
Totaal opgevangen vogels en zoogdieren in 2017

totaal los dood euth. geplaatst nog aanw. 01-01-2018

zoogdieren 395 120 139 61 36 39

reptielen 13 0 0 0 13 0

amfibieën 1 1 0 0 0 0

roofvogels 36 15 11 10 0 0

uilen 16 8 4 3 0 1

siervogels 195 0 38 58 98 1

watervogels 523 192 138 175 5 13

jachtwetvogels 421 151 150 116 0 4

zangvogels 464 205 193 62 0 4

overige vogels 337 136 118 82 0 1

totaal 2401 828 791 567 152 63

• Voor de dieren die als geplaatst genoteerd staan geldt: een nieuwe eigenaar gevonden; deze dieren vielen

onder de tamme soorten/huisdieren en horen natuurlijk niet in de vrije natuur  thuis.

Overzicht van de soorten opgevangen dieren.

zoogdieren: egel, konijn, haas, reekalf, mol, bunzing, fret, steenmarter, rode eekhoorn, ,

dwergvleermuis, grootoorvleermuis, laatvlieger, woelmuis, bosmuis, spitsmuis, woelrat,

dwerghamster, cavia, tamme rat

amfibie watersalamander

reptielen geelwangschildpad, roodwangschildpad.

roofvogels buizerd, sperwer, torenvalk, bruine kiekendief, havik

uilen kerkuil, ransuil, steenuil, bosuil

siervogels kanarie, zebravink, grasparkiet, valkparkiet, port lincoln parkiet, bourke parkiet, 

alexander parkiet, turquoisine parkiet, rosella pennant, postduif,stadsduif, sierduif, 

diamantduif, kip, haan, pauw, agapornis, agapornis rose collie, agapornis personata,

jap. kwartel, chin. kwartel, bonte boertje (senegalpapegaai), grijze roodstaart.

watervogels kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw,  grote mantelmeeuw, stormmeeuw, 

noordse pijlstormvogel, noordse stormvogel, visdiefje, alk, zeekoet, jan van gent, 

blauwe reiger, kleine zilverreiger, lepelaar, grauwe gans, nijlgans, brandgans,

tamme gans, kaapse eend, knobbelzwaan, zwarte zwaan, wilde eend, kuifeend, 

bergeend, wintertaling, zwarte zeeëend, mandarijneend, waterhoen, 

meerkoet, waterral, fuut, dodaars, drieteen strandloper, steenloper, bontbekplevier

zangvogels merel, lijster, grote lijster, huismus, heggemus, ringmus, koolmees, pimpelmees,

koperwiek, winterkoning, roodborst, putter, tjiftjaf, vink, goudhaan,

fitis, kleine karekiet, rietzanger, tapuit, sijs, groenling

jachtwetvogels kraai, kauw, ekster, vlaamse gaai, houtsnip, fazant, houtduif

overige vogels grote bonte specht, groene specht, ijsvogel, huiszwaluw, boerenzwaluw, gierzwaluw

holenduif, turkse tortel, zomertortel, kievit, scholekster, watersnip, tureluur, regenwulp



Binnengebracht door verschillende dierenambulances en ons aanneemadres voor de Mikke in 

Zeeuws Vlaanderen.

Dierenbescherming Vlissingen 783

Aanneemadres de Mikke in  Zeeuws Vlaanderen 206

Dierenhulp Schouwen Duiveland 32

totaal opgehaald 1021

Opgevangen dieren per gemeente

Middelburg 559

Vlissingen 508

Veere 289

Borssele 149

Goes 261

Kapelle 70

Reimerswaal 110

Noord Beveland 71

Schouwen Duiveland 48

Terneuzen 105

Sluis 75

Hulst 38

Tholen 5

Opvangkast Arnelaan 113

totaal 2401


