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Aanschaf:
Eind april kon ik een man kopen uit Engeland, een paar maanden later kreeg ik hier via een kennis een pop bij.
Het waren jonge vogels die nog niet helemaal op kleur waren.
Voeding:
De tangara’s krijgen dagelijks een brei van fruit. Ik gebruik daarvoor Banaan, appel, mango, papaya en ananas.
Als eivoer verstrek ik de ‘couscouscake’ met eieren waarvan het recept op deze website te vinden is.
( http://www.tanagerbreeders.nl/tangara-s/voeding/ei-voerrecepten ) Dit eivoer bewaar ik in de diepvriezer.
Dagelijks ontdooi ik een portie van 100 gram en daar voeg ik dan nog een schepje Aves opfok en
insectenstrooipoeder aan toe.
Hierna ontdooi ik 1 eetlepel Pinky’s en 1 eetlepel buffalows wat ik door het eivoer meng.
Als laatste voeg ik nog wat Nutribird Unicomplet, Claus Rood 1 en spirulina toe.
Kweek:
Begin april word het koppel bruinkoptangara’s in de kweekruimte geplaatst. Helaas lag na drie dagen de man
dood, waarschijnlijk heeft hij zich dood gevlogen. Gelukkig kon ik hier vrij snel een nieuwe man voor bij kopen,
ook weer uit Engeland.
Eind mei werd er begonnen met nestbouw. Op 6 juni lag het eerste ei in het nest, wat er uiteindelijk 2 werden.
Beide eieren waren bevrucht. Na 13 dagen broeden kwamen beide eieren uit. Beide oudervogels voerden de
jongen. Helaas lagen beide jongen op de 12e dag dood, dit terwijl ze er ‘s morgens nog goed uitzagen.
Gelukkig begonnen ze aan een nieuwe ronde en 15 juli lag er weer een ei en de volgende dag een tweede.
Na enkele dagen broeden begonnen de man en pop met elkaar te vechten. Om deze reden heb ik besloten de
eieren onder de tangara velia te leggen. Op 27 juli kwamen beide eieren uit en beide jongen zijn prima groot
gebracht door de Velia’s.
Op 30 juli werd er door de bruinkoptangara’s voor de derde keer gelegd. Ook deze keer weer een legsel van twee
eieren. Ook nu begonnen de man en pop weer te vechten en deze keer sneuvelde er al snel een ei.
Deze keer kon ik het overgebleven ei overleggen naar de Turquoise tangara’s die op dat moment op 1 bevrucht
ei aan het broeden waren. Dit lukte en ook het gyrola jong werd groot gebacht door de T. Mexicana’s.
Hierna heb ik van 3 vluchten 1 grote gemaakt, zodat ik met 3 koppels kon kweken in een ruimte van 3 x 3 x 2 m.
De T. gyrola’s werden samen met een koppel violet organisten ( euphonia violacea) en een koppel
geelpoothoningzuigers ( Cyanerpes caeruleus) in deze vlucht geplaatst. Beide koppels hadden op dit moment
jongen maar alles bleef goed gaan.
Na een week begonnen de t. gyrola’s opnieuw een nest te bouwen. Op 12 augustus lag er opnieuw een ei in het
nest. Ook deze keer werden het weer 2 eieren waarvan er op 25 augustus 1 uitkwam.
Dit jong kon ik na 5 dagen ringen met 2.9 mm. Het jong groeide voorspoedig en na 13 dagen vloog het uit. Na
32 dagen was het jong zelfstandig. Dit was tevens het einde van het kweekseizoen voor de bruinkoptangara’s.
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