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We vingen afgelopen jaar 6 121 inheemse vogels op. Dat is een stijging van 33%
in vergelijking met het jaar voordien. De
houtduif was met 951 exemplaren weer
het best vertegenwoordigd, gevolgd
door de wilde eend (917 exemplaren)
en de putter (339 exemplaren). Het
hoge aantal wilde eenden en putters
is te verklaren door enkele grote inbeslagnames die het voorbije jaar hebben
plaatsgevonden. Bij deze inbeslagnames zaten ook enkele bijzondere soorten zoals bijeneter, hop, wielewaal,…
2019 was ook een heel goed uilenjaar.
Door de milde winter waren er uitzonderlijk veel muizen beschikbaar wat resulteerde in een enorme toename van
het aantal jonge uilen. Zo ontdekten we

afgelopen jaar een nest met maar
liefst 7 jonge kerkuilen.
Het hete weer in de zomer was
dan weer een ramp voor de jonge
gierzwaluwen. Die broeden namelijk onder dakpannen. Door de extreem hoge temperaturen sprongen veel gierzwaluwen vroegtijdig
uit hun nest. Op een bepaald moment zaten er meer dan 80 jonge
gierzwaluwen in ons centrum. Dit is
bijzonder intensief werk waardoor
één persoon, gedurende een aantal weken, de hele dag niets anders
deed dan gierzwaluwen voederen.
Enkele bijzondere inheemse vogels
van 2019 waren een nachtzwaluw
met een schouderkwetsuur en een
porseleinhoen die tegen een raam
was gevlogen.

Velduil

Groene spechten

Europese zoogdieren
Ook het aantal opgevangen inheemse zoogdieren steeg. Er werden 2 381 inheemse zoogdieren
opgevangen t.o.v. 1 771 in 2018.
Zoals altijd stond de egel op één
met 1 225 exemplaren. Op twee
stond het ree met 298 exemplaren
en op drie de rode eekhoorn met
130 exemplaren. Vooral het

Gierzwaluwen
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enorme aantal egels valt op. Dit
is een stijging van maar liefst 50%
t.o.v. het jaar voordien. Ook bij de
rode eekhoorns zagen we een stijging. Dit komt in de eerste plaats
door het onstuimige weer in het
voorjaar, waardoor veel nesten
met jonge eekhoorns uit de bomen
werden geblazen.

een ringslang en een gladde slang.
Verder werden er nog 7 rupsen van
de teunisbloempijlstaart binnengebracht. De rupsen van deze nachtvlinder zijn vrij groot en worden
soms wel eens verward met een
slang.

Een soort die het steeds beter doet
is de das. De soort ging van 12 individuen in 2018 naar 31 in 2019. De
helft van de dassen die bij ons werden binnengebracht, waren helaas
het slachtoffer van het verkeer.

Afgelopen jaar kwamen er 1 097
exotische of tamme vogels in onze
opvang terecht. Meer dan de helft
hiervan (595 stuks) waren tamme
duiven. Bij deze laatste groep kunnen we aan de hand van hun ringnummer de eigenaar opsporen.
Helaas gebeurt het maar zelden
dat deze zijn dier bij ons komt ophalen.

Het meest bijzondere inheemse
zoogdier van het afgelopen jaar
was wellicht een eikelmuis die verstopt zat in het magazijn van een
winkel in Hasselt. Hij werd weer
vrijgelaten op een voor hem geschiktere locatie.

andere inheemse dieren
In 2019 werden er 42 andere wilde
dieren binnengebracht. Dit waren
voornamelijk kikkers en padden,
waaronder ook één zeldzamere
boomkikker. Ook inheemse reptielen vonden hun weg naar ons centrum. De bijzonderste waren
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Er waren het voorbije jaar verschillende inbeslagnames waarbij bijzondere exotische vogels werden
aangetroffen zoals 6 roodbroekdwergvalken. Men vond er ook
een gordel met zakjes waarmee de
dieren vermoedelijk het land waren
binnengesmokkeld.
Bij een controle op de luchthaven
van Zaventem werd een lading van
meer dan 700 vogels onderschept
die onderweg was van Nederland
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naar Malta. De helft van de vogels
bleek niet in orde te zijn met de
regels en werd inbeslaggenomen.
Bij deze lading zaten o.a. een koppel reuzentoekans en verschillende
soorten toerako’s.
Een andere bijzondere vogel die bij
ons binnenkwam was een maskerhokko. De vogel liep op straat rond
en de melders dachten dat het om
een pauw ging. Later bleek dat
deze Zuid-Amerikaanse hoenderachtige bij een kweker in de buurt
ontsnapt was.

Exotische of tamme zoogdieren
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Leeuw Mao

Tijger Sandro

De meest in het oog springende
dieren zitten ongetwijfeld in deze
categorie. Zo waren er onze leeuwen Mao en Mia die begin februari
gered werden bij een ‘animal handler’ in Frankrijk.
De dieren werden oorspronkelijk
gebruikt om te acteren in films
en documentaires. Na het faillissement werden de dieren echter
zwaar verwaarloosd. De 2 leeuwen
kregen in het Natuurhulpcentrum
een opknapbeurt en genieten momenteel van hun ruime verblijf.

We vingen ook 2 tijgers op uit een
verlaten dierentuin in Spanje. De
dierentuin was al een tijdje gesloten, maar er waren nog enkele
dieren achtergebleven. We besloten om onderdak te bieden aan de
tijgers Carla en Sandro. Carla had
echter een aandoening aan haar
ogen en we moesten haar noodgedwongen laten inslapen. Sandro
stelt het prima en voelt zich helemaal thuis in zijn nieuwe verblijf.
De schattigste dieren van afgelopen jaar waren zonder twijfel onze
2 weesbeertjes. Ze werden in het
voorjaar per ongeluk opgegraven tijdens het aanleggen van een
pijpleiding in Albanië. Op dit moment hebben de beren de quarantaine verlaten en zijn ze volop hun
buitenverblijf aan het verkennen.
Het vreemdste verhaal was waarschijnlijk dat van nijlroezet Boulette. De vleermuis werd meegenomen door een vrouw vanuit een
dierentuin.
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Exotische reptielen
In totaal kwamen er in 2019 maar
liefst 84 exotische reptielen binnen. Dit zijn voornamelijk reptielen

Rode rattenslang

die aan ons worden afgestaan
of die door mensen gedumpt
zijn. Zo moesten we begin
oktober noodgedwongen 2
Texaanse ratelslangen opvangen. Deze soort is uiterst giftig en kan dodelijk zijn voor
de mens. We vingen ook 2
slangen op van maar liefst
4,5 meter. Dit zijn de grootste slangen die we ooit binnenkregen. Het ging om een
Birmese python die werd ingezet als bewakingsdienst op
een drugsplantage in Luik en
om een albino tijgerpython
uit Antwerpen die in een veel
te klein terrarium werd gehouden.
Een andere opvallende gast
was een luipaardschildpad.
Zijn eigenaars stonden hem
af omdat hij te groot werd
voor zijn verblijf. Deze schildpaddensoort kan namelijk 70
cm lang worden en tot 40 kg
wegen.

den afgestaan. Ook kregen we
via de douane van Zaventem
een 20-tal poppen van de komeetstaartvlinder over de vloer.
Deze grote nachtvlinders, afkomstig uit Madagaskar, zijn
prachtig gekleurd maar leven na
het ontpoppen slechts 5 dagen.
Een andere opvallende gast
was een reuzenpad. De huid van
deze paddensoort is giftig en
heeft een hallucinerend effect.
Verder vingen we nog 16 vogelspinnen en 4 schorpioenen op.

Reuzenpad

Albino tijgerpython van 4,5m

TOP 3

Luipaardschildpad

Andere exotische dieren
Het grootste deel van deze
groep bestaat uit aquariumvissen die door mensen wer-

Komeetstaartvlinder

1. Egel - 1225 ex.
2. Houtduif - 951 ex.
3. Wilde eend - 917 ex.
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