Wat te doen als je een noodlijdende
vogel of een ander in het
wild levend dier vindt?
In elk geval niet zomaar tussenkomen zonder eerst de situatie van het dier correct in te
schatten, in functie van zijn toestand en van de dreigende gevaren en de mogelijke risico’s
(voor mens én dier)…

Breuk : wikkel de vogel in een doek
● Een dier pak je best door er eerst
een doek of een jas over te gooien.
● Plaats het dier in een kartonnen
doos op een laag gescheurde
kranten. Nooit in een vogelkooi :
ontsnappingspogingen kunnen lijden
tot ergere kwetsuren!
● Plaats nooit meerdere dieren in één
doos.
● Sluit de doos (in het donker
vermindert de stressfactor) en zet
deze in afwachting in een
onverwarmde plaats (vb. garage).
Zorg wel voor voldoende verluchting.

Prikkeldraad : probeer de vogel of
bvb. een egel niet los te peuteren,
maar knip de prikkeldraad links en
rechts los en neem het dier mét het
stukje prikkeldraad mee
Verzwakt koudeslachtoffer : vul
een plastic fles met heet water,
wikkel de fles in een doek en leg
deze bij het dier (zorg er wel voor
dat de fles niet kan rondrollen)
Visdraad uit bek : nooit aan
trekken! Indien mogelijk wel fixeren,
vb. met een pleister of door er een
langer stukje touw aan te knopen,
zodat de draad niet helemaal kan
ingeslikt worden

Bel of breng het dier zo vlug mogelijk naar het Opvangcentrum!
Is het een
roofvogel?

Is het een
reigerachtige?

Is het een
vleermuis?

Ja

Pas op voor de klauwen en de
snavel! Een schijnbaar zieke vogel
kan plots én gevaarlijk uithalen!

Ja

Pas op voor de snavel! ALTIJD,
maar dan ook ALTIJD, éérst de snavel
immobiliseren!

Ja

Niet in een bokaal stoppen! Opletten
voor beten!

Probeer het dier niet te (dwang)voederen : foute voeding kan leiden tot de
dood en zo vlug mogelijk de juiste verzorging krijgen is veel belangrijker!
Probeer niet zelf het dier te verzorgen : dit vergt heel wat kennis en ervaring
en een foute diagnose leidt automatisch tot een foute behandeling!
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