De kweek met de kleine Putter, Carduelis carduelis in voliere en broedkooi
We begonnen dit jaar de kweek met 3 koppels. Eén koppel in een volière van 3m bij 0,8m.
Eén koppel in een broedkooi buiten van 1m x 0,6m x 0,7m en één koppel in de schuur in een
broedkooi van 120m x 50 cm. x 60 cm.
De putters krijgen een putter/sijzen zaadmengsel. Ik koop deze mengeling bij Jan Koenings.
Verschillende keren per week krijgen de vogels groenvoer. Andijvie, witlof, boerenkool en appel. Ook
krijgen ze 1 x per week trosgierst.
In het seizoen hangt een bos elzentakken met proppen eraan in de volière. De putters zijn er gek op.
Onderstaande onkruiden zijn ze gek op:
Vogelmuur, verse graszaden, weegbree, melkdistel, teunisbloem, kruiskruid, perzikkruid, herderstasje,
duizendblad, grassen en paardebloemblad, paardebloemknoppen.
Bij vorst wat extra kleine zwarte zonnepitten of stukjes hazelnoot.
Eivoer maken we zelf. Onze ervaring is dat ze dit beter opnemen dan gekocht eivoer.
Eivoer-recept :
3 beschuiten
1 hard gekookt ei
1 schepje (10gram) Breedmax
1 eetlepel kiemzaad
1 eetlepel pinkys
Spirulina van Avian
Beetje teunisbloemzaad.
Per koppel krijgen de putters in de winter 1 theelepel eivoer per week om het eivoer eten niet 'af te
leren'.
2 maart hebben we de koppels bij elkaar gezet.
Vanaf half maart geven we dagelijks verse paardebloemknoppen, heel goed voor de broeddrift.

In de voliere
In de voliere zit een koppel wildkleur man met een wildkleur pop.
18 april hebben we de nestkastjes en nestmateriaal opgehangen: sisal nestmateriaal, mos en vette
watten. Best vroeg maar ja, mooi weer en dan begint het toch te kriebelen.
e
e
Ze begonnen direct te nestelen en 22 april was het nestje klaar. 28 april 1 eitje, 29 april 2 eitje, 30
e
e
april 3 eitje, 1 mei 4 eitje, 2 mei geen eitje. Omdat de pop al 3 jaar legsels had van 5 of 6 eitjes
hebben we de man apart gezet omdat ik hem vorig jaar ook niet helemaal vertrouwde. Misschien had
e
het mannetje een eitje aangepikt? 3 mei 5 eitje. We raapten de eitjes en nu alle eitjes terug gelegd.
Vanaf 3 mei dus begonnen met broeden. Na 13 dagen zou vrijdag 15 mei iets uit kunnen komen.
Na 8 dagen was de pop ’s avonds opeens van het nest. Met de kop in de veren in het nachthok.
Enkele uren later keerde ze toch gelukkig weer terug naar het nest.
De dag voor de jongen uitkomen zetten we eivoer neer in een stenen schaaltje om bederf te
voorkomen. Als de jongen er zijn 4 keer per dag vers eivoer. De eerste 7 a 8 dagen met volop pinkys.
Daarna geen pinkys meer maar wat meer gekiemd zaad.
e

e

e

Gelukkig, 14 mei 1 eitje al uit, volgende dag 2 en 3 en nog een dag later de laatste 2 eitjes uit.
Misschien zijn de eitjes niet gelijk uit gekomen doordat de pop enkele uren van het nest is geweest?

1 dag oud
e

De kleine puttertjes bleven in leven en dinsdag 19 mei, de 5 dag de grootste 3 geringd. De volgende
dag nog eentje geringd maar de 2 kleinste lagen enkele dagen later dood. Nog 3 jongen over.
Toen de jongen 10 dagen waren de man weer losgelaten.

11 dagen oud

31 mei alle 3 uitgevlogen en ze groeide voorspoedig op. Man voert ook goed mee. Nestkastje hebben
we weggehaald.

Paar dagen na het uitvliegen

Jonge putter, 6 maanden oud.
e

Even rust voor een eventuele 2 ronde.
7 juni nestje nestkastje weer opgehangen, na een week begon de pop met bouwen van het nestje.
e
16 juni was het nestje klaar en na 4 dagen was het 1 eitje er. Kunsteitje neergelegd. De man apart
gezet want die zat als een gek in het nest te pikken en gooide bijna het kunsteitje uit het nestje.
Er werden 4 eitjes gelegd, die zouden maandag 6 juli uit kunnen komen.
e

29 juni hebben we de jongen uit het 1 nest in apart gezet om te voorkomen dat de jongen het 2
broedsel zouden verstoren.

e

1 juli na 9 dagen broeden wad de pop ‘s middags uren van het nest, het was 30 graden en in de
voliere nog wat warmer. Nog een badje neergezet maar daar ging ze niet in. ’s Avonds ging de pop
toch weer op het nest maar ik vreesde met grote vreze. De volgende dag was het nog heet en hebben
we witte lakens over de achterkant gespannen, dat scheelde misschien iets.
e

Dinsdagochtend 7 juli 3 jongen uitgekomen. ‘s Middags het 4 eitje uitgekomen.
e
Donderdag 9 juli 1 jong geringd.
Vrijdag 10 juli nog 2 geringd. Het laatste jong heeft het niet gehaald.
Dinsdag 21 juli vlogen de jongen uit maar bleven op de grond zitten en waren ook erg klein. De pop
voerde de jongen wel op de grond en lokte ze ook wel naar boven maar ze deden het niet. ’s Avonds

weer teruggezet in nest. Woensdag 22 juli toch weer uit het nest gevlogen. 2 Bleven weer op de
grond, 1 jong ging beter. ’s Avonds weer teruggezet in nest, ’s ochtends 2 dood in nest. 1 ging beter.
Leek goed te gaan en werd goed gevoerd maar na 10 dagen lag ook dit jong dood op de grond.
Niks meer over van dit legsel, heel jammer.

In de broedkooi buiten
In de broedkooi buiten hebben we een wildkleur man split voor agaat gekoppeld met een wildkleur
pop. Ik zou een agaat pop krijgen maar die was ten prooi gevallen aan kat of roofvogel. Dit is eigenlijk
een betere combinatie omdat je dan weet dat de jonge mannen wildkleur split voor Agaat of Agaat
worden en de jonge poppen agaat.
Op 18 april hebben we een kanarie tralienestkastjes opgehangen. Er werd wel gesleept met
nestmateriaal maar er werd niet gebouwd. Aan de voorkant van de broedkooi hing een metalen
groenvoerbakje waar op een gegeven moment wel draadjes en wol in lagen. Kennelijk wilden ze op
die plek een nestje maken. Heb toen, inmiddels 13 mei, een open nestjes opgehangen.

Broedkooi.

Na 3 dagen begon de pop serieus te nestelen en na 3 dagen was het nestje klaar.
e
Het duurde toch nog een week voor het eerste eitje er was. De volgende dag was er het 2 eitje. Toen
2 dagen geen eitjes en daarna nog 4. Totaal dus 6 eitjes.
e

Vanaf 3 eitje broedt de pop goed.
3 juni 6 eitjes terug gelegd die15 juni uit zouden kunnen komen.

16 juni kwamen 2 eitjes uit. 1 Jong uit het nest gegooid maar leefde gelukkig nog dus direct terug
gelegd in het nest. De man direct apart gezet.

Open nestje, inmiddels 1 eitje uit

De volgende dag voert de pop nauwelijks, blijft op het nest alsof ze bang was dat ze haar jongen
moest beschermen tegen de man. Deze zat naast de pop maar wel zo dat ze elkaar zagen. ’s
Middags weer jong eruit gegooid, door de pop dus. De pop durfde amper van het nest en voerde dus
niet of nauwelijks.
De man er weer bij gelaten. De man voert pop op het nest en de pop voert jongen. ’s Avonds 2 jongen
uit het nest gegooid. Weer terug gelegd.
Volgende dag weer 1 jong eruit gegooid, terug gelegd. Uurtje later weer 1 eruit, helaas nu dood. Wat
moet dat worden?
De pop gaat nu wel voorzichtig en zeer wantrouwend naar de man, eivoer en pinkies eten, en direct
voeren. Zodra ze van het nest os om eivoer te eten gaat de man naar het nest, maar de pop jaagt de
man direct weg. Het lijkt of ze bang is dat de man het jong uit het nest haalt. We zitten te twijfelen om
de man alsnog apart te zetten.
Na even overwogen te hebben toch de man weer apart gezet en de pop gaat nu heel goed eivoer en
pinkies eten en voeren.
Het harde zaad hebben we even weggehaald zodat ze alleen eivoer eet en voert.
Je ziet het jong groeien. Begint al een beetje zwart te kleuren. Zou het ene jong het toch gaan
redden? Hopen dat het goed komt.
e

De 5 dag, 20 juni ’s avonds geringd. Die bleef goed zitten.

Vijfde dag geringd.

Eindelijk 2 juli is jong uitgevlogen. Na enkele dagen de man er bij gelaten wat geen probleem gaf.
Mooie vogel geworden. Maar helaas. Eind juli zat het jong plotseling bol, kop in de veren en de
volgende dag dood.
Putters kweken in de broed kooi is een weg van vallen, opstaan en vol houden.
Een volgende keer probeer ik de man eerder apart te zetten. Al als de pop gaat broden dan weet ze
niet beter dan dat de man er niet is en zal ze zelf moeten gaan voeren.

In de broedkooi binnen
In de broedkooi binnen hebben we een agaat man gekoppeld met een wildkleur pop. De jonge
mannen zijn dan wildkleur split voor Agaat en de jonge poppen agaat.
Op 18 april hebben we 2 kanarie tralienestkastjes en nestmateriaal opgehangen. Er werd wel
gesleept met nestmateriaal maar er werd niet gebouwd. 13 mei open nestjes opgehangen.
Helaas werd er niks ondernomen. Eind juni hebben we de nestjes weggehaald.
Waarom niet? De broedkooi staat in een lichte schuur met de hele dag een grote TL-lamp met een
daglicht buis erin. Echter geen direct zonlicht. Misschien was dat de oorzaak van het uitblijven van een
nestje.
Toch ook dit seizoen weer wat bijgeleerd. Het mooie van de vogelhobby vind ik het onvoorspelbare:
waarom gebeurd dit of dat? Ik kijk al weer uit naar het voorjaar….,..

