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Populatiedynamica: complex!
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Dierecologische Sectie

• Soort
• Biometrie
• Geslacht
• Leeftijd
• Doodsoorzaak
• Conditie
• Voedsel
• Voortplantingsstatus

• DNA monster
• (veterinair monster)
• (toxicologisch monster)
• >collectie
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Oehoe ENCI groeve
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•Spieren in goede
conditie

•Veel vet

•Maden in
spijsverteringskanaal
(post-mortaal)

•Lever gezond



Raaf Meinweg

Pathologie? > door naar DWHC Utrecht.



Zeearend 16/060

3 dec 2016 gemeld bij Tom Jager, IFG Lindevallei
Via handhaving ingestuurd naar WBVR Lelystad
ØVastgesteld dat het dier geschoten was.
16 dec 2016: dierecologische sectie te Wageningen
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Zeearend 16-060

WBVR (Lelystad):
§ door hart geschoten
§ Leverruptuur
§ positief voor HPAI H5N8

Alterra (Wageningen):
§ zeer goede (rui)conditie
§ 2kj wijfje

Was de vogel uiteindelijk aan H5N8 gestorven??



Secties op wilde fauna

DWHC / RIVM / ErasmusMC: Veterinair
WBVR Lelystad: handhaving & botulisme
Alterra Wageningen UR: Dierecologisch & ecotoxicologisch

% financiering: voornamelijk veterinair gericht.

> Kansen voor betere monitoring doodsoorzaken wilde
fauna en daarmee monitoring levensvatbaarheid.

Belangrijk voor
(prioritering)
handhavingsonderzoek



Meld dode vogels!

http://s1.sovon.nl/aspx/dodevogels_invoer.aspx

>> belangrijk om inzicht in (nieuwe?) sterftefactoren te krijgen!



Dank!

Contact:

Team Dierecologie:

Hugh.jansman@wur.nl

0317-485779

Ralph.buij@wur.nl

0317-483416

© Alterra 2017

http://www.wur.nl/nl/product/Secties-op-wilde-fauna.htm

Tom Jager (IFG Lindevallei)

Peter van Tulden (WBVR Lelystad)
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Uitwendig letsel en obstakels in omgeving ++
Buikliggende vogel, vleugels gespreid ++
Verkrampte poten/tenen ++
Snavel bevat schuim en/of prooiresten ++
Krop is gevuld ++
Anus is besmeurd + +
Poten gebroken, washuid beschadigd + ++
Gebroken en geperforeerde veren ++
Botbreuken ++ + + ++
Wonden / bloedingen ++ + + +
Washuid boven snavel beschadigd + ++
Aas en/of andere dode dieren aangetroffen ++
Fazantenkweek en/of uitzetting aangetroffen + + + +
Granulaatkorrels aangetroffen ++
Conditie is goed + ++ + + +
Conditie is slecht, kam goed voelbaar ++ + +


