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HET VOGELASIEL IN HET 2e KWARTAAL 1982 
 
Na een zeer rustige aprilmaand brak in mei weer een drukke periode aan.  
De meeste slachtoffers waren voornamelijk jonge vogels. Diverse nesten  
met soms nog kale vogels werden binnengebracht. In de meeste gevallen  
waren de ouders hiervan omgekomen. 
Niet alleen uit het dorp maar ook vanuit de omliggende gemeenten werden  
wat wij noemen weer veel poezenslachtoffers gebracht. In het dagboek  
vinden we heel vaak de aantekening "gegrepen door een kat". Het betref- 
fen vaak jonge vogels die nog net niet vliegvlug zijn en door de ouders  
op de grond worden bijgevoerd. Dit voeren gaat met het nodige kabaal  
gepaard waar de katten op af komen. Een belletje om doen bij de kat  
helpt wel iets, doch vaak verslapt de aandacht van de voerende en gevoer- 
de vogels wat en worden een gemakkelijke prooi voor dit huisdier. 

De resultaten van. het 2e kwartaal waren als volgt: 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost in 
apr/juni 

aanwezig 
op 

30 juni 
Fuut 2 - 2 - - 
Jan van Gent - 1 1 - - 
Wilde eend. 3    43    23    19 4 
Zwarte zeeëend - 1 1 - - 
Knobbelzwaan - 2 - 1 1 
Torenvalk 1 6 1 3 - 
Patrijs - 1 6 - - 
Kwartel - 1 - 1 - 
Waterhoen - 1 1 - - 
Meerkoet 1 1 1 1 - 
Kievit - 1 - - 1 
Grutto - 1 - 1 - 
Kleine mantelmeeuw - 1 1 - - 
Zilvermeeuw 1 4 3 - 2 
Stormmeeuw - 1 1 - - 
Kokmeeuw 2 7 5 2 2 
Drieteenmeeuw - 1 1 - - 
Zeekoet 9    12    11 9 1 
Houtduif - 3 1 1 1 
Turkse tortel - 8 3 4 1 
"torenduif" e.d. -    13    10 2 1 
Koekoek - 1 1 - - 
Bosuil - 1 1 - - 
Gierzwaluw - 3 2 1 - 
Grote bonte specht - 4 3 1 - 
Kuifleeuwerik - 1 - 1 - 
Boerenzwaluw - 2 2 - - 
Winterkoning - 2 2 - - 
Merel -    17    12 4 1 
Koolmees - 7 7 - - 
Pimpelmees  - 1 1 - - 
Huismus -    10 6 4 - 
Spreeuw - 5 5 - - 
Zwarte kraai - 3 2 - 1 
Bonte kraai - 1 - - 1 
Kauw -    11 4 3 4 
Ekster - 1 - - 1 

 
   19   181   120    58    22 
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het percentage dat gelost kon worden bedroeg in het 2e kwartaal 29% 
 
Torenvalk 

Voor verdere revalidatie is een Torenvalk naar de heer de Bruin  
te Woudenberg gezonden. Dit vogelasiel is gespecialiseerd in het  
verzorgen van roofvogels. 
De torenvalk die dood is gegaan leed aan heftige coccidiosis. 
 
Wilde eend 

Er werd een groot aantal vooral jonge eenden binnengebracht. Een nest  
van 5 eenden, die gelukkig een dag of tien oud waren, kon met succes later  
weer worden losgelaten. De moedereend was het slachtoffer geworden van  
het verkeer. 
Kort daarop kregen we een nest met 10 zeer kleine eendjes van een paar  
dagen oud. De moedereend was eveneens een verkeersslachtoffer. Uiteinde- 
lijk bleef van dit groepje vijf eendjes over die later weer konden  
worden losgelaten. 
Over het algemeen is het opfokken van jonge vogels een ondoenlijke  
zaak. Jonge eenden hebben dat voordeel dat ze zelf al wat voedsel  
kunnen zoeken. Een warme lamp en wat slootwater is meestal voldoende  
om ze er door heen te slepen. 
 
Stormmeeuw 

Deze vogel moest helaas worden afgemaakt omdat hij een onherstelbaar  
beschadigde vleugel had. De wond was zeer vuil. 
 
Zeekoeten 

Gelukkig viel het aantal Zeekoeten in het 2e kwartaal mee. De koeten  
die we hadden konden daarom ook veel aandacht krijgen. Het lukte  
om 9 Zeekoeten waterdicht te krijgen, zodat ze voor verdere verzorging  
naar het N.I.O.Z. te Texel konden worden gezonden. 
Uit latere contacten met de heer Swennen van dit Instituut zijn de  
koeten met succes in de buurt van Noorwegen uitgezet. 
 
Grutto 

De Grutto was kennelijk ergens tegen aan gebotst, want toen hij in het  
asiel was gebracht, vloog hij herhaaldelijk tegen het gaas en het glas.  
Om erger te voorkomen is hij na tien minuten losgelaten. Zonder  
problemen verdween deze vogel snel uit zicht. 
 
Bosuil 

De Bosuil leek goed te genezen, hoewel het beest af en toe omviel.  
Toch verslechterde de toestand na een paar weken snel. Hij at niet  
meer en moest weer gestopt worden. De dode vogel is opgestuurd  
naar Doorn voor een nader onderzoek en daar bleek dat de vogel  
heel mager was, geen fracturen had, maar dat de doodsoorzaak vermoe- 
delijk een hersenletsel was. Mogelijk dat de Bosuil toen hij in  
het asiel gebracht werd een botsing heeft gehad. 
 
Grote bonte specht 

Een van de Grote bonte spechten bleek aan uitputting te zijn doodgegaan. 
 
Zwarte Zeeëend 

Doodsoorzaak van de Zwarte zeeëend was uitputting en een zware lintworminfectie. 
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Patrijs 

Een niet alledaags gebeuren was het binnenbrengen van een nest jonge  
Patrijzen. Helaas waren deze niet te redden. 
 
Koolmees 

Ook van de Koolmees werd een compleet nest binnengebracht. De resultaten  
waren hier ook negatief. 
 
Winterkoning 

De twee Winterkoninkjes begonnen net veren te krijgen. Deze vogels  
waren nog te jong om ze met redelijk succes in leven te kunnen houden.  
Ondanks voeren waren de vogels een dag later dood. 
 
Kauw 

Dit voorjaar kregen we een aantal Kauwen binnen die dermate slecht  
waren gekortwiekt dat de vogels er misvormd uitzagen. Van een Kauw  
waren alle veren van de vleugels er met een schaar afgeknipt. De  
vogel was hulpeloos in de bomen en durfde niet van de ene tak  
naar de andere te springen. Alleen op de grond voelde hij zich wat  
beter thuis. 
 
Bonte Kraai 

De Bonte Kraai had vleugelletsel. De breuk is goed hersteld, doch  
de vogel kan niet meer vliegen. STIVONO zit nu met het probleem, dat een gezonde 
vogel noodgedwongen in het asiel moet blijven. Pogingen deze vogel  
ergens onder te brengen lukte niet. 
 
BIJZONDERE GASTEN 

Het asiel had in het twee kwartaal een paar bijzondere gasten. 
In april werd een Pauw binnengebracht met een gebroken poot. Door de  
medewerkers van STIVONO is deze poot met succes gespalkt en de 
Pauw genas voorspoedig. 
Drie weken later kwam de eigenaar opdagen, die de gezonde Pauw weer 
mee naar huis kon nemen. 
 
In juni werd in een doosje een vleermuis binnengebracht. Het beestje  
mankeerde niets en is later bij soortgenoten in een bunker gezet. 
 
NIEUWE VOERDERS 

Uiteindelijk heeft onze noodkreet om uitbreiding van het aantal voerders  
succes gehad. Een leuke jonge ploeg kon worden opgeleid. Ze doen hun  
werk met veel plezier en veel interesse. 
Veel jonge vogels vonden een weg naar deze groep van jeugdige medewerkers  
waar ze soms met succes weer in vrijheid konden worden gesteld. 
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