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Omdat het kweken en tentoonstellen van fife fancy kanaries mij wegens gezondheids redenen te belastend
werd, heb ik besloten om terug te gaan naar 1 koppeltje vogels in een volière.
Door het bijwonen van een lezing door Lou Megens over insectenetende vogels ben ik hierin geïnteresseerd
geraakt.
In december 2017 heb ik een koppeltje baardmannetjes overgenomen.
Het betreft een man van 2016 en een pop van 2017
De liefhebber waar ik de vogels heb gekocht, heeft me uitgebreid voorgelicht over de huisvesting en voeding van
deze vogels.
Ook heeft hij me de nestkastjes laten zien waarin de vogels bij hem hebben gebroed.
Ik heb ze gedurende de winter onverwarmd gehuisvest elk apart in een tweetal naast elkaar opgestelde
draadkooien.
De voeding heeft in die tijd bestaan uit een sijzenmengsel, onkruidzaad, orlux universeel voer en een eigen
gemaakt eivoer op basis van 3 beschuiten, een hard gekookt ei en een maatje aves opfok, aangevuld met
dagelijks enkele ontdooide buffalo wormen bestrooid met Aves insecten strooipoeder.
Vanaf 1 april het aantal ontdooide en bestrooide buffalo wormen opgevoerd.
Op 7april de vogels overgeplaatst naar een volière afm. 3x1x2 (LxDxH).
Aansluitend aan deze volière is een binnenvluchtje van ca 2,40m x 0,6m x 1,9m (LxDxH)
Het koppel baardmannetjes zijn de enige bewoners van deze volière en vluchtje.
Ze zoeken al direct elkaar op en roesten ook dicht tegen elkaar aan.
Zowel in het buitenvluchtje als het binnenvluchtje heb ik een nestkastje opgehangen.
8 april er wordt rondgevlogen met nest materiaal.
9 april er wordt gebouwd in het nestkastje in het binnenvluchtje.
Bij nestcontrole op 15 april is er 1 ei gelegd.
Ik besluit om het nest nu voorlopig niet meer te controleren.

20 april kan ik niet langer wachten en controleer het nestje, er zijn 6 eitjes gelegd.
Zo ver ik kan nagaan wordt er sinds 18 april gebroed.
Zowel de man als de pop broeden en wisselen elkaar ca elke 2 uur af.

1 mei er zijn 4 jongen.
2 eieren zijn onbevrucht.
De onbevruchte eieren laten liggen.
5 mei 3 jongen geringd met de voorgeschreven 2,8mm cultuurringen en de onbevruchte eieren verwijderd.
De ringen afgeplakt met leukoplast en het leukoplast zwart gemaakt.

Het 4e jong is nog te klein.
6 mei 4e jong geringd en de andere 3 jongen op aanwezigheid van de ring gecontroleerd.
Er worden nu 5x per dag vers ontdooide buffalowormen in een laagje watergevoerd gevoerd.
Alle 4 jongen zien er goed uit en hebben een gevulde krop.
De maatlepel gevoerde buffalo wormen is steeds sneller op.
De jongen groeien als kool.

Ik voer nu 6 x per dag een portie diepvries buffalo wormen in een laagje water.
Diepvries pinkies en levende buffalo wormen worden niet gegeten.
Toch blijven de man en pop tussen de voerbeurten door, in alle hoeken en gaten van de volière zoeken, komen ze
iets te kort?
Vanaf 10 mei krekeltjes nr. 5 gaan voeren, een bakje met bestrooide krekeltjes in een diepe emmer, de krekeltjes
kruipen naar boven en worden direct gepakt. Vooral de man vliegt met snavels vol naar de jongen.
12 mei vliegen de 4 jongen in het binnenvluchtje uit.
Ze kunnen nog maar beperkt vliegen en verblijven in een takkenbos op de grond.
Ze worden hier voornamelijk door de man gevoerd.
Tweede ronde.
Sinds 10 mei wordt in het nestkastje in de buitenvolière veelvuldig bezocht door de pop.
Direct nest materiaal gegeven van dit nest materiaal wordt voornamelijk de kokosvezel gebruikt.
Het nest wordt met enkele donkere veertjes afgewerkt.
12 mei 1st ei, 17 mei het 6e ei is gelegd.
28 mei er zijn 4 jongen.
1 juni de 4 jongen geringd, bij controle op 2 juni moet ik 1 jong opnieuw ringen.
Het voeren en de soort voer is gelijk aan de eerst ronde.
Omdat ik geen sluisje aan de volière heb en ik bang ben voor ontsnappen van de vogels, heb ik van dit nestje
verder geen foto,s gemaakt.
Ook deze keer heb ik de ringen met leukoplast afgeplakt en het leukoplast zwart gemaakt.
10 juni vliegen de jongen van de 2e ronde uit.
Ze worden door beide ouders gevoerd.

De jongen van de eerste ronde hebben nu de weg gevonden naar de buitenvolière en eten zelf op de voerschaal.
Deze voerschaal is aan het dak van de volière op gehangen, zo kunnen de slakken er niet bij.
De jongen van de eerste opgesloten in de binnenvlucht omdat ze proberen het voer van de jongen van de 2e
ronde uit de bek van de ouders te roven.
De uitgevlogen jongen van de tweede ronde worden door beide ouders gevoerd.

Na ca 12 dagen vliegen de jongen van de 2e ronde met de ouders mee naar de voerschaal en beginnen zelf te
eten.
De doorgang van de binnenvlucht geopend.
De jongen van beide ronden en de ouders vliegen zonder problemen bij elkaar.
De oudervogels beginnen een derde nest, er worden ook nu weer 4 jongen uit zes eieren geboren maar de pop
valt in de rui en dit is het einde van dit nestje en het broed seizoen.
Al met al ben ik zeer tevreden met deze eerste kennismaking met deze insecten etende vogels en het resultaat 8
gezonde jongen.
Een reden om door te gaan met kleine insecten etende vogels.
Voor 2019 staan de volgende acties gepland: bouw van een sluisje en lezen van de talloze kweekverslagen die op
internet zijn te vinden, proberen fruitvliegen te kweken en een tweede koppeltje insecten eters aanschaffen.

