Tangara’s
KWEEKVERSLAG TURQOISETANGARA’S 2011
(Tangara Mexicana)
Inleiding: Tangara’s zijn voor mij lang vrij onbekende vogels geweest. Sinds een jaar of acht
kweek ik Europese cultuurvogels. Waarschijnlijk omdat ik pas na de import stop mij serieus
met vogels bezig ben gaan houden kende ik tangara’s alleen van naam. In de handel kwam je
ze niet of nauwelijks meer tegen en zeker de mooi gekleurde tangara soorten niet meer.
Tot ik bij een vogelliefhebber op bezoek kwam die enkele koppels had zitten, waaronder
Turquoise- en blauwkap tangara’s (T. Cyanicollis). Nog nooit had ik deze vogels gezien en ik
was in een keer verkocht. Maar zomaar even een paar tangara’s kopen is niet aan de orde
kwam ik al snel achter. In de eerste plaats was het aanbod zeer beperkt en daarnaast kost een
koppel tangara’s ‘net iets’ meer dan ik gewend was aan vogels uit te geven. Maar waar een
wil is, is een weg en ik had geduld. Ik heb contact gelegd met enkele vogelliefhebbers die
ervaring hadden met tangara’s en verkreeg zo een bepaalde basiskennis wat zeker niet
overbodig is bij tangara’s.
Eind 2010 kreeg ik de kans om enkele Turquoise tangara’s te kopen, een van de mooie
soorten die zo nu en dan nog aangeboden word en incidenteel ook nog gekweekt word in
Nederland.
Algemeen: De Turquoise tangara is een mooi gekleurde soort van de tangara’s. Er zijn vijf
ondersoorten. In het wild komen Turquoise tangara’s nog heel algemeen voor en hebben ze
een groot verspreidingsgebied. Dat strekt zich uit over het noorden en midden van Amerika.
De Turquoise tangara komt voor in Trinidad, Colombia, het zuiden van Bolivia en in een
groot deel van Brazilië. Ondanks de wetenschappelijke naam ‘Mexicana’ is hij nooit
gesignaleerd in Mexico. Het zijn vogels van rond de 14 cm. groot en echte vruchteneters.
Naast vruchten eten ze ook insecten.
Aanschaf en huisvesting: Eind 2010 kwam in het bezit van vier Turquoise tangara’s. Het
waren ongeringde en ongesexte vogels en ik hoopte dat er in ieder geval een koppel bij zaten.
Het bleken twee koppels te zijn die ik na dat ik dit wist direct per koppel apart zette. Om te
weten of het mannen of poppen zijn is echt een DNA geslachtsbepaling nodig. Er is geen
onderscheid te zien tussen de vogels.
Later heb ik gemerkt dat als je een koppel bij elkaar hebt zitten dat goed in conditie is, je wat
verschil in intensiteit van het blauw kan zien tussen man en pop. Maar hierop vertrouwen bij
nieuw aangeschafte vogels raad ik af en is onbetrouwbaar.
De twee koppels werden gehuisvest in kweekkooien van 200 x 50 x 60 cm.
Deze kooien kunnen d.m.v. een tralieschuif in tweeën gedeeld worden om zo nodig de man
apart te kunnen zetten zonder dat de man en pop het contact met elkaar verliezen. Dit op
advies van een bevriende tangara liefhebber.
Zeker in broedkooien kan de man na verloop van tijd agressief word en het legsel verstoren.
Kooien worden voorzien van twee tralienestkastjes zodat er gekozen kan worden. Als
nestmateriaal geef ik bruine kokos en sisal.
Voeding: De Turquoise tangara is een echte vruchteneter. Daarom krijgen mijn tangara’s elke
dag fruit aangeboden. Meestal is dit appel of peer. Dit is makkelijk verkrijgbaar en enige tijd
goed te bewaren. Ik wissel af met druiven, kiwi, soms een stukje banaan en ook papaya zijn

ze gek op. Maar als je ze al gezond zou houden met alleen fruit, jongen zullen er nooit van op
stok komen. Een goede basisvoeding is belangrijk zodat de vogels dagelijks de benodigde
voedingsstoffen binnen krijgen en in goede conditie blijven. Als basis voer hebben mijn
tangara’s altijd de beschikking over Tovo universeel voer. Hier meng ik elke dag wat T16
korrels van versele laga door. Daarnaast krijgen de tangara’s elke dag eivoer aangeboden.
Hiervoor maak ik de onder vruchten- en insectenetende vogelhouders wel bekende cake van
couscous en eieren met Aves opfok er door heen gemengd. Als ik dit verstrek gaan hier wat
uni complet pallets door en wat pinky’s en buffalows. De bakjes met eivoer geef ik ’s
ochtends en haal ik aan het eind van de middag weer uit de hokken.
De kweek:
Beide koppels beginnen al snel met slepen van nestmateriaal maar komen niet tot nestbouw.
De ene dag lijkt het of er serieus was begonnen met nestbouw maar soms maar een paar uur
later was alle nestmateriaal weer uit het nest gehaald.
Na dat dit enkele weken zo door ging zag ik dat bij een koppel de man voer begon aan te
bieden aan de pop.
Zeker een week lang zag ik vaak direct na het voeren dat de man een buffalowwormpje in de
snavel nam en, tevergeefs, aanbood aan de pop.
Tot de pop haar verzet opgaf en het aangeboden voer aannam.
Zo langzamerhand kreeg ik er steeds meer vertrouwen in dat het goed klikte tussen dit
koppel.
Bij het andere koppel heb ik dit tot nog toe niet waargenomen.
Op 5 maart een koppel serieus lijkt te zijn begonnen.
Alleen het popje bouwt in twee a drie dagen een mooi nest.
Vanaf woensdag begon het wachten op het eerste eitje. Schijnbaar waren de vogels nog niet
helemaal klaar met het nest want het duurde nog even voor het eerste ei er was. Zaterdag 12
maart zag ik de vogels meerdere malen treden en pas zondag 13 maart was daar het eerste ei
en maandag een tweede.
Alleen de pop broed de eitjes uit.
De eerste dagen was de pop al van het nest af voor ik nog maar de deurklink vast had.
Dit ging steeds beter en zeker op dagen dat ik met bv. Schoonmaken wat vaker in en uit het
hok liep bleef de pop steeds vaker op het nest zitten.
Precies 14 dagen na het leggen van het eerste ei kwam het eerste ei uit, 27 maart.
Maandag de 28e het tweede.
En nou maar hopen dat het aangeboden voer geaccepteerd werd en de jongen goed gevoerd
werden.
Ook ben ik heel benieuwd hoe de man zou reageren en of hij mee zou voeren.
Tijdens het broeden was het prima gegaan en was er geen enkele reden om de man apart te
zetten.
Ook nou lijkt het er niet op dat ik mij hierover veel zorgen hoef te maken.
Prachtig om te zien hoe direct nadat er vers voer verstrekt is de man en de pop voeren.
De eerste dagen word het aangeboden voer als het ware goed “voorgekauwd” voordat het aan
de jongen gevoerd werd.
Dit zijn voor zover ik het heb kunnen waarnemen hoofdzakelijk in kleine stukjes geknipte
bepoederde wasmotlarven.
Alleen de man zag ik zo nu en dan een buffalowwormpje voeren.

Op de dag dat het eerste jong vijf dagen oud was,31 maart, heb ik beide jongen geringd met
ringmaat 2.9 mm.
Het verschil tussen de jongen is duidelijk te zien.
Ook met ringen bleek het verschil.
Omdat ik de dag erna een lange dag weg moest i.v.m. mijn werk heb ik beide jongen
gelijkertijd geringd.
Tijdens het ringen merkte ik al snel dat het voor het kleinste jong nog echt te vroeg was.
Deze was zijn ring dan ook al snel weer kwijt en zaterdag 2 april ’s ochtends vroeg heb ik dit
jong dan ook pas kunnen ringen.
Na het ringen heb ik regelmatig geobserveerd of de vogels de ringen, al dan niet met jong,
niet uit het nest pikten.
Het enige wat ik zag dat de ring van het kleinste jong uit het nest is gegooid, waarschijnlijk
nadat hij deze al verloren was.
Ik had geen ventielslangetje om de ringen gedaan maar het werd zonder problemen
geaccepteerd. Tegenwoordig doe ik dat wel altijd uit voorzorg. En dat raad ik iedereen ook
aan om te doen. Baat het niet dan schaad het niet!
Vanaf ongeveer een week word er steeds meer rechtstreeks uit de snavel gevoerd.
De jongen groeien prima en hier en daar beginnen al wat kleuren zichtbaar te worden.
Het nest is nog steeds brandschoon.
Na het voeren wachten de man en pop vaak even en eten de ontlasting van de jongen
kompleet op.
Na drie weken ook fruit gevoerd, na vier weken beginnen ze zelf te eten en nectar te drinken.
Na zeven weken heb ik de jongen weggehaald.
De pop heeft ondertussen het nest opgeknapt.
Zondag 8 mei is het eerste eitje van 2e ronde gelegd, exact zeven weken na het eerste ei van
de eerste ronde.
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