VOEDING VAN TROPEN:
De morgenstond heeft goud in de mond.
Het groot brengen van jonge vogels is vaak onbegrijpelijk. Soms gaat het vanzelf, een andere
keer lukt het niet ondanks veel moeite om een jong op stok te krijgen.
Bij de Speciaal club Afrikaanse prachtvinken kan je veel informatie opdoen via
bijeenkomsten, maandblad en kontakten met mede vogelliefhebbers.
Het eerste dat ze je leerde was: Reken maar niet op veel jongen vogels op stok, want ze
hebben een groot eisenpakket waaraan voldaan moet worden om succes te hebben.
Met name bij de voeding van jonge vogels zijn ze veeleisend. Bij de minste verandering of
storing gooien ze de jongen er uit. Tijdstip voeren gaf vaak veel discussie.
Om dit te voorkomen heb ik jaren achtereen het af laten lopen van de wekker gelijk gesteld
met het aangaan van de verlichting.
Reden: Wanneer je in de avond het zacht voer nog geeft voordat het licht uitgaat, staat het
nog de gehele nacht in deze ruimte bij vaak te hoge temperaturen. Het gaat gisten,
uitdrogen, zuur worden enz.
Als s ’morgens het licht aan gaat komen de oudervogels in beweging. De kroppen van de
jongen zijn leeg geraakt en ze gaan deze direct weer vullen met zacht voer.
Bij vers eivoer weet je zeker dat het vers is en geen oud zacht voer.
Over bovenstaand gegeven zijn op de club de nodige discussies gevoerd, zodat ik dit
kweekseizoen besloot om wat later te beginnen met het voeren met zacht voer.
Enkele maanden geleden zat een koppel vuurvink te broeden in een vluchtje. Wanneer ze uit
zouden komen wist ik niet precies. Op een morgen zag ik een dood jong in de vlucht liggen
van 1 dag uit.
De volgende dag herhaalde dit. Weer lag er een pas uit het ei gekomen dode jonge vogel in
de vlucht. Ook deze er uit gehaald. Wat nu te doen.
Ik heb direct de wekker weer afgesteld op het aangaan van de verlichting als vanouds. Dus
eerder het bed uit voor 5 minuten en dan weer terug.
Na 3 weken vloog er 1 jonge vuurvink meer in de vlucht, gevolgd door nog 2 jonge
vuurvinken. Totaal 5 eieren uitgekomen, waarvan er 3 nu volop in de rui zijn.
De vraag is nu: Zouden er nu 5 jongen vuurvinken in de rui geweest zijn wanneer ik de
wekker eerder had gezet, of zouden er geen jonge vuurvinken zijn wanneer ik langer op bed
was blijven liggen.
Dit jaar voor het eerst ervaren dat jongen uit nest werden gegooid na het uitkomen na
uitslapen. Na het vroeger verzetten van de wekker niet meer.
Er vliegen nu 20 jonge tropen rond en er zit nog meer in de pijplijn. Dankzij mijn vroege
wekker?
Met groet Arie Vreugdenhil

