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2020 was op veel vlakken een ongezien jaar.
Het aantal opgevangen dieren brak alle records:
11 016 patiënten! Ter vergelijking: in 2019, ook
een recordjaar, vingen we 10 083 dieren op.
Maar toen hadden we een grote inbeslagname
(700 vogels). Dit maakt het verschil eigenlijk nog
groter.
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Rode wouw

In totaal werden er afgelopen jaar 57 vogels losgeknipt uit prikkeldraad: 10 buizerds, maar ook bosuilen, 2 velduilen, een
zwarte roodstaart, steenuiltjes, een sperwer,… Een derde velduil kwam terecht in
kransnaaldaar, een plant met sterke weerhaakjes.
Afgelopen jaar passeerden er weer heel
wat zeldzaamheden de revue: lepelaar,
kwartel, wespendief, Europese kanarie,
grote zaagbek, bruine kiekendief, braamsluiper, geoorde fuut, grote zilverreiger,
kleine bonte specht, beflijster, rode wouw,
rietgors, matkop, wielewaal, draaihals,
veldleeuwerik en waterral.
Qua roofvogels & uilen bleek 2020 een
goed jaar te zijn. In totaal kwamen er 418
roofvogels & uilen over de vloer, waarvan
vooral oorzaken als nestjong, verkeer en
prikkeldraad naar voren treden. Vooral de
ransuil, torenvalk en steenuil leken in 2020
goed voor hun nageslacht gezorgd te hebben.
Het einddoel van ons centrum is dieren
terug de vrijheid geven. Een kleine greep
uit onze vrijlatingsaantallen: 31 grote bonte
spechten, 3 groene spechten, 1 draailhals,
28 bosuilen, 20 kerkuilen, 8 oehoe’s, 19
sperwers, 37 torenvalken, een rode wouw,
een velduil, een geoorde fuut, 83 gierzwaluwen, 35 boerenzwaluwen, 20 zwarte
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Traditioneel vormen de inheemse vogels
de grootste groep. ‘Topvogel’ is logischerwijs de houtduif: een soort die vaak voorkomt in nabijheid van mensen en een heel
onstabiel nest maakt waaruit jonge vogels
makkelijk vallen. We kregen zo 1 339 houtduiven binnen. Meer zelfs: 1 op 5 binnengebrachte dieren is een duif!

Appelvink

konden we 5 bevers, 10 dassen, 43 dwergvleermuizen, 38 hazen, 63 konijnen, 76 reeën, 63 eekhoorns, 6 wezels en één tweekleurige vleermuis vrijlaten.

roodstaarten,18 witte kwikstaarten, 3 appelvinken, 3 nachtzwaluwen, 2 ooievaars, 147
merels, 115 huismussen,...
In 2020 slaagden onze dierenverzorgers er
ook in om 40 kieviten, 4 grutto’s en 8 wulpen die als nestjong binnenkwamen, groot
te brengen. De vrijgelaten exemplaren zorgen voor een welkome verjonging van de
vergrijzende populatie weidevogels.

Jonge grutto

Europese zoogdieren
De egel kwam met 1 803 stuks het meest
binnen afgelopen jaar. Op plaats 2 staat het
ree: 260 in totaal. Dit waren overwegend
verkeersslachtoffers, maar 72 keer moesten we ook een ree gaan vangen uit een
omheinde tuin of bedrijventerrein.
Het aantal egels in 2020 is letterlijk ongezien. Nooit eerder ving een opvangcentrum
in Europa zoveel egels op. De reden is een
bizarre ziekte die vooral de laatste 3 jaar
zwaar huishoudt in de egelpopulatie.
Uit stalen blijkt dat een bepaalde bacterie
vaak in de egelwonden wordt teruggevonden. We vermoeden dat de oorzaak van de
wondjes territoriale gevechten zijn tussen
mannetjes. Maar terwijl de wondjes in normale omstandigheden gewoon genezen,
zorgt de bacterie ervoor dat de wondjes
gaan infecteren.
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Afgelopen jaar moesten we drie keer uitrijden voor een aangereden wolf: twee keer
voor één van de wolvenwelpen. Beide dieren
waren jammer genoeg al overleden toen we
toekwamen. Een derde dier werd aangereden maar niet teruggevonden ondanks een
zoektocht. Later bleek via camerabeelden
dat het dier wel mankte, maar verder in goede conditie verkeerde.
Ons verkeer eist een zware tol onder de wilde dieren. Dit bewijzen ook de 120 reeën, 10
dassen, 24 eekhoorns, een zeldzame boommarter,… In totaal werden 717 patiënten (vogels en zoogdieren) het slachtoffer van het
verkeer.
Enkele ‘speciallekes’ van 2020 waren 10 bevers, een zeldzame tweekleurige vleermuis,
3 franjestaarten, 3 ruige dwergvleermuizen,
een bunzing, 8 wezeltjes en een eikelmuis.
Héél zeldzaam was dan een boommarter.
Het was de allereerste keer in de 44-jarige
geschiedenis van het Natuurhulpcentrum dat
we deze soort opvingen!

Boommarter
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Exotische of tamme vogels
Vrijlating konijnen

989 jonge zoogdieren vingen we op in 2020.
Dit maakt ‘nestjongen’ de belangrijkste reden waarom zoogdieren onze hulp nodig
hebben: 115 jonge eekhoorns, 66 jonge hazen, 81 jonge konijnen en 27 jonge dwergvleermuizen. We kregen ook 11 jonge reeën binnen, maar deze plaatsten we bijna
allemaal terug op de exacte vindplaats. Ook

Van de tamme vogels staat de tamme duif
met 601 exemplaren op nummer 1. Vaak
gaat het om verloren gevlogen reisduiven.
De eigenaar opbellen aan de hand van de
ring doen we al lang niet meer. Het lijkt, na
herhaaldelijk aandringen, nog altijd niet door
te dringen dat iedereen verantwoordelijk is
voor zijn eigen huisdieren.

Tamme duif

Verder kwamen er vogelsoorten in alle geuren en kleuren binnen. Wat denk je van 8

Wolf als verkeersslachtoffer

Zwartkopcaique

groenwangparkieten, een Senegalpapegaai,
een steppearend, Jendayaparkiet, 6 geelwangamazones,… Iets groter en vooral uitdagender om te vangen zijn de 2 nandoes en
de emoe: de kleinere broertjes van de struisvogel. Het grappige geluid van de 21 beo’s
die in januari op de luchthaven van Zaventem in beslag werden genomen, vulden enkele maanden lang ons groot gebouw, totdat
ze in Engeland konden worden herplaatst.

Exotische of tamme zoogdieren
Bij de tamme zoogdieren zien we een klassieke top 3 terugkomen: konijn (81 stuks), cavia
(40 stuks) en muis (26 stuks). Voor de meeste
dieren zoeken we een nieuw baasje. Elk jaar
plaatsen we zo honderden tamme dieren bij
particulieren. Maar vaak is het wat moeilijker.
Dieren die je niet als huisdier mag houden, of
dieren die wij zelf niet geschikt vinden om als
huisdier te houden, herplaatsen we altijd in
dierentuinen of opvangcentra.

Steeds internationaler
Wetgevingen rond het houden van exotische
dieren en de eisen voor circussen en dierentuinen worden alsmaar strenger. Dit leidt tot
faillissementen of inbeslagnames en dan is
voldoende opvangcapaciteit voor de achtergebleven dieren essentieel.
Onze dierenverblijven zijn zo ontworpen
dat we met relatief weinig moeite de meest
uiteenlopende soorten kunnen opvangen,
afhankelijk van de nood op dat moment.
Hierdoor zijn we in Europa een sterke speler geworden in de tijdelijke opvang van verwaarloosde en/of in beslag genomen exotische dieren.
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Exotische reptielen

Java-aap

Zilvervos

139 exotische reptielen bewoonden onze verwarmde terraria voor korte of lange tijd. Omdat we geregeld grotere soorten binnenkrijgen, bouwden we afgelopen jaar extra grotere
terraria. Het meest binnengebrachte reptiel in
2020 is de moerasschildpad met 19 exemplaren. Op nummer 2 staat de rode rattenslang
(14 exemplaren).

Momenteel werken we intensief samen met
partners uit onder andere Oekraïne, Rusland, Litouwen voor de opvang van verwaarloosde exotische dieren. We vangen dan wel
heel wat dieren op uit het buitenland, het is
ook dankzij het buitenland dat we heel wat
dieren een nieuwe definitieve goede thuis
kunnen geven.
Eén van onze sterkes is onze flexibiliteit die
maakt dat we snel grote reddingsacties kunnen opzetten. Zo redden we samen met onze
Franse collega’s van ‘One Voice’ de zwaar
ondervoede leeuw Jon en 4 leeuwinnen uit
miserabele omstandigheden in een Frans
circus.

De top 3 bij de exotische zoogdieren bestaat
uit wasbeer (10 stuks), Java-aap (9 stuks) en
neusbeer (8 stuks). Daarnaast verzorgden
we ook 3 tijgergenetkatten en 2 Bengaalse
tijgerkatten via een inbeslagname in Alleur.
Een ontsnapte kinkajou, een Zuid-Amerikaans
roofdiertje, verblijft nog steeds bij ons. Verder
vingen we nog een Afrikaanse witbuikegel op,
3 servals, een doodshoofdaapje en nog heel
wat andere exoten.

Bengaalse tijgerkat

Via een inbeslagname in Wallonië kregen we
een enorme Borneose rivierschildpad, een
driekielwaterschildpad, 14 bijtschildpadden en
nog heel wat andere exotische soorten. Ook
de meeste van de 18 koningspythons en een
groene hondskopboa kwamen bij ons terecht
via inbeslagnames.
Redding leeuwinnen circus

Borneose rivierschildpad

Groene hondskopboa

