
Het gaat vooruit! De verhuis naar de kazerne is bijna volledig rond. Sinds kort hebben we een
aparte ingang en kan iedereen gemakkelijk binnen en buiten.

En ondertussen krijgen we véél dieren binnen. Een kleine greep uit onze honderden patiëntjes…

Vrijdag 9 juli moesten we uitrukken voor een vos die in
het waterbekken van het waterzuiveringsstation
Oostende beland was. Het was de eerste keer dat we
een oproep binnenkregen om een vos te redden. De
oproep kwam kort voor de middag binnen. Het bleek om
een jong dier te gaan. Vermoedelijk maakt het deel uit
van de vossenfamilie aan de gipsberg nabij de
chemische site. Het dier zat aanvankelijk nog op het
droge, maar toen we terugkwamen met aangepast
materiaal om het te vangen, was het in het water
gesprongen en verdronken. Het dier kon helaas niet
meer gered worden. Het ging om een éénjarig vrouwtje

dat waarschijnlijk te ver uit de buurt van het nest raakte. Het kadaver zal onderzocht worden in
het kader van een onderzoek naar de vossenpopulatie in Vlaanderen.

Rond dezelfde periode kregen
we – tussen alle andere
nestjongen in – een jonge
Koekoek en een jonge
Graspieper binnen.
Geen alledaagse kost, want
een pieper en een jonge
Koekoek grootbrengen is
zeker geen sinecure. Om
praktische redenen werden

beide vogels op een bepaald moment samen in een volière geplaatst omdat ze een relatief duur
menu van levend voedsel moesten voorgeschoteld krijgen (pinky’s, buffalo’s, krekeltjes en
meelwormen). Op zich niets bijzonders, maar...

Tot onze grote verbazing stelden we vast dat de Graspieper
de Koekoek van voedsel begon te voorzien! De Koekoek
slaakt een klagende bedelroep waarop de Graspieper een
pinky, een meelworm of een zelfgevangen vliegje in de
snavel neemt, dat tot bij de Koekoek brengt en het in zijn
opengesperde bek stopt! Voor alle duidelijkheid: de Koekoek
neemt het eten van de pieper niet af; hij wordt wel degelijk
gevoederd! De bedelroep van de Koekoek moet dus bij
potentiële waardvogels al op zeer jonge leeftijd het
voedergedrag opwekken. Van deze unieke gebeurtenis
konden schitterende foto’s gemaakt worden en FocusTv kon het zelfs filmen! Ondertussen zijn
beide vogels terug in vrijheid gezet.
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Nadat onze jonge steenmarter
getraind is op het vangen van
levende muizen, mocht hij terug
de vrije natuur in. Zijn nieuwe
‘huis’ is een verlaten boerderij,
met veel ruigte en
braamstruiken. Voedsel genoeg
dus voor dit prachtig dier.

Vorige week kregen we een jong verweesd
huisspitsmuisje, amper 5 grammetjes dik,
binnen. De eerste 5 dagen kreeg hij om de 2
uur esbilac (puppymelk), en de 6e dag begon hij
al vast voedsel te eten. Ook sprinkhanen zijn
ondertussen niet meer veilig voor deze
insecteneter. Nog een paar dagjes, en de
spitsmuis kan terug de vrijheid in!

Tijdens deze warme dagen komen er van her en
der vooral zilvermeeuwen en kokmeeuwen met
een mysterieuze ziekte binnen, met de typische
symptomen: verlamming van de poten.
Blauwwiervergiftiging? Botulisme?
Loodvergiftiging? Of gewoon uitdroging? Gelukkig is de bestrijding ervan hetzelfde: een
oplossing van ORS (Oral Rehydration Salts) samen met vitamine B1 lijkt te helpen. Na een 1e

moeilijke zware week, staan ze soms van de ene op de andere dag plots weer op hun poten.
En dat doet deugd!!!!

Tot ziens!

Sophie Vanroose

Foto’s
Yves Adams, Roland François, Jeroen Arnoys, …
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