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RECORD: 11 830 d

ieren opgevangen

Jonge kruisbek

Europese vogels
Algemeen voorkomende soorten die dicht bij de
mens leven, zoals merels (463) of houtduiven
(1163) zien we in het Natuurhulpcentrum natuurlijk het vaakst verschijnen.
IJsvogel

Onze zorgouders hadden hun handen meer dan
vol met het grootbrengen van maar liefst 2.391
jonge vogeltjes. Opvallend waren de 318 jonge
huismussen (van de in totaal 549 opgevangen

Heel vaak komen vogels binnen met
zware verwondingen waarvan we de
oorzaak niet kennen. Maar als we de reden van opname wél kennen, dan blijken
verkeer (542) en kat (413) een van de
belangrijkste redenen te zijn waardoor
wilde vogels in de problemen kunnen raken. Daarom dat we ook geregeld mensen proberen aan te moedigen hun kat
binnen te houden, zeker in het broedseizoen.
Dat het een goed roofvogeljaar was, bewijzen de 96 torenvalken, 10 slechtvalken, de boomvalk, 123 buizerds, 2 wespendieven, 39 sperwers en 17 haviken.
Dankzij onze nieuwe, enorme revalidatiekooi konden ze in de meest optimale
omstandigheden voorbereid worden op
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mussen). Dit waren er behoorlijk meer
dan andere jaren. Wel iets minder kool(163) en pimpelmezen (101). Dit komt
vermoedelijk door de natte zomer, die
toch wel een impact moet gehad hebben
op deze insectenetertjes. 49 kievitkuikens groeiden bij ons op van een klein
pluizenbolletje tot gezonde kieviten.

Verdeling inheemse dieren

Buizerd

Slechtvalk

Europese zoogdieren

Exotische vogels

Egels. Dat moet het kernwoord zijn als
het gaat om inheemse dieren in 2021.
Terwijl we in 2020 al dachten dat de toen
1800 opgevangen egels ongezien was,
vingen we er in 2021 maar liefst 2330
op! Zowel rond mei/juni als in het najaar
beleefden we gigantische pieken door
ziektes binnen de egelpopulaties.

Exotische vogels komen vaak via inbeslagnames door de dienst Dierenwelzijn,
CITES of het Agentschap voor Natuur
en Bos binnen. Zo werden 10 emoes,
2 Falklandcaracara’s, 5 koningsparkieten, 47 grasparkieten, 14 zijdestaarten
en nog een hele reeks andere vogels
opgevangen. Koploper is zoals altijd de
tamme duif (685). We deden nog enkele
tevergeefse pogingen om hun eigenaars
te contacteren, maar voor heel wat duivenmelkers primeert de ‘sport’ en niet de
‘liefhebberij’, jammer...

Ook de 331 reeën (260 in 2020) waren
een record: 150 verkeersslachtoffers,
84 weggevangen reeën uit omheinde
terreinen, 12 reeën in poorten,… Dit wil
zeggen dat we bijna elke dag een team
moesten uitsturen, enkel en alleen om
reeën op te halen.
In totaal bevolkten 1023 jonge zoogdiertjes onze couveuses, vooral eekhoorns,
konijnen en hazen. Zeldzaam was een
Europese wilde kat die als jong dier bij
ons terecht kwam en in de lente zal worden vrijgelaten. Op vraag van het buitenland vingen we een jonge bruine beer, 2
wolven en 5 Europese lynxen op.
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Europese reptielen
Inheemse reptielen of amfibieën krijgen
we niet zo vaak binnen. Wel leuk waren de 4 ringslangen. De meeste dieren doken bij mensen in de tuin op en
de vinders gingen ervan uit dat slangen
niet in Vlaanderen voorkomen. Ook van
de hazelworm kennen veel mensen het
bestaan niet. Het ene exemplaar dat we
afgelopen jaar binnenkregen werd door
een kat gepakt…

Hoewel relatief gezien een klein aandeel, krijgen de exotische zoogdieren
in de media vaak de meeste aandacht.
Denk maar leeuw Simba uit Rusland,
de obese poema uit Litouwen, een stokstaartje uit Herentals of leeuw Beau uit
Litouwen. In december kwamen er zelfs
nog enkele apen binnen: een berberaap,
capucijnaap en resusaap. En voor de
eerste keer vingen we een Litschiewaterbok op, in beslag genomen in Wallonië.

Exotische reptielen
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Over de meest opvallende reptielen
moeten we niet lang nadenken. Meer
dan 30 gifslangen waaronder cobra’s,
mamba’s en ratelslangen moesten we
in 2021 opvangen. Levensgevaarlijke
dieren die gewoon als huisdier werden
gehouden. Maar ook de 88 niet-giftige
koningspythons, 28 moerasschildpadden, 7 baardagamen baren ons zorgen.
Ook voor hen is het zoeken naar een geschikte thuis.

