
 

WILDE VOGELS 
 
 

Wanneer heeft een vogel hulp nodig: 
In principe heeft elke vogel die je kunt pakken hulp nodig. Ze zijn dan 
verzwakt of ziek en redden het niet in de natuur. 
 

Jonge vogel met weinig of geen veren: 
Als je een zeer jonge vogel hebt gevonden, probeer 
dan eerst of het nest nog te vinden is (vaak net boven 
de vogel zelf) en kijk of het terug  te plaatsen is. Als 
dat niet lukt, kan het dier naar het vogelasiel worden 
gebracht. Als je dit niet zelf kunt doen kun je de 
dierenambulance bellen. 
Een jonge vogel kan zich zelf niet warm houden en daarom is het van belang 
dat het dier niet te veel afkoelt. Dit kan door het in je handen te houden. 
Maar je kunt ook een kruik of twee flessen vullen met warm water (niet heet) 
en deze omwikkelen met een handdoek. Aan het water in de kruik of fles 
mag je je niet kunnen verbranden! Een temperatuur net boven 
lichaamstemperatuur is goed. 
Doe vervolgens de vogel in een andere handdoek of keukenpapier en leg het 
op de kruik of flessen. Het dier krijgt nu warmte en blijft op zijn plaats. 
 

Jonge vogel met veren: 
Ook bij de bevederde jonge vogels geldt dat de 
vogelouders de beste zorg kunnen bieden. Als het nest 
niet meer is te vinden en het dier loopt niet het gevaar 
door een kat te worden gegrepen, kan het rustig blijven 
zitten. De ouders zullen steeds langs komen om het 
jong te verzorgen. Als dat niet het geval is moet het naar het vogelasiel. 
 

Vogel tegen het raam: 
Als een vogel tegen het raam vliegt gebeurd het vaak dat het dier versuft op 
de grond blijft liggen. Het beste wat je kunt doen is om 
de vogel in een klein doosje te zetten en deze af te 
sluiten (klein kiertje voor lucht open laten). Zet de doos 
met de vogel er in op een donkere en rustige plek. 
Maak na een uur voorzichtig de doos open en kijk hoe 
het dier er voor staat. Meestal is het weer kiplekker en 
kan buiten worden los gelaten.  



 Soms is er geen verbetering en kun je het naar het vogelasiel brengen. Als je 
zelf geen vervoer hebt, kun je de dierenambulance bellen. Het is ook nog 
mogelijk dat de vogel is overleden. In dat geval kun je het dier begraven of je 
stopt het in de groene kliko. Als dat niet mogelijk is bel je de 
dierenambulance, zij zullen dan het dier naar de destructie brengen. 
 

Uitgehongerde vogel: 
Als een vogel is uitgehongerd kan het niet meer vliegen. De 
vliegspieren zijn dan bijna helemaal weggeteerd. De 
vliegspieren zitten vast aan de vleugels en lopen via de borst 
naar het borstbeen. Op de foto is het rood omcirkelde deel 
het borstbeen. De vliegspier is de grootste spier van een 
vogel (een  kipfilet is eigenlijk de vliegspier van de kip). Als bijna alleen het 
borstbeen is te voelen is het dier ernstig verzwakt en moet het snel naar het 
vogelasiel, anders heeft het nog maar een paar uur tot dagen te leven. 
 

Vogel met een botbreuk: 
Voor de meeste vogels zijn de vleugels en de poten zeer 
belangrijk, als daar wat aan mankeert is de kans groot dat 
het dier snel zal verhongeren of worden aangevallen door 
een kat of hond. 
Het vogelasiel heeft in het verleden vaak geprobeerd om 
een dergelijk dier te redden door de breuk te spalken, maar 
dat is nooit succesvol geweest. 
Daarom wordt een vogel met een breuk meestal geëuthanaseerd. Als je een 
vogel met een botbreuk hebt gevangen, bel dan de dierenambulance. Zij 
kunnen het dan naar de dierenarts brengen om het in te laten slapen. Van 
een grote watervogel zoals een zwaan of gans kan soms het gebroken deel 
van de vleugel worden geamputeerd, maar dat wordt 
alleen gedaan als er daarna een beschermde omgeving 
beschikbaar is. 

Dode vogels: 
Dode vogels kunnen begraven worden of in de groene 
kliko worden gedaan. Als dat niet mogelijk is kan de dierenambulance het 
dier ophalen en het naar de destructie brengen. 
 

 

Vogelasiel (wildopvang) de Paddestoel: 0223-620586 
Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet: 0229-591856 

Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon: 06-51697115 
 


