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In ons land zijn er verschillende opvangcentra. Zij vangen gekwetste 
dieren op. Anders dan bij een dierenarts worden hier wilde dieren 
verzorgd. Het doel is om de dieren opnieuw in de natuur vrij te laten.

Er zijn verschillende redenen waar-
om dieren worden binnengebracht. 
Enerzijds zijn er de gewonde die-
ren. Ze werden aangereden door 
een voertuig. Soms werden ze aan-
gevallen door een ander dier. Er 
zijn dieren bij die verstoten werden. 
Of die verstrikt geraakten in afval. 
Anderzijds vangen de centra ook 
zieke dieren op.

Druk voorjaar
Het voorjaar is traditioneel een 
drukke periode. Heel wat dieren 

worden dan binnengebracht. Jonge 
dieren leren met vallen en opstaan. 
Jonge vogels kunnen nog niet zo 
goed vliegen. Of ze vallen uit het 
nest. Dan zijn ze een prooi voor 
roofdieren, zoals de kat. Valt er een 
vogeltje uit het nest? Dan raak je 
het best zelf niet aan. De ouders 
zijn meestal in de buurt. Ze helpen 
hun kuiken. Ruiken ze dat een 
mens hun jong heeft aangeraakt? 
Dan stoten ze het soms af. 

Opmerkelijk
Dit voorjaar worden er opvallend 
veel egels binnengebracht. Ze heb-
ben een ziekte die niet gekend is. Al 
enkele jaren worden er meer egels 
met dezelfde symptomen opgeno-
men. De dieren hebben gezwollen 
pootjes en wonden en zweertjes op 
het hoofd. Door de warmte leggen 
vliegen eitjes in de wonden. Daar 
komen maden uit. De egels verzwak-
ken en sterven vaak. Slechts één egel 
op de tien redt het. Er wordt gevreesd 
dat de populatie erg zal uitdunnen. 
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Help mee
Het is belangrijk om zieke dieren 
naar een opvangcentrum te bren-
gen. Daar is het druk. De diertjes 
worden met de hand gevoed. Een 
kleine vogel moet elk halfuur tus-
sen 8 en 23 uur eten krijgen. De 
dieren hebben ook veel verzorging 
nodig. Dat vraagt veel personeel. 
Maar door covid-19 mogen er niet 
veel mensen samenwerken in een 
kleine ruimte. Veel vrijwilligers 
moeten daarom thuisblijven. De 
aanwezige verzorgers hebben hun 
handen meer dan vol!

Wil je graag op een andere 
manier helpen? Of zie je zelf een 
gewond dier? Neem contact op via 
www.natuurhulpcentrum.be …

vervolg

Verzorgers hebben hun handen vol met het helpen van zieke egels. 
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