
Daar is de lente, daar is de zomer en in de vogelopvangcentra heerst een drukte vanjewelste! Dagelijks

worden er jonge meesjes, egels, eekhoorntjes, uiltjes,.... binnengebracht. In de opvangcentra krijgen

deze dieren een aangepast dieet en zorgen met als doel om ze later terug vrij te laten in het wild.

Sommigen van deze jonge dieren worden echter ten onrechte binnengebracht door de onwetendheid

van de mens. Dat is spijtig want de beste zorgen worden nog steeds door de ouders geleverd. 

Jonge vogels vliegen vaak al vroeg uit om hun

vleugels te trainen. Vaak komen ze hierdoor op

de grond terecht. Deze jonge vogels lijken

hulpeloos maar normaal gezien zijn de ouders in

de buurt en blijven ze het vogeltje eten geven. 

Wanneer je dus een jonge vogel vindt, kijk dan

eerst of de ouders niet in de buurt zijn door op

een afstand de situatie gade te slaan. Vind je

het nest terug, zet het jong er dan in terug. In

tegenstelling tot de meeste zoogdieren zal onze

geur er niet voor zorgen dat de vogeljongen

verstoten worden. Is het nest onvindbaar of

ontoegankelijk? 

Wel, zolang het vogeltje niet gewond is en er zijn

geen roofdieren in de buurt dan kan je het

vogeltje best laten zitten of in een struik

plaatsen. Wanneer het vogeltje gewond of nat is

of er zijn roofdieren in de buurt (kat/hond) dan

breng je het jong best naar een opvangcentrum

in de buurt. 

Als het jong nog naakt is en je kan het niet terug

zetten in het nest, breng je het ook best naar een

opvangcentrum. Vang het vogeltje en zet hem

onmiddellijk in een afsluitbare kartonnen doos.

De donkere doos vermindert de stress bij het

dier. Dit is heel belangrijk. Sommige soorten zijn

zeer stressgevoelig en kunnen zelfs sterven van

de stress. 

Een jonge vogel gevonden?

Help! Een wild dier in nood!

FOTO 1:  EEN JONG ZWALUW. BRON: SOS WILDE
DIEREN. 

Geen tijd voor een selfie fotoshoot dus! Probeer

vooral niet zelf het diertje te verzorgen door

eten, drinken of medicatie te geven. In het

vogelopvangcentrum krijgt het dier een oraal

hydratatiemiddel toegediend, vervolgens een

specifiek dieet afhankelijk van soort en

gewichtsklasse (afb. 1). 

Eventuele verwondingen worden door een

dierenarts behandelt. Door zelf eten of drinken

aan te bieden, kan je het leven van het diertje in

gevaar brengen doordat ze bijvoorbeeld diarree

krijgen van het onaangepaste eten. Bij jonge

dagroofvogels of uilen gelden dezelfde regels

als hierboven. 

Wees wel voorzichtig bij het vangen van deze

jonge roofvogels. Ze hebben al scherpe

klauwen en bek. Gebruik een dikke handdoek of

vest om het dier te vangen. 

http://www.tournesol-zonnebloem.be/nl
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H E L P !  E E N  W I L D  D I E R  I N  N O O D !

Bij twijfel volg het onderstaande stappenplan:

BRON: VOGELBESCHERMING.BE

http://www.tournesol-zonnebloem.be/
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In een vogelopvangcentrum zijn ook wilde

zoogdieren welkom! Net als bij jonge vogels

mag je deze jonge dieren niet zelf proberen

eten of drinken te geven. Enerzijds zijn de

meeste wilde dieren beschermd en mag je ze

dus niet in gevangenschap houden, ook al is het

jouw bedoeling om ze te verzorgen. 

Anderzijds heeft elke soort zijn eigen

voedsel/melk nodig. Het verkeerde voedsel is

levensgevaarlijk. Bovendien zijn jonge

zoogdieren gevoelig voor inprenting. Hierdoor

gaan ze hun seksueel gedrag naar de mens

richten en zijn deze dieren kansloos in het wild.

Zolang het dier niet in nood verkeerd, raak je

het best niet aan. Onze geur kan er voor zorgen

dat de ouders het jong zullen verstoten. Het

diertje is dan ten dode opgeschreven. Of een

jong zoogdier al dan niet in nood verkeerd,

hangt af van hun levenswijze:

Wanneer je een jonge ree of haas vindt in het

gras, is er meestal niets aan de hand. Dit is

namelijk hun nest. De jongen worden enkele

keren per dag gevoed en de moeder blijft de

rest van de tijd uit de buurt van het nest om

geen ongewenste aandacht van roofdieren aan

te trekken. Enkel wanneer deze dieren gewond

zijn, breng je ze naar een opvangcentrum.

Probeer zelf nooit een volwassen ree in nood te

vangen. Ze zijn zeer stressgevoelig en kunnen

ernstige kwetsuren veroorzaken door te trappen

met hun poten of door een kopstoot te geven.

Bel in dit geval een vogelopvangcentrum of

hulpdiensten op.

Een jonge eekhoorn op de grond is meestal wél

een slecht teken (foto 2). Hun bolvormig nest

bevindt zich vaak hoog in een boom. Meestal is

dan ook het nest vernietigd door een storm of

gekapte boom. Breng in dat geval de eekhoorn

in een kartonnen doos naar een

vogelopvangcentrum. 

H E L P !  E E N  W I L D  D I E R  I N  N O O D !

FOTO 2: HET EEKHOORNJONG KRIJGT
SPECIALE EEKHOORNMELK. BRON: SOS WILDE
DIEREN.

Een jong zoogdier gevonden?

Hou het diertje ook warm door een

warmwaterkruik met handdoek in de doos te

leggen. 

Jonge egels in een nest zijn normaal gezien

veilig. Zolang je in de buurt van het nest blijft

staan, zullen de ouders niet terugkeren. Ga

daarom weg, en ga na een uurtje terug

poolshoogte nemen. Enkel wanneer het nest

ouderloos blijft, breng je de jongen naar een

opvangcentrum. Ook wanneer je een volwassen

of jonge egel overdag ziet rondlopen is er een

probleem. 

Dit zijn namelijk nachtdieren. Zet de egel in een

kartonnen doos en breng deze naar een

opvangcentrum. Jonge egels hou je best warm

door een warmwaterkruik met handdoek in de

doos te leggen. Doe bij het vangen

handschoenen aan.

http://www.tournesol-zonnebloem.be/
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Jonge vleermuizen op de grond is ook een slecht teken. Indien de moeder niet in de buurt is, breng je de

vleermuis best binnen. Doe handschoenen aan om het diertje op te nemen en leg deze in een washandje

in een kartonnen doos.

Jonge roofdieren zoals marters, vossen,... zijn nachtdieren. Vind je een jong overdag, dan kan dit op een

probleem wijzen. Observeer het dier vanop een afstand om te kijken of de ouders in de buurt zijn.

Wanneer het dier ouderloos blijft, gewond is of niet wegvlucht is er een probleem. Probeer deze dieren

niet zelf te vangen maar contacteer een opvangcentrum. Ze kunnen namelijk ernstige verwondingen

toebrengen.

H E L P !  E E N  W I L D  D I E R  I N  N O O D !

Vogelopvangcentra
In Vlaanderen zijn er ondertussen 11 erkende opvangcentra.

Ook Brussel heeft een opvangcentrum: VOC Anderlecht. Naast

het verzorgen en vrijlaten van wilde zoogdieren en vogels zijn

opvangcentra ook verplicht in beslag genomen dieren op te

vangen. Het gaat dan meestal om verwaarlozing of illegaal

gevangen dieren. Deze verblijven in het opvangcentrum tot er

een uitspraak is. 

Dit kan jaren aanslepen. Daarna kan het opvangcentrum op

zoek naar een dierenpark of zoo om deze tamme en meestal

ook exotische dieren te plaatsen want die kunnen uiteraard

niet vrijgelaten worden in onze natuur.

De opvangcentra worden ook vaak opgeroepen om ontsnapte

valkeniersvogels te vangen. Zij verblijven in het opvangcentrum

tot de eigenaar terecht is. Er worden ook meer en meer

exotische dieren binnengebracht (slangen, hagedissen,

parkieten, papegaaien,...). Niet alle opvangcentra aanvaarden

deze dieren. Het zijn namelijk exoten die niet vrijgelaten

kunnen worden in onze natuur.

BRONNEN

http://www.vogelbescherming.be
http://www.sos-wildedieren.be/

http://www.tournesol-zonnebloem.be/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23984
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23984

