MEI.
Dit zou de maand moeten zijn dat iedere vogel zijn ei legt, maar in de praktijk is dit
soms wel anders.
De laatste twee jaar had ik veel onbevruchte eieren bij de goudvinken. Dit bleek niet
alleen bij mij het geval te zijn. De oorzaak hiervan blijft voor mij nog altijd een raadsel
want de paren hadden een uitstekende conditie.
De botvink is èèn van onze vroege broeders dus is er waakzaamheid nodig om te zien
of man en pop geen dodelijke gevechten aangaan met hun partner of medebewoners.
Daar meestal de man schuldig is moet hij in afzondering. Plaats hem zeker niet meer
bij een andere pop zonder toezicht want in een paar uur kan het fataal zijn.
Bij de putters valt in mei nog niet veel te beleven. Putters hebben soms veel tijd en
nestmateriaal nodig om tot een goed bouwsel te komen. Hun voorkeur gaat uit naar wit
nestmateriaal als watten. Daar is wel een zeker gevaar aan verbonden. Wanneer zij
alleen met watten nestelen zal het nest niet luchtig genoeg zijn voor de eieren wat
nefast kan zijn voor de jongen in het ei. In principe mag alleen de binnenkant gevoerd
zijn met watten.
De laatste jaren hadden wij reeds vroeg in mei zeer warm weer wat de temperatuur in
de volières nogal deed oplopen. Daarom heb ik de gewoonte aangenomen om bij het
begin van de maand de doorzichtige golfplaten te bekalken.
Willen wij het geen tweemaal per zomer doen, werk dan als volgt: de platen goed
reinigen, een sopje maken van water en kalk en een scheutje kompaktuna erbij. Giet
alles door een panty en vernevel het op de platen in verschillende lagen boveneen.
Reeds na een uur zal de temperatuur met 5 à 10 gr. dalen.
Er zijn nog altijd teveel jongen die stikken in het nest en vooral bij vogels die vlak onder
de platen wonen. Het is een kwestie van er op tijd bij te zijn.
Op het einde van de maand zijn er toch al wat jongen in het nest en dat brengt
natuurlijk heel wat werk mee.
Ik ben voorstander van veel nestcontrole en dit zowel tijdens de broedperiode als de
periode dat er jongen zijn. Wanneer uw vogels dit eenmaal gewoon zijn zullen er ook
minder problemen zijn met nestverlaters of het in de steek laten der jongen.
Wees hierbij ook indachtig dat aanraking van jonge vogels reeds het begin is voor een
latere africhting met het oog op de TT. Opgelet! Jongen in het nest niet meer aanraken
na de 10de dag want dan kan het gebeuren dat ze te vroeg uit het nest wippen. Dit
gevaar bestaat vooral bij putter en botvink en eens uit het nest probeer ze er dan maar
terug in te plaatsen.
Het voedsel moet nu zeer gevarieerd zijn: driemaal daags vers eivoer gemengd met
geraspte wortel en miereneieren, pinky's, buffalo's en een weinig meelwormen.
Sedert enkele jaren ben ik met het gebruik van kiemzaad gestopt omdat het soms
nogal wat problemen geeft bij warm en vochtig weer.
Zeker niet vergeten de volière verder netjes te houden. Wanneer het reinigen rustig en
behoedzaam gebeurt geeft dit geen problemen.
Een propere bodem is een "must" voor de jonge vogels die op de grond aan alles
pikken wat ze vinden.

