Tekst: Toon Selten

Voorbereidingen op het broedseizoen
Een oud Limburgs carnavalsliedje heeft, vrij
vertaald in het Nederlands, als refrein de volgende tekst: ‘Dat doet hem het voorjaar, dat
ligt aan het lenteweer, want alles wat jong is,
och dat vrijt zo geer’. Dit gaat zeker op voor
ons sier- en watergevogelte. Zodra het een dag
mooi weer is beginnen de hormonen te werken.
Aan ons de taak een en ander succesvol te laten
verlopen.
Allereerst moeten we zorgen dat de dieren een uitstekende conditie hebben. Dit kunnen we bevorderen door ze vooraf allemaal een keer te ontwormen,
zeker voor de dieren die een uitloop hebben. Als
we vanwege de winter extra granen gevoerd hebben
moeten we dit afbouwen en tijdig overschakelen op
foktoomvoeders. Natuurlijk moeten we allereerst
zorgen dat de paren kompleet zijn. Moeten er nog
dieren worden aangeschaft om de paren compleet
te krijgen, dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren
zodat ze aan elkaar kunnen wennen.
Bij verschillende siervogels moet men vooral in
het voorjaar oppassen dat de hanen niet te fel zijn,
anders kan dat slachtoffers eisen. Daarom is zo
vroeg mogelijk bij elkaar plaatsen een noodzaak. Bij
die siervogels, ik denk daarbij vooral aan sommige
soorten fazanten en bijvoorbeeld soorten steenpatrijzen, kan men de dieren dan het beste samen in
een vreemd hok plaatsen. Zeker geen hen bij een
haan plaatsen in het hok waar de haan gewend is.
Bij de haan kun je het scherpe puntje van de snavel
knippen en ook de slagpennen kortwieken. Dit kan
veel leed voorkomen. Als men dan zorgt voor een
hoge zitstok, dan kan de hen altijd wegkomen als
de haan te lastig wordt. De snavel groeit wel weer
bij en zodra de pennen geruid hebben is de haan
ook weer compleet zonder dat de dieren iets hebben
geleden. Natuurlijk moeten we voor alle siervogels
zorgen dat de hennen weg kunnen kruipen als de
haan te fel wordt. Dit kan heel eenvoudig door een
schotje of een kistje in het hok te plaatsen waar de
hen achter weg kan kruipen. Voor kwartels volstaat
een oude dakpan al. Voor de zware kalkoenen kan
het nodig zijn de rug van de hen te beschermen met
een dekje dat te maken is van een stuk jutte of ander
stevig materiaal en dat met linten achter de vleugels
en voor de borst wordt vastgemaakt.
Bij de watervogels kennen we deze problemen
gelukkig niet. Wel is het bij deze groep van belang
dat de dieren aan elkaar gewend zijn. Paren vormen
is hier niet zo eenvoudig. Als men dieren apart wil
plaatsen, en bij gedomesticeerde rassen is dit zeker
aan te bevelen, dan moet men de beoogde paren
tijdig in de voor hen bestemde ruimte zetten zodat
ze aan elkaar maar ook aan de ruimte gewend raken.
Tijdig voor nestgelegenheid zorgen is ook gewenst.
Liefst twee broedhokjes voor die eenden die daarin
broeden zodat ze een keuze kunnen maken. Voor
onze fazanten hoeven meestal geen nestjes geplaatst
te worden omdat deze meestal op de grond broeden. Voor uitzonderingen zoals o.a. de Tragopanen
kan men een paar manden ophangen. Zorg wel voor
wat nestmateriaal. Voor oorspronkelijke duiven kan
men nestkistjes maken of broedschalen gebruiken.

dat men op tijd ringen in huis heeft.
Oorspronkelijke duiven en lachduiven worden al
enkele dagen na de geboorte geringd. Veel eendensoorten moeten binnen twee of drie weken, afhankelijk van de soort, geringd worden. Bij de overige
siervogels duurt het
meestal wat langer
voor ze geringd
moeten worden. Bij
soorten waarvan men
de ringen apart voor
dat soort worden
besteld, moeten de
daarvoor bestemde
formulieren ingevuld worden en deze
ondertekend afgegeven worden bij de
ringencommissaris
van uw vereniging.
Dit is het geval voor
de meeste Europese
soorten. Denk ook
aan het tijdig aanvragen van CITES-papieren bij Ministerie
van LNV, onderdeel
Laser te Dordrecht,
voor de soorten waar
Door de broedschaal te bedekken met een oude krant kan veel werk
dat bij nodig is. Dit
bespaard blijven bij het schoonmaken. Als nestmateriaal kunnen we
voorkomt narigheid
tabaksstelen gebruiken.
achteraf.
Zorg dat je op tijd
bent, want niet voor
elke vogel geldt het gezegde: ‘in mei leggen alle
met afgeknipte wortels van rozenstruiken. Als men
vogeltjes een ei.
een rozenkweker kent, wil die ze wel bewaren na het
klaarmaken van de struiken voor de verkoop. Wel
goed drogen anders gaan ze schimmelen.
Als men de natuur zijn gang laat gaan is het afwachDoor simpel al een stukje hout tegen de
ten wanneer de dieren gaan broeden en wat eruit
wand van het hok te plaatsen kunnen
komt. Broedt men met een broedmachine, dan
we dieren een schuilplaats geven tegen
moet men ook tijdig zorgen dat deze klaar is. Dat
agressieve soortgenoten.
wil zeggen ontsmet, uitgeprobeerd en afgesteld.
Broedschalen omwikkelen met een oude krant voor
men er nestmateriaal in doet scheelt veel bij het
schoonmaken. Als nestmateriaal zijn tabaksstelen
goed te gebruiken, maar ook berkentakjes met tabaksstelen. Zelf gebruik ik tabaksstelen vermengd

Gebruikt men kloeken om te broeden,
dan zal men moeten
zorgen dat men op
tijd broedse hennen
heeft. Dit kan men
soms bevorderen door
ze ruim van te voren
te voorzien van een
aantal kunsteieren. Als
alles klaar is voor het
broeden, wordt het tijd
om te zorgen dat men
de kuikens ook kan
plaatsen. Voor de kuikens welke men onder
de lamp wil opfokken
moeten de opfokhokjes klaar staan, de verwarming uitgetest en
dergelijke. Denk eraan
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