Kweekverslag Chlorophonia occipitalis - Blauwkruinorganist - 2016

Aanschaf:
Eind september van het jaar 2014 kon ik een koppel overnemen van een kweker uit Duitsland. Het waren jonge
vogels die nog niet op kleur waren. Het duurde nog toen maanden voor de vogels 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.
Dit wordt aangevuld met 20 gram NutriBird Uni Complet, 5 gram Claus Rood 1 en een mespuntje spirulina.

Kweek:
Toen het koppel na zo’n tien maanden op kleur was gekomen was het broedseizoen bij mij afgelopen.
Half maart 2016 zijn de blauwkruinorganisten weer in de kweekruimte van 200 x 100 x 200 cm. geplaatst.
Al vrij snel begon het koppel met het bouwen van een nest, begin april, en 7 april lag het eerste ei al in het nest.
In totaal werden er 4 eieren gelegd die alleen door het popje werden bebroed.
Na zeven dagen kon ik zien dat alle eieren bevrucht waren. Op 27 april zag ik een eierdopje op de grond liggen,
waarschijnlijk waren er jongen! De volgende dag lagen er drie jongen in het nest. In het vierde ei zat een
afgestorven jong.
Helaas vond ik drie dagen later alle drie de jongen dood op de grond.
Gelukkig begon het koppel al snel weer een nieuwe ronde en 11 mei lag het eerste ei weer in het nest.
Ook deze keer werden er in totaal vier eieren gelegd.
29 mei lag er een jong in het nest, de volgende dag waren er twee eieren uitgekomen. Het bleef bij twee jongen..
Toen de jongen drie dagen oud waren heb ik de man uitgevangen omdat de pop achter de man aan zat.
De vijfde dag zijn de jongen geringd met ringen van 2.7 mm.
Helaas lag er de zevende dag nog maar een jong in het nest, het andere was verwenen.
De pop voerde het overgebleven jong goed en toen het 26 dagen oud was vloog het uit.
Na ongeveer vijf weken was de jonge blauwkruin organist zelfstandig.

Toen het jong zelfstandig was heb ik de man weer bij de pop gedaan.
Op 22 juli lag het eerste ei van de derde ronde in het nest. En ook deze keer werden er weer vier eieren gelegd.
Vanaf de derde dag ging de pop vast broeden. Na vijf dagen broeden kon ik zien dat er twee eieren bevrucht
waren.
8 augustus waren beide eieren uitgekomen. De jongen werden prima gevoerd. De vijfde dag vond ik beide
jongen helaas met aangepikte koppen dood op de grond.
De man begon ondertussen al wat te ruien. Toch begonnen ze nog aan een vierde legsel, ook nu weer vier eieren.
Dit legsel was onbevrucht en ook de pop viel nu in de rui.
Hiermee eindigde ook het kweekseizoen voor dit koppel.
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