
Bericht van  Ellen Dekker, een van de leden van onze vereniging. 

 

Ik stuur jullie dit  bericht omdat ik dit najaar met de opleiding voor preparateur ben begonnen 

(taxidermist) in Schaarsbergen. Nu komt het wel eens voor dat er mooie vogels gevonden worden 

waar vervolgens niks mee gedaan kan worden. Maar nu kunnen jullie de vogel naar mij brengen en 

dan registreer ik de vogel en kan hem nadat ik de opleiding hebt voltooid prepareren. 

Wel moet de gevonden vogel aan wat eisen voldoen.  Hebt u een dood dier gevonden of gekregen en 

wilt u het laten prepareren, houd dan rekening met het volgende: 

Wees voorzichtig met dode dieren. Houd rekening met het risico op besmetting (lijkvergiftiging, 

Botulisme, parasieten zoals teken en luizen, enz.). Gebruik bij voorkeur plastic 

wegwerphandschoenen of was uw handen grondig na contact met het dode dier. 

Bederf 

Is het gevonden dier bedorven of kan het geprepareerd worden? Enkele controlepunten zijn: Het dier 

heeft nog lichaamswarmte, het is net dood. De oogbollen zijn nog zichtbaar en glanzen nog. In 

principe is dit dier geschikt om te worden geprepareerd. 

De oogbollen zijn ingevallen en dof, het dier stinkt nog niet naar bederf. Het dier is 1 à 2 dagen dood. 

Afhankelijk van de buitentemperatuur is het in de meeste gevallen nog mogelijk om dit dier te 

prepareren. 

Wanneer u (niet te hard) aan de veren/haren op de buik (liesstreek) van het dier trekt en deze laten los, 

of wanneer u zachtjes met een vinger langs een ooglid wrijft en de veren/haren laten los, of wanneer 

het dier duidelijk een ‘rottende’ geur afgeeft, is het dier bedorven. Het dier kan niet meer geprepareerd 

worden als huidpreparaat, maar een skelet of schedel kan er misschien nog wel van gemaakt worden. 

Zo niet, dan dient het kadaver op de juiste manier afgevoerd te worden (aanbieden aan 

destructiebedrijf of bij gemeentelijke milieustraat, soms mag het in de grijze container gedeponeerd 

worden). 

Bewaren 

Bewaar het dier in een vriezer, niet in een koelkast of koele schuur omdat het dier dan alsnog bederft. 

Stop het dier in een (bij voorkeur) doorzichtige plastic tas welke goed afsluitbaar is, bijvoorbeeld een 

gripzak met ‘drukribbels’. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk lucht in de zak opgesloten wordt. Let op 

dat er geen veren dubbelgevouwen worden! 

Gebruik geen vershoudfolie, aluminiumfolie, keukenpapier, toiletpapier of kranten. Bedrukt papier 

geeft inkt af, lichte veren of vacht worden onherstelbaar 

gekleurd!  

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik graag en misschien heb 

ik er een antwoord op.  
Groet  
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