Mijn kweek met de BLAUWVLEUGEL BERGTANGARA
(Anisognathus Somptuosus / Blue winged mountain tanager).

DE AANSCHAF
In 2014 is het mij gelukt om twee koppels aan te schaffen. Dat was in eerste instantie nog niet
zo eenvoudig aangezien de vogels onderling geen verschil tussen man en pop kennen. Na het
laten seksen via een vedertest bij Gendika bleek ik drie poppen te hebben en een man. Ik kon
gelukkig bij iemand in Frankrijk nog een van de poppen ruilen tegen een man zodat ik twee
koppels had. In 2014 hebben de vogels geen aanstalten gemaakt om te nestelen en helaas ging
er eind 2014 een popje dood. Via een vogelvriend werd ik in contact gebracht met een Deense
vogelliefhebber die deze vogels ook had maar op dat moment niets wilde verkopen.
HET EERSTE EITJE
Ik heb de drie bergtangara’s verder goed de winter doorgekregen en op 9 februari 2015 zag ik
het popje uit een nestkorfje vliegen. Daarin bleek een eitje te liggen en het popje zat vast te
broeden. Het nestkorfje hing in een plantenkas van 12 x 3 meter die ik had omgebouwd tot
volière. In deze kas vlogen meerdere vogels rond zoals twee koppels Irena buulbuuls, drie
bergtangara’s en een koppel Braziliaanse tangara’s. Aangezien ik zo vroeg in het voorjaar nog
geen nest had verwacht was de kas nog ingedeeld als een grote vlucht. Ik durfde op dat
moment ook nog geen verdeling in kweekvluchten te maken met uitneembare gaaspanelen.
Op 25 februari kwam het popje van het nest en was het eitje nog steeds niet uitgekomen. Bij
controle bleek het eitje wel bevrucht maar was helaas afgestorven. Tot mijn grote schrik zag
ik ook dat het popje benauwd was en heb haar meteen in de ziekenkooi gezet. Hierdoor
ontstond enige paniek onder de twee mannen die achterbleven in de kas wat de volgende dag
resulteerde in een dode man. Deze was door stress aan zijn eind gekomen want er was niets te
zien aan de vogel. Het kweekseizoen leek hiermee abrupt tot een einde gekomen te zijn met
een pop in de ziekenkooi en een man in de vlucht. Enkele maanden later is ook het zieke
popje overleden.

Gelukkig kreeg ik diezelfde week vanuit Denemarken bericht dat men daar nog een vogel
had, een popje, en deze wilde verkopen. Op de vraag of ik interesse had hoefde ik niet lang na
te denken.
Voordat de nieuwe vogel arriveerde heb ik snel de grote vlucht onderverdeeld in vijf
kweekvluchten.
De man en het nieuwe popje werden gehuisvest in een vlucht van 1,5 bij 3 meter beplant met
een vijgboom en een boomvaren.
HET EERSTE LEGSEL
Het koppel klikte goed samen en ik heb veel paringen waargenomen. Ik had allerlei nestjes
opgehangen in de kweekvlucht maar het vrouwtje koos ook voor het nestkorfje waarin het
eerste vrouwtje ook had gebroed. Er werd volop met nestmateriaal gesleept maar wat het
vrouwtje naar binnen sleepte haalde het mannetje er weer uit. Uiteindelijk was het toch gelukt
om het nest af te krijgen en op 8 mei lag hierin het eerste eitje, gevolgd door het tweede eitje
op 9 mei. Na enkele dagen was een van de eitjes verdwenen en lag het tweede eitje net buiten
het nestje maar nog in het korfje. Dit eitje heb ik kunnen veiligstellen en in de broedmachine
gelegd. Het eitje bleek helaas afgestorven. Ik verdacht natuurlijk de man van dit onheil en
nam me voor bij het volgende legsel het mannetje apart te zetten.

HET TWEEDE LEGSEL
Op 15 mei lag er weer een eitje in het nest. Meteen de man apart gezet maar er kwam geen
tweede eitje. Het vrouwtje heeft trouw zitten broeden op dit eitje maar het was helaas
onbevrucht.
HET DERDE LEGSEL
Op 3 juni ontdekte ik weer twee eitjes in hetzelfde nestje. De man weer apart gezet en het
vrouwtje ging weer aan het broeden. Op 17 juni is het eerste eitje uitgekomen en de dag erna
het tweede. Dit waren mijn eerste jonge bergtangara’s.
Het vrouwtje voerde voorbeeldig de door mij verstrekte pinkies en buffalo’s.
De jongen groeiden als kool en ik was helaas niet in staat om ze te ringen vanwege de kleine
opening van het nestkorfje. Ik heb nog even geprobeerd om de jongen met een ei-klemmetje
uit het nest te hengelen om ze te kunnen ringen maar ben met deze poging snel gestopt omdat
ik bang was om ze te beschadigen. Dan maar dagelijks een foto maken met de telefoon om
achteraf aan te tonen dat het allemaal echt is gebeurd.
Al vrij snel zag je de jongen kleur krijgen in het nest en op 30 juni zijn ze beide uitgevlogen.

Beide jongen waren volledig op kleur maar nog erg onbehulpzaam. Voor de zekerheid heb ik
ze samen met de moeder ik een kweekkooi gezet zodat ik ze beter in de gaten kon houden. Op
de bodem van de kweekkooi had ik enkele handdoeken gelegd omdat het krantenpapier te
glad was voor deze jonge pootjes.
Een van de jongen was bij het uitvliegen al zwak en benauwd en is na twee dagen overleden.
Het andere jong groeide voorspoedig op tot zelfstandige vogel en na de bekende DNA test
bleek het een mannetje te zijn.
HET VIERDE LEGSEL
Op 21 juli lagen er weer twee eitjes in het nest. Deze waren onbevrucht ondanks het feit dat ik
de man veelvuldig heb zien paren.

HET VIJFDE LEGSEL
Op 17 augustus weer twee eitjes en ook deze waren weer onbevrucht.
HET ZESDE LEGSEL
Na vijf legsel dacht ik dat het wel afgelopen zou zijn. Ik had het nest al verwijdert maar zag
de man en de pop nog steeds volop met elkaar bezig. De man paarde nog steeds met de pop.
Ik heb het nest toch maar weer terug gehangen. Dit keer had ik het op een plankje gemonteerd
dat ik makkelijk van de gaas kon pakken. Op 21 september lagen er weer twee eieren in het
nest. Voor de zekerheid heb ik de man weer apart gezet. Omdat het vorige nest onbevrucht
was dacht ik dat dit nest ook onbevrucht zou zijn. Bij het schouwen van de eitjes na vijf dagen
leken beide bevrucht. Voor de zekerheid heb ik toen maar een warmtelamp bij het nest
gehangen en met kunstlicht de dag weer een beetje verlengd. Op twee en drie oktober zijn de
eitjes uitgekomen. Op vijf oktober lag er nog maar een jong in het nest en het tweede jong lag
naast het nest maar nog wel in het korfje. Het leefde gelukkig nog maar was wel zwaar
onderkoeld. Ik heb nog even getwijfeld om het in de couveuse te leggen en verder met de
hand groot te brengen maar heb er toch voor gekozen om het terug in het nest te leggen.
De volgende dag leefde het jong nog maar ademde zwaar en piepte een beetje. Ik heb toen een
druppeltje baytril over enkele geknipte wasmotten gedaan zodat de jongen dit binnen zouden
krijgen via het voeren. De volgende dag was het piepen weer voorbij en ademde het jong weer
normaal. Doordat het nestje nu gemakkelijker bereikbaar was heb ik de gok gewaagd om ze
toch te ringen. Met het bekende ei klemmetje heb ik de jongen een voor een naar voren weten

te trekken waardoor ik er net bij kon met mijn vingers. Ik heb beide jongen geringd met 3,5
mm en de ringetjes met pleister afgeplakt. Het ringen ging erg moeizaam omdat de jongen
flink gegroeid waren. De pleister maak ik vervolgens met een viltstift zwart. Gelukkig liet de
moeder de jongen met ringetje met rust en op 15 oktober vloog het eerste jong uit. Omdat ik
de jongen niet op de vochtige grond wilde laten zitten heb ik het andere jong uit het nestje
geschud en samen met de moeder in een grote kweekkooi geplaatst. De jongen waren beide
even groot en zagen er goed uit. Beide jongen zochten ook meteen de zitstok op in
tegenstelling tot de jongen uit het vorige nest. Na enkele dagen zat er een jong met een
afhangend vleugeltje en het leek wel gebroken. Waarschijnlijk was het vleugeltje tussen de
spijltjes komen te zitten want er zaten verder geen obstakels in de kweekkooi. Na een week
zag ik weer wat beweging in het vleugeltje komen maar tot de dag van vandaag kan het jong
er nog niet goed mee vliegen.
Ook deze jongen heb ik weer middels een DNA test laten seksen en het waren allebei
mannen. Ik heb dus nu drie jongen gekweekt en alle drie zijn het mannen.
VERS BLOED
Via een kennis in Engeland kreeg ik een telefoonnummer van iemand in Engeland die enkele
vogels wilde verkopen. Deze heb ik gelukkig kunnen bemachtigen en ben nu in staat om
meerdere onverwante koppels samen te stellen. Dit belooft wat voor het volgende
kweekseizoen.
HET ZEVENDE LEGSEL
Het blijft maar doorgaan. Op 18 november lagen er weer twee eieren in het nest. Beide vogels
zijn nog steeds in top conditie en vertonen nog geen enkele teken om in de rui te vallen.
Doordat ik inmiddels ook de nieuwe vogels in de kas had geplaatst, wel in aparte vluchtjes,
had ik niet gedacht dat ze nog een nest zouden gaan doen gezien het feit dat er inmiddels veel
afleiding was door de nieuwe buren. Mede hierdoor had ik de man bij de pop laten zitten
omdat deze voldoende afleiding had. Dit had ik beter niet kunnen doen want op 20 november
was er een ei verdwenen. Ik heb toen alsnog de man apart gezet en maar weer de warmtelamp
bij het nest gehangen. Op 28 november was ook het tweede eitje verdwenen. Ik heb toen het
kweekkoppel in een andere vlucht gezet zonder nestje zodat ze niet de neiging zouden hebben
om nog een ronde te proberen.
DE KWEEK
Zoals hierboven beschreven lijkt het een fluitje van een cent om met deze vogels te kweken
maar ik denk dat ik het geluk heb gehad om een goed popje te hebben en misschien bij toeval
een populaire nestwijze heb gebruikt aangezien in dit korfje beide poppen dus in totaal zeven
nesten hebben gehad.
In de kweekvlucht zit een spandraad van staal welke is omwikkeld door tuinslang. Hierdoor
krijg je een zitstok van drie meter lang. Het was telkens mooi om te zien hoe beide vogels
over deze zitstok dansen en over elkaar heen springen. Alle paringen gebeurde ook op deze
zitstok. Het nestje was met bindstrips vastgemaakt aan het dak op ruim twee meter hoogte.
Alle andere nestjes werden niet gebruikt.
Het nest werd hoofdzakelijk gebouwd met kokosvezel.

VOEDING
De oudervogels kregen een heel assortiment aan fruit zoals kiwi, banaan, papaja, peer en
indien beschikbaar cactusvijgen. Daarnaast hadden ze een goed universeelvoer en korrels
beschikbaar.
Graag zou ik vernemen of er ook andere liefhebbers zijn die deze mooie vogels houden.
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