
Afrikaanse pinguïn

verspreidingsgebied van de Afrikaanse pinguïn (bij benadering)

Spheniscus demersus

Afrikaanse pinguïns op weg naar zee © IFAW l Jon Hrusa

Pinguïns zouden zich zo'n 40
miljoen jaar geleden op het zuidelijk
halfrond hebben ontwikkeld, en
daar leven ze tegenwoordig nog
steeds. Toen de voorouders van de
pinguïn gebruik begonnen te maken
van het vele voedsel dat de zee te
bieden had, veranderde hun
lichaam, waardoor ze niet langer
konden vliegen, maar wel konden
zwemmen en duiken.

# aantal met olie besmeurde

pinguïns, Dassen Eil. 3 516

# aantal met olie besmeurde

pinguïns, Robben Eil. 15 000

# jongen meegenomen om met

de hand groot te brengen 3 350

# aantal pinguïns behandeld 38 506

# aantal met olie besmeurde

vogels dat gestorven is 1 957

# aantal vrijwilligers 12 000

# aantal gewerkte diensten 43 000

Aantal tonnen vis gegeten

door herstellende pinguïns 361

Afrikaanse pinguïns brengen de jaarlijks
terugkerende ruiperiode van 21 dagen
noodgedwongen aan land door.

Afrikaanse pinguïns keren elk jaar terug naar
hetzelfde broedgebied en meestal ook naar
dezelfde partner.

Afrikaanse pinguïns worden ook wel ezelspinguïns
genoemd vanwege het geluid dat ze maken –
mannetjes die hun territorium verdedigen klinken
net als een balkende ezel... andere pinguïns
maken overigens een vergelijkbaar geluid!

Spheniscus is Grieks voor
v-vormig!

De oudste levende Afrikaanse pinguïn die ooit
gevonden is, was 27 jaar oud.

De Afrikaanse pinguïn is een middelgrote vogel die niet kan vliegen. We
vinden hem langs de kust van Namibië en Zuid-Afrika, op eilanden en delen
van het vaste land waar de dieren veilig zijn voor roofdieren. De twee
grootste kolonies leven op Dassen Eiland en Robben Eiland. 

In vroeger tijden raapten mensen de eieren van de dieren om ze te verkopen
– op Dassen Eiland alleen al werden elk jaar 450.000 eieren weggehaald! Ook
verzamelde men de guano (uitwerpselen) van andere vogels om als mest te
verkopen. Omdat de Afrikaanse pinguïns deze guano gebruiken als
nestmateriaal, maakte de mens door het weghalen ervan de meeste van hun
broedgebieden onbruikbaar. 

Tegenwoordig vormen olievervuiling van tankers die hun ruimen op zee
schoonspoelen en in zee gelekte olie een ernstige bedreiging. In 2000 werd
de gehele Afrikaanse pinguïnpopulatie bedreigd toen de MV Treasure tussen
Dassen Eiland en Robben Eiland zonk.

Een pinguïn met kuiken
in een nest op Dassen

Eiland in Zuid-Afrika
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DE OLIERAMP MET DE MV TREASURE
IN CIJFERS

Een met olie besmeurde
Afrikaanse pinguïn die zijn
veren poetst, olieramp met
de MV Treasure, Zuid-Afrika
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IFAW NOODHULP KOMT DE DIEREN TE HULP

Het IFAW heeft altijd een groep professionele specialisten klaar staan
om hulp te bieden aan dieren wanneer er zich een ramp voordoet. Het
IFAW helpt niet alleen door dieren uit noodsituaties te redden, maar
ook door ze in opvangcentra te laten herstellen en daarna terug in het
wild uit te zetten. Het IFAW doet er alles aan om goed voorbereid te
zijn, zodat we in actie kunnen komen wanneer dat nodig is. Daarnaast
zet het IFAW zich er natuurlijk ook voor in om situaties waarin
noodhulp nodig is te voorkomen!

Het IFAW geeft onder meer noodhulp aan neushoorns en olifanten,
tijgers en jachtluipaarden, beren en kangoeroes, wallaby's en eenden,
gorilla's en chimpansees...

OVER ONZE ACTIES
Noodhulp en dieren

Het aantal rampen wereldwijd neemt toe. Het
VN-agentschap International Strategy for
Disaster Reduction, dat het aantal natuurrampen
wereldwijd bijhoudt, geeft aan dat tussen 1900
en 1909 slechts 71 rampen werden gemeld. In
de jaren '90 waren dat er 2.711! Maar de 21e
eeuw zou wel eens het dodelijkst kunnen
blijken. Tussen 2000 en 2005 werden er 2.668
rampen gemeld – met andere woorden: in vijf
jaar tijd deden zich bijna net zoveel rampen voor
als in alle tien jaren van de jaren negentig!

Dieren worden het slachtoffer
van natuurrampen als
bosbranden, modderlawines,
orkanen, tsunami's en
aardbevingen, maar ze worden
ook getroffen door rampen die
door de mens zijn veroorzaakt
– zoals branden en olierampen.

DIEREN HEBBEN ONZE HULP NODIG

Eén ding is duidelijk: dieren verkeren steeds
vaker in gevaar als gevolg van natuurlijke en
door de mens veroorzaakte rampen. Je kunt
je dus wel iets voorstellen bij de enorme taak
die voor het noodhulpteam is weggelegd en
waarom we zoveel mogelijk deskundigen
opleiden in het redden, rehabiliteren en weer
in de natuur uitzetten van wilde dieren.

WIST JE DAT

Het IFAW speelde een belangrijke rol bij de redding van huisdieren die als

gevolg van de orkaan Katrina vastzaten in hun huizen of over straat zwierven
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Dr. Ian Robinson, dierenarts van het IFAW, geeft een
neushoornkalfje (gered uit overstroomd gebied) de fles in het
Centre for Wildlife Rehabilitation and Conservation in India
© IFAW l Idris Noor

Een hond loopt na de orkaan Katrina door vuil water
in het Canal District van New Orleans. Het IFAW en

het Noodhulpteam brachten dieren uit ondergelopen
huizen in dit gebied in veiligheid
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In 2000 hielp het IFAW een hele soort te redden — 40.000 Afrikaanse

pinguïns die waren getroffen door de olieramp met de Treasure in Zuid-Afrika

Het IFAW helpt individuele dieren, zoals weesolifantjes in Afrika, die zijn

gered, opgevangen en vervolgens weer in het wild zijn uitgezet

Een hond drentelt zenuwachtig over een dak, terwijl beneden hem vuil

overstromingswater dreigend voorbijraast. Een met roet besmeurde

brandweerman houdt een jong katje beschermend in zijn armen,

terwijl op de achtergrond een grote brand woedt. Voorzichtige handen

wassen de zwarte substantie van een pinguïn die in een olievlek

terecht is beland. Een neushoornkalfje wordt uit een overstroomde

rivier aan wal getrokken. We kennen allemaal de beelden van dieren in

nood als gevolg van een ramp.
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HET IFAW IN DE STRIJD TEGEN OLIE

SPEERPUNTEN

Elk jaar sterven er miljoenen vogels na contact met olie uit jetski's en

motorboten, olie die bij regenbuien van de straat de afvoerputten

instroomt, olievlekken veroorzaakt door geloosd ruimwater, en olie die

bij rampen met olietankers in zee stroomt.

Zeevogels en olie

Elke olievogel wordt met de hand gereinigd in
een rij wasteilen gevuld met water en
afwasmiddel. Als het sop in de teil vuil is, gaat
de vogel door naar de volgende teil waar hij
opnieuw gewassen wordt, en daarna weer naar
de volgende, net zo lang tot alle olie er af is.
Hoe lang het duurt om een vogel schoon te
krijgen, is afhankelijk van de hoeveelheid olie
en de grootte van de vogel, maar gemiddeld
kost het twee mensen 45 minuten en 1135 liter
water om één vogel schoon te krijgen!

Als een vogel in aanraking komt met olie die op het
wateroppervlak drijft, plakt de olie aan zijn veren,
waardoor ze aan elkaar vastklitten en er openingen in
het verendek ontstaan. Als dat gebeurt, is het
verenkleed niet langer waterdicht en kan er koud water
op het lichaam van de vogel terechtkomen. Hierdoor
kan het dier onderkoeld raken. Vogels sterven sneller,
en veel vaker, als gevolg van onderkoeling dan door
ondervoeding. Zonder zijn waterbestendige verendek
om het water buiten te houden, is een vogel net zo
hulpeloos als jij en ik als we in het water
terechtkomen. Stel je voor dat je in zee zou drijven
zonder iets om je tegen het koude water te
beschermen... met hoogstens 21 minuten zou het met
je gedaan zijn!

ER IS MAAR ÉÉN DRUPPEL OLIE NODIG OM EEN VOGEL TE DODEN

Voor vogels is olie extra
gevaarlijk omdat ze deze
instinctief van hun veren
proberen te verwijderen door ze
te poetsen. Triest genoeg
krijgen ze bij dit poetsen de olie
binnen, en die is zo giftig dat
hij ernstige schade aan hun
inwendige organen kan
veroorzaken. Deze drang om te
poetsen verdringt alle andere
natuurlijke instincten, inclusief
eten! En daardoor lopen de
vogels nog meer gevaar...

WIST JE DAT

een olieramp bij Veracruz, Mexico in 2004, waarbij 7.000 vaten olie in de

Coatzacoalcos Rivier terechtkwamen. Er werden 183 dieren behandeld,

waaronder 151 bruine pelikanen.
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Een pinguïn wordt
door vrijwilligers
afgespoeld tijdens
de reddingsoperatie
na de olieramp met
de Treasure
© IFAW l Jon Hrusa

Een met olie besmeurde Afrikaanse pinguïn
die zijn veren poetst, olieramp met de

Treasure, Zuid-Afrika
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een hele soort gered en opnieuw uitgezet — 40.000 Afrikaanse pinguïns

getroffen door de olieramp met de Treasure voor de kust van Zuid-Afrika

in 2000.

door "onbekenden" gedumpte of verloren olie voor de kust van Californië,

VS, in 2001; meer dan 1.500 zeevogels werden getroffen.

In de afgelopen tien jaar is binnen het Noodhulpprogramma van het
IFAW zoveel deskundigheid op het gebied van redding en rehabilitatie
bij olie-incidenten ontwikkeld, dat onze aanpak wereldwijd
toonaangevend is. Het IFAW biedt niet alleen hulp bij rampen, we
helpen bovendien landen zich voor te bereiden op eventuele olie-
incidenten in de toekomst, en lobbyen voor wetgeving om de wijze van
olietransport over zee zodanig aan te passen, dat lekken en dumpen
van olie wordt voorkomen. Het IFAW heeft sinds 1989 hulp geassisteerd
bij 25 olie-incidenten in 15 verschillende landen, waaronder:
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