	Huisdier in the spotlight

de diamantduif
Diamantduifjes zijn een kleine, zelfs de kleinste, duivensoort. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig uit Australië. De duifjes worden inmiddels al vele generaties in
Nederland gefokt. Wildkleur zijn het (duif)grijze vogeltjes met een grote hoeveelheid witte stippen net alsof er edelsteentjes over het duifje gestrooid zijn,
vandaar de naam. Inmiddels zijn er ook al verschillende mutaties zoals albino,
geel en bont.
Tekst: Gerrit Hofstra | foto’s: wikipedia/spacebirdy, Angeles Balaguer en LEONARDO DA SILVA
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gedrag

pronkende en later ook broedende duifjes te laten zien.

Diamantduifjes zijn vreedzame vogeltjes die prima gecom-

Diamantduifjes broeden net als de meeste duivensoorten

bineerd kunnen worden met, bijvoorbeeld, vinken. Als

in open nestkastjes of gewoon op een schotel, dus gewoon

een combinatie niet lukt, dan is dat meestal omdat de

zichtbaar voor het publiek. Zo kun je kinderen werkelijk

andere vogels de diamantduifjes te veel onderdrukken;

een stuk natuur en dierbeleving in jouw winkel meegeven.

niet andersom. Wat dat betreft wijken ze flink af van de

Voor de adviezen over de verblijven bij de particulier thuis

postduif die weliswaar vaak wordt afgebeeld op liefdes-

verwijzen we graag naar de website van het LICG (licg.nl).

brieven en dergelijke, maar dat zelf allerminst in de praktijk brengt.
Net als de meeste duiven zijn diamantduiven sociale vogels

In de winkel

Dibevo vindt de dierenspeciaalzaak, of het tuincentrum

die je het best minimaal paarsgewijs kunt houden. Twee

met een afdeling dier, de ideale plaats om dieren te ver-

vrouwtjes wil ook nog wel gaan, maar twee mannen kun-

kopen. In de winkel staan immers de specialisten met ver-

nen – als de hormonen opspelen – onderling gaan vechten.

stand van dieren en met ervaring in het overdragen van die

In een voldoende grote volière kun je ook grotere groepen

kennis. Daarnaast geeft juist de aanwezigheid van levende

houden. Als je ze goed verzorgt, zit je volière zo vol.

dieren de winkel zijn bijzondere en aantrekkelijke karakter.

In principe kun je diamantduifjes prima tam maken, al

Bedenk wel dat in de omgang met dieren ‘voldoende’ niet

zullen ze niet zo vertrouwd met mensen worden als par-

genoeg is; je hebt als winkel een voorbeeld- en een advies-

kieten of papegaaien. Maar voor een voorbeeldverblijf in

functie. Kortom: doe het goed of doe het niet.

de winkel zijn ze weer prima geschikt.

Voeding

Net als alle vogels zijn diamantduifjes stevige stofverspreiders, en dat gaat zowel om zaadstof uit de voerbak

Diamantduifjes zijn zaadeters. Een standaard tropisch

als veerstof. Houd daar wel rekening mee als je ze in de

zaad voldoet prima. Wel moet er altijd voldoende grit en

winkel hebt. Vooral het veerstof kan vervelend zijn voor

maagkiezel beschikbaar zijn.

mensen die daar allergisch voor zijn, bovendien wil je

Verblijf

als moderne ondernemer natuurlijk geen stoffig imago.
Want geloof ons: met deze vogels in een open

Natuurlijk kun je de vogels prima tijdelijk houden in de

kooi in de winkel komt dat stof vanzelf. Het

normale verkoopkooien. Dibevo is er echter een groot

devies is dus: regelmatig schoonmaken

voorstander van om ook dieren in een voorbeeldverblijf

of beter nog, de vogels in de winkel

te laten zien (dus zoals de consument ze thuis moet hou-

achter een glaswand houden, dan

den) om zo een stukje ‘wow’ en beleving in de winkel te

komt het stof tenminste niet door de

brengen. Een paartje (of groepje) diamantduifjes dat goed

hele winkel. Daarnaast is het altijd

gewend is aan de drukte van de winkel, zal zich daar al

verstandig de mogelijkheid te heb-

snel niets meer van aantrekken en vooral hun eigen din-

ben om de vogels af te schermen van

gen gaan doen. En wat is er nu leuker dan in de winkel de

Een paartje
(of groepje)
diamantduifjes dat goed
gewend is
aan de drukte
van de winkel
zullen zich
daar al snel
niets meer
van aantrekken en vooral
hun eigen
dingen gaan
doen.

het publiek. ←
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