Kweekverslag Violetorganist

Euphonia Violacea

Aanschaf
Eind juli 2015 kon ik twee koppels violet organisten aanschaffen in Duitsland. Het waren
jonge koppels die nog niet helemaal op kleur waren.
Voeding
De vogels krijgen dagelijks een brei van fruit. Deze bestaat uit onder andere banaan, peer,
appel, mango, papaya en ananas.
Daarnaast krijgen ze eivoer volgens het recept op basis van couscous en eieren. Het volledige
recept is op de website te vinden middels de volgende link: eivoerrecept
Bij het voeren voeg ik een lepel pinkys en een lepel buffalows toe wat ik door het eivoer
meng.
Dit wordt nog eens aangevuld met Nutribird Unicomplet, Claus Rood 1 e spirulina.
Kweek
Half maart heb ik al mijn koppels in de kweekvluchten geplaatst, zo ook mijn violet
organisten.
Van beide koppels begonnen de mannen al snel met het bouwen van een nest. Bij het eerste
koppel lag op 1 april het eerste ei in het nest. Dit werden er in totaal vier.
19 april zijn er twee eieren uitgekomen. In de andere twee eieren zaten afgestorven jongen.
De jongen werden goed gevoerd en konden de 5e dag geringd worden met ringen van 2.5 mm.
De beide jongen vlogen uit toen ze 18 dagen oud waren. Na een dag oefenen konden ze de
tweede dag al behoorlijk goed vliegen.
Op 12 mei lag het eerste ei van de tweede ronde in het nest. Ook nu werden er weer vier
eieren gelegd.
Toen de jongen 32 dagen oud waren heeft de man helaas een jong dood gemaakt en het
andere behoorlijk toegetakeld. Dit jong heb ik hierna direct bij de ouders weggehaald. Het
was inmiddels zelfstandig.
Van het tweede legsel kwamen op 29 mei twee jongen uit, een dag later gevolgd door een
derde. Ook deze jongen kon ik de vijfde dag ringen met ringen van 2.5 mm.
Toen deze jongen 22 dagen oud waren heeft de man helaas ook hiervan een jong dood
gemaakt. Nu heb ik de man direct verwijderd.

Het tweede koppel legde op 15 juni het eerste ei van hun eerste legsel. Er werden in totaal 3
eieren gelegd.
Hiervan kwamen er op 30 juni 2 van uit. De jongen werden ook door dit koppel uitstekend
gevoerd en konden de vijfde dag weer geringd worden
Deze jongen vlogen net als de eerdere jongen op dag 18 uit.

Eieren

Jongen 5 dagen oud

Jongen uitgevlogen

Ondertussen zag ik dat de pop van het eerste koppel weer op het nest zat. Dit terwijl ze twee
jongen moest voeren en ik de man erbij weg gehaald had. Bij nestcontrole bleek ze alweer 5
eieren te hebben die ook nog eens bevrucht bleken te zijn.
6 juli zijn er 3 eieren uitgekomen. Ook dit verliep weer voorspoedig, ondanks dat de man er
niet bij zat en mee kon voeren.
Nadat deze jongen uitgevlogen waren zag ik dat de jongen van de vorige ronde mee voerden.
Toen de laatste jongen 32 dagen oud waren heb ik alle 5 jongen uitgevangen en de man weer
teruggeplaatst bij de pop.
Al snel begon de pop weer met het bouwen van een nest en op 21 augustus lag het eerste ei
weer in het nest. Het werden er 5.
Van dit nest kwamen op 7 september 3 jongen uit. Een ei was beschadigd en uitgedroogd en
een ei was onbevrucht. Ook deze ronde verliep zonder verdere problemen. Toen deze jongen
zelfstandig waren heb ik de nesten en het nestmateriaal verwijderd.
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