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Een record van 8001 opgevangen dieren

Een recordaantal Europese vogels (4586) von-
den hun weg naar het Natuurhulpcentrum en daar 
waren enkele zeldzamere soorten bij: rode wouw, 
lepelaar, beflijster, bruine en blauwe kiekendief, 
boomvalk en wespendief.

De houtduif is het meest binnengebrachte dier, 
maar ook de wilde eend deed het erg goed met 
470 verzorgde exemplaren. Eigenlijk gaat het 
hierbij om slechts 2 oorzaken: verweesde baby- 
eendjes en botulismeslachtoffers.

Bij de zangvogels zien we een verdubbeling van 
het aantal binnengebrachte jongen, waardoor we 
hopen dat er toch enig herstel is na het Usutu-vi-
rus. 

Een opvallende stijging zien we bij de pimpel- en 
koolmeesjongen. Hun aantal verdubbelde in ver-
gelijking met 2017 tot bijna 130 exemplaren.

Ten slotte vingen we 134 jonge geelgorzen en 
kneus op. Zij werden in beslag genomen bij een 
illegale kweker. Daarvan werd 80% succesvol 
grootgebracht en vrijgelaten. 

Europese vogels

Iets meer dan 20% van de binnengebrachte 
dieren zijn inheemse zoogdieren. 

De egel staat traditiegetrouw op de eerste plek 
met bijna 800 verzorgde dieren. Door de droge 
zomermaanden hadden maar liefst 250 jonge 
egels onze hulp nodig. 

Op de 2de plaats staat het ree met een record-
aantal exemplaren van 249 individuen. Dat be-
tekent dat we in 2018 om de anderhalve dag 
uitreden voor een interventie met een ree. Ter 
vergelijking, in 2018 gingen we slechts 17 keer 
op pad voor everzwijnen.

Hét Europese zoogdier van 2018 was echter 
de wolf die we in het voorjaar gingen ophalen. 
Het dier was aangereden en overleden, maar 
het betrof dus wel degelijk een wilde wolf. 

Er werden ook 6 bevers opgevangen. Uit-
zonderlijk daarbij was de opvang van 2 jonge 
bevers van nauwelijks 350 gram waarvan de 
moeder overleden was. Dankzij een goede 
verzorging ontpopten ze zich tot stevige be-
vers van bijna 10 kg. 

Deze diergroep zorgt nooit voor grote aan-
tallen. Toch moesten we afgelopen jaar enkele 
dieren in nood ter hulp snellen.

Zo hielpen we met de herlocatie van 19 alpen-
watersalamanders, we maakten een nieuwe 
nestplaats voor 41 larven van neushoornke-
vers en bevrijdden we een ringslang uit een 
geparkeerde wagen. 

Europese zoogdieren

Europese reptielen en amfibieen
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1120 Exotische vogels werden in 2018 
opgevangen. Daarbij zaten ook 375 reis-
duiven. Daarvan haalden slechts 6 eige-
naars hun duif terug. Een overleg met de 
Limburgse duivenbond hierover leverde 
helaas niet veel op. 

In 2018 assisteerden we de dienst Cites 
meermaals bij controleacties van roofvo-
gelhouders. Zo werden o.a. kapgieren, 
een witruggier, Afrikaanse en Amerikaan-
se oehoes, grijze kroonkraanvogels en 
verschillende soorten uilen gecontroleerd 
en in beslag genomen. 

De hoofdmoot in deze groep zijn natuurlijk 
huisdieren die ontsnapten: geiten, scha-
pen, damherten of konijnen. 

Opvallend was het aantal opgevangen 
schapen: 63 exemplaren. Dit komt door 
enkele grote inbeslagnames.

Iets exotischer was de opvang van een 
Virginia-opossum. Deze Noord-Ameri-
kaanse buidelrat was meegereisd in een 
container tot in de haven van Antwerpen. 

Ook opvallend was de inbeslagname van 
servals en caracals bij particulieren in Luik 
en Beringen. Deze dieren staan niet op de 
zoogdierenpositieflijst en mogen bijgevolg 
niet gehouden worden als huisdier. 

We vingen in 2018 ook berberapen, 
witoorpenseelaapjes, groene doodshoofd-
aapjes, stinkdieren, wasberen en bruine 

beren op. De meeste van deze dieren bren-
gen de winter in het centrum door en we ho-
pen voor hen in 2019 een nieuwe thuis te 
vinden. 

Dit jaar vingen we 181 reptielen op. Het gaat 
daarbij vooral over afgestane of gedumpte 
dieren.  

De meest opvallende reptieleninterventie 
was de opname van 6 brilkaaimannen. De 
eigenaar stond de dieren vrijwillig af en uit-
eindelijk kwamen ze in een Duits reptielen-
opvangcentrum terecht.

Ten slotte zien we een stijging van de aqua-
riumvissen. Het ging daarbij om enkele in-
beslagnames wegens verwaarlozing en uit-
huiszettingen.

Exotische of tamme vogels

Exotische of tamme zoogdieren
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TOP 3 
1.  Houtduif - 876 ex.
2.  Egel - 792 ex.
3.  Wilde eend - 470 ex.
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