Melding van verdachte sterfte bij wilde vogels

Het vinden van kadavers van wilde vogels moet alleen aan het FAVV wordt gemeld wanneer deze sterfte
als een verdenking van vogelgriep kan beschouwd worden. Hiervoor moeten onderstaande voorwaarden
gelijktijdig voldaan zijn:
-

de dode vogels zijn gevonden op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip;

-

de dode gevonden vogels moeten behoren tot één van de soorten in de onderstaande tabel;

-

per soort dient ten minste het aantal dode dieren vermeld in deze tabel, gevonden te worden.

Latijnse naam

soort

minimale
drempel

alopochen aegyptiacus

nijlgans

5

anas acuta

pijlstaart

5

anas crecca

wintertaling

5

anas penelope

smient

5

anas platyrhynchos

wilde eend

5

anas querquedula

zomertaling

5

anser albifrons

kolgans

5

aythya ferina

tafeleend

5

aythya fuligula

kuifeend

5

branta canadensis

Canadese gans

5

cygnus columbianus bewickii

kleine zwaan

1

cygnus cygnus

wilde zwaan

1

cygnus olor

knobbelzwaan

1

fulica atra

meerkoet

5

haematopus ostralegus

scholekster

5

larus argentatus

zilvermeeuw

20

larus canus

stormmeeuw

20

larus fuscus

kleine mantelmeeuw

20

larus ridibundus

kokmeeuw

20

numenius arquata

wulp

5

phalacrocorax carbo

aalscholver

5

philomachus pugnax

kemphaan

5

pluvialis apricaria

goudplevier

5

sturnus vulgaris

spreeuw

20

tadorna tadorna

bergeend

5

turdus iliacus

koperwiek

20

turdus pilaris

kramsvogel

20

vanellus vanellus

kievit

5

tachybaptus ruficollis

dodaars

1

podiceps cristatus

fuut

1

podiceps nigricolli

geoorde fuut

1

Vogelsoorten die voor een laboratoriumanalyse in aanmerking komen in geval van verdachte sterfte bij in het wild
levende vogels
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Men zal ook rekening houden met andere vogelsoorten als het aantal dode vogels gevonden
verontrustend hoog is. Ook indien er samen met de dode vogels ook meerdere zieke vogels worden
aangetroffen, zal afgeweken worden van de aantallen opgegeven in de lijst.
Aan particulieren (wandelaars) wordt gevraagd de hierboven vermelde voorschriften strikt na te leven
wanneer zij toevallig dode vogels vinden en deze vondst wensen te melden. Zij kunnen dan contact
opnemen met de influenza-lijn (0800/99777) om de vondst te melden.
Gelieve de kadavers nooit zelf te manipuleren!
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