Het Brilduifje,

een kleine holenbroeder uit de Andes
Metriopelia ceciliae ceciliae is de luxe
naam, naaktoog Punaduif wordt ‘ie
ook wel genoemd, maar dat klinkt wat
minder chique. Buitenlandse namen
zijn: Bare faced ground-dove, (Engels)
brillentäubchen of nachtgesichttäubchen
(Duits) of colombe de cécile (Frans).
Tekst: Dirk Stadman
Foto’s: Nico van Wijk

Beschrijving

Ondersoorten

Het Brilduifje is een rustige, vrij kleine duif
met een gedrongen bouw en een korte staart.
Met een circa 20 cm is hij iets groter dan
een Diamantduif en wat forser van bouw.
Van boven gezien is de kleur voornamelijk
bruingrijs, bijna alle dek- en vleugelveren hebben een lichter veereinde, waardoor de duif
wat ‘gewolkt’ of ‘gemarmerd’ overkomt. De
borstkleur is in de basis ook grijsachtig, maar
daar schijnt een paarse kleur doorheen. De
buikkleur is licht buff. Het hele duifje staat op
stevige, middellange roze pootjes. Opvallend
zijn de ovale ringen rond de ogen, oranjegeel
van kleur, waar ze hun naam aan te danken
hebben. De oogringen zijn dus niet bevederd
en de kale huid rond de ogen is iets gerimpeld.

Als ondersoorten worden beschreven de
Metriopelia ceciliae gymnops, iets kleiner dan
de nominaatvorm, aanmerkelijk roder van
kleur, meer violet op de borst en een rodere
oogring en de Metriopila ceciliae obsoleta,
die met een ca. 26 cm veel groter is, een meer
grijze indruk geeft en gele oogringen heeft.

Deze heeft een violette borstkleur.
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Kopstudie, een prachtige oogkleur, oogvlek kan

Leefwijze
Het Brilduifje komt van oorsprong voor in
de wat drogere gebieden in het westen van
Zuid-Amerika, in Peru, Bolivia, (Noord)Chili
en Argentinië. Daar leeft het duifje als een
cultuurvolger, veelal in rotsachtige streken
rond dorpen en steden. Ze worden daar vaak
in paren of groepen gezien, terwijl ze op de

beter aansluiten.

grond aan het scharrelen zijn. Soms samen
met andere zaadetende vogels. Als grondduifje zoeken ze hun voeding op de grond. Ze
rusten en overnachten meestal zittend tegen
muren en rotsen, waar ze door hun kleur
meestal pas gezien worden als ze opvliegen.
Broeden doen ze daar vaak in rotsspleten
en in uitsparingen in muren. Ze komen in
de Andes voor tot op vrij grote hoogte en
kunnen kennelijk prima tegen de kou.

Verschil tussen de geslachten
Verschil tussen doffer en duivin is voor ons
mensen bijna niet te zien. Bij twee dieren
uit dezelfde ouders en van dezelfde leeftijd
is soms wat kleurverschil te zien in de borst
en in de oogringen, doffers zijn vaak iets

Een koppel met een mooie strakke bevedering.

Oogvlek is wat flets van kleur en de bevedering moet gladder.

intensiever gekleurd dan duivinnen, maar
daar zou ik niet blind op willen varen. Per
individu kan er ook behoorlijk kleurverschil zijn.

De kweek
Ook in avicultuur zijn Brilduifjes plezierige
gasten om erbij te hebben. In een volière
kunnen ze eventueel samengehouden
worden met andere duivensoorten of kleine
vogels. Zet geen meerdere koppels Brilduifjes
bij elkaar, dat is vragen om moeilijkheden.
Als voeding is een mengeling van tortelduivenvoer, wat parkietenzaad en een beetje
kuikenkorrel 2 een prima mix. Een beetje
eivoer is aan te bevelen en schoon drinkwater spreekt vanzelf. Meerdere keren per week
een ondiepe schaal met water om in te badderen is nodig om de bevedering in conditie

te houden. Grit en mineralen moeten de dieren ook kunnen vinden, hetzij door het voer,
hetzij in een apart bakje. Het zijn grondduifjes en van nature zoeken ze hun voedsel op
de grond. Als er in de volière ook wat op de
grond te vinden is, houdt dat ze bezig.
Luidruchtig zijn Brilduifjes zeker niet, een
bescheiden ‘coo-coo-coo’ en een enigszins
fluitend geluid van de vleugels als ze opvliegen, dat is het wel zo’n beetje. Daar hoeft
niemand wakker van te liggen.

De meeste kwekers die ik gesproken heb kweken de duifjes in volières. Een vluchtje van 2
tot 3 meter lang, 2 meter hoog en een kleine
meter breed is een prima onderkomen.
Om zeker te weten of je een koppel hebt is
DNA-onderzoek van een paar veren de meest
gebruikte methode. Zorg ook vooral dat je
kweekt met onverwante dieren. Brilduifjes
zijn oorspronkelijke duiven. Vitaliteit en
conditie zijn de belangrijkste kenmerken voor
kweekvogels. Eén of meerdere nestkasten
ophangen, vrij hoog in de volière, is voor deze
holenbroeders een must. Een Neophema- of
parkietenblok van 20x20x25 cm is zeker
geschikt, maar bij mij broedden ze prima in
een oud nest van de grondeekhoorns en dat
was ca 12x12x30 cm (binnenwerks en horizontaal opgehangen). Laat de nestkasten ook
buiten het broedseizoen hangen, ze gebruiken deze ook als schuil- en slaapplaats.
Brilduifjes zijn al in het eerste jaar, of soms
nog eerder, broedrijp. De duivin legt meestal
twee -voor haar doen- vrij forse eitjes en ze
broeden ongeveer 14 dagen. Zowel doffer als
duivin broeden en tegen het uitkomen van
de eieren zitten vaak beide ouders tegelijk
op het nest. Dit ‘samen wachten op het
uitkomen’ zie je bij veel meer duivensoorten.
Beide ouders voeren de jongen en na twee
tot drie weken verlaten de jongen het blok.
Dat is dan ook de beste tijd om ze te ringen,
ringmaat 4,5 millimeter en mocht dat niet
lukken gebruik dan een 5 millimeter ring. Als
je de jongen ringt kort voordat ze uitvliegen
gaan ze vaak te vroeg het nest uit met het
risico ze alsnog te verliezen door kou of
andere volièrebewoners. Bij mij bleven de

Luidruchtig zijn
Brilduifjes zeker
niet, een bescheiden ‘coo-coo-coo’
en een enigszins
fluitend geluid van
de vleugels als ze
opvliegen
Een mooi gaaf duifje.
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Dit duifje toont een wat losse bevedering, let eens op de meer geel gekleurde oogvlek.

jongen bij het ouderkoppel, ook als dat aan
een volgende ronde begon. Dat ging bij dit
koppel prima, maar het kan ook nodig zijn
de eerste jongen eruit te vangen als er aan
een volgende kweekronde wordt begonnen.
Zuid-Amerikaanse duifjes kunnen vervelend
doen tegen hun eigen jongen, als ze weer
willen broeden.

Het showen
Showen is reclame maken voor de hobby
en zowel bij KLN als bij de vogelbond
NBvV zijn de oorspronkelijke duiven graag

Een duifje met een prima conditie, oogvlek moet beter aansluiten.

geziene gasten op de tentoonstelling.
Brilduifjes kunnen prima geshowd worden,
zowel in de parkietenkooien als in de KLN
kooien voor siervogels. De vogels die je in
wilt sturen moeten uiteraard compleet en
in prima conditie zijn. Als je ze een kleine
week voor de show alvast opkooit en went
aan mensen en geluiden zijn ze op de show
vaak rustiger en beter te beoordelen.
Brilduifjes zijn niet dik gezaaid, hier
in Nederland is de vraag vaak wat
groter dan het aanbod. Koop bij voorkeur bij een kweker en vraag om een

DNA-geslachtsbepaling of garantie. Twee
doffertjes bij elkaar zijn ook mooi om te
zien, maar als je wilt kweken kun je beter
een koppel hebben. Ook op vogelmarkten
zijn ze wel te vinden, maar kijk goed wat je
koopt, let op de vaste ringen en de leeftijd.
Ze kunnen jaren mee, maar van dieren van
8 of 10 jaar moet je geen kweekresultaten
meer verwachten. Al met al is het Brilduifje
zeker een aanrader voor de liefhebber van
oorspronkelijke duiven, vriendelijk voor
andere vogels, actief, niet luidruchtig, winterhard en leuk om te zien.

‹‹

Uitbundig of sereen wit,
pronken mag

Smaken verschillen, gelukkig maar. Kiest u voor
uitbundige kleuren of voor het rustige, kalme wit?
Tekst en foto’s: Marjan Holmer

Bij pauwen kun u die
keuze ook maken
Majestueus tonen beide
pauwen hun indrukwekkend
verenkleed. De één met zijn
echte veren, die pronkt niet
graag met andermans veren.
De andere pauw dankt zijn
uitstraling aan heel veel
dendrobium orchideeëntakken. Bijzonder knap gemaakt.
De orchideeën pauw was te
zien op de Floriade 2012. Ooit
van chalet ‘De witte Pauwen’
gehoord? Het betreft een
rijksmonument dat staat
aan de Allee bij kasteel
Staverden. Op het landgoed

werden witte pauwen gehouden. De witte pauwen zijn ook terug te vinden in de glas in lood ramen van het interieur van het chalet. Pauwen,
een creatieve inspiratiebron voor velen.

‹‹
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Pauw op de Floriade.

De witte pauw.

