Kweekverslag van de Zwartkopgroenling
Carduelis a. ambigua

De zwartkopgroenling is een vogel die ongeveer 13cm meet, overwegend geelgroen is.
De kop is zoals de naam al zegt overwegend zwart en verder heeft de vogelsoort in diverse tinten een
vaal bruinachtig rugdek en zijn de vleugels en staart te zwart noemen. In de vleugels en staart zijn
dan weer mooie gele spiegels te vinden. De borstkleur kan variëren van geelgroenachtig naar
heldergeel. De onderstaartdekveren zijn geel tot bruingeel. Poten en snavel zijn hoornkleurig te
noemen.
Dit bovenstaande geldt voor zowel de man als de pop met één verschil, bij de pop is alles veel valer
of matter en voor een completer beeld verwijs ik u graag naar de bijgeleverde foto's.
De zwartkopgroenling is ingedeeld in de Carduelis familie, wat dekkend is want o.a. de "gewone"
Europese groenling (Carduelis c. Chloris) alsook de Europese putter (Carduelis carduelis) zijn in deze
familie vertegenwoordigd en dan is het ook niet zo vreemd dat deze soort op beide vogels gelijkend
is te noemen zowel in kleur als tekening.
Van de Carduelis ambigua zijn verscheidene ondersoorten beschreven, allemaal gelijkend op elkaar
op kleine kleurverschillen of grootte van de vogels na.
In de natuur komt de nominaatvorm en zijn ondersoorten voor in een zeer groot verspreidingsgebied
dat het midden en zuiden van China, Vietnam en het zuiden en posten van Tibet beslaat. Als biotoop
heeft deze soort de vele bossen of wouden die nu nog te vinden zijn in de bergachtige gebieden daar.
De soort vertoont zowel een horizontale als verticale trek die onder invloed van temperatuur en
voedselaanbod staat. Het is een zaadetende soort die in het broedseizoen ook levend voedsel tot
zich neemt en dat vooral de eerste dagen aan de uitgekomen jongen voert, Het nest is een komvorm
en vervaardigd van allerlei takjes of plantendelen.
Soms bekleden zij de binnenkant met luis of dierlijk haar. Gemiddeld worden 4 eitjes gelegd. Deze
zijn vaal lichtgrijs- witachtig en kunnen spatjes vertonen, voornamelijk op de stompe kant van het ei.
De broedduur is ongeveer 13 dagen en de jongen vliegen in ongeveer hetzelfde tijdsbestek uit

waarna zij nog enige tijd door de ouders worden gevoerd. Meer nesten in een broedseizoen zijn
mogelijk. De jongen lijken bij het uitvliegen al aardig op hun ouders, al vertonen ze nog wel een
streeptekening die bij het ruien verandert in het echte volwassen kleed.

Aanschaf
Mijn 2 koppeltjes werden net als zo vele vogels van u vanuit de import aangeschaft. Het is een soort
die massaal is geïmporteerd en altijd vrij aantrekkelijk geprijsd was. Deze soort blijkt vrij sterk en
gemakkelijk tot voortplanting te komen bij menigeen, zowel in de buitenvlucht als in de binnenbroedkooi.
Dat deze soort vrij gemakkelijk te kweken is, is op zich een mooi gegeven, al zit hier ook een “gevaar"
in. Zo wordt er met deze soort flink hybridekweek toegepast. Ik zou u zo een tiental soorten kunnen
noemen waarmee ondertussen al is gekweekt met als doel hybrides. En hoewel ik geen hybride
kweker ben, kan ik de diverse hybrides wel degelijk mooi vinden en waarderen. Toch wil ik graag
hierover het volgende opmerken. Van de zwartkopgroenling zijn mij geen echte soort zuivere
mutaties bekend. Er zijn zeer veel mutatievormen ingekruist door de jaren heen.
Nu de import gestopt is van alle vogels is het volgens mij verstandig eerst te proberen deze soort
zuiver te houden in de wildkleur of -vorm. Of er ooit een echte raszuivere mutatie gekweekt zal
warden, zal altijd wel discutabel blijven en de tijd zal het ons leren. Want hoe weet ie dit nu, als je
alleen nog maar in de toekomst met gekweekte exemplaren aan de slag kunt gaan en dat die maar al
te vaak ergens in het verleden mogelijk zijn ingekruist met andere vogels? 1 ding is zeker: een
spontane mutatie vanuit dé vrije natuur zal in ieder geval niet zo snel meer op een legale manier
binnenkomen, toch?
Deze soort werd door mij aangeschaft, omdat ik deze in de eerste plaats leuk en mooi vind. Verder
speelt ook nog mee dat het een vrij rustige soort is die vrijwel bij elke andere soort kan worden
gehouden, als die andere soort dit toelaat natuurlijk. Wel dient men ervoor te zorgen dat er soorten
in de gezamenlijke volière zitten die niet te verwant aan de soort zijn, omdat dit altijd wel
schermutselingen of een onbedoelde kruising tot gevolg kan hebben. De jongen die uit sommige

hybridencombinaties komen, zijn wel degelijk vruchtbaar en de bedoelde schermutselingen zijn
meestal niet dodelijk van aard maar leiden wel vaak tot onrust in de kooi.
Ik had deze vogels geplaatst in een grote volière niet daarin vogels die allemaal geschikt zijn als soort
met andere soorten samen te leven. Deze volière dient om pas geïmporteerde of aangeschafte
vogels te acclimatiseren zodat zij de tijd krijgen te wennen aan mijn voer of handelingswijze. Nu zult
u wel denken Wacht eens eventjes, in de diverse kweekverslagen staat wel want anders, ik zal het
uitleggen. In bijna elk kweekverslag kunt u lezen dat ik in september de betreffende vogels had
aangeschaft. Dit heeft meer redenen. Zo werden rond september altijd de vogels geïmporteerd die
mijn interesse hebben. Verder wordt in het algemeen in september door de kwekers afstand van de
gekweekte jongen gedaan. Met name bij kwekers van insectenetende vogels, omdat deze vrij vaak
apart gehuisvest dienen te warden en zich dan huisvestingsproblemen voordoen. Tenslotte: als ik in
september vogels aanschaf, zijn deze meestal in het voorjaar zover dat er daadwerkelijk mee
gekweekt kan worden.
Voor geïmporteerde vogels heb ik echter een eigen regel. Deze mogen “het" in het eerste jaar doen,
maar hoeven dit niet en daarom worden er wel omstandigheden gecreëerd om tot resultaat te
komen, maar wordt er niks "verwacht". Wel wordt na één vruchteloos jaar het een en ander van
deze vogelsoort in het erop volgende jaar verwacht. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat tot nu
toe mij toch heel veel gelukt is met de kweek van diverse soorten. En dan komt mijn eigen
principe/streven weer naar boven dat u zo onderhand ook wel kent: Heeft een koppel een succesvol
kweekresultaat behaald, dan gaat het eruit om plek te maken voor vogels die in de "wachtrij" staan,
want bij mij gaat het niet om de aantallen, maar om de ervaringen met soorten.

Kweek
Omdat er een volière vrijkwam, besloot ik 1 koppeltje zwartkopgroenlingen in te zetten voor de
kweek. Van alle vogelsoorten waaruit ik keus had, was dit de beste optie want de vogels waren in
superconditie en begonnen broedrijp te worden. Ik zag de man regelmatig met een stukje kokosvezel
in de snavel zitten en hij vertoonde zo nu en dan een buitenvlucht en liet zijn riedeltje vaker en
langer horen. De volière was volledig aangeplant niet conifeer, skimmia, kronkelwilg, vlinderstruik
etc. etc. Als nestgelegenheid verschafte ik de vogels diverse soorten nestkastjes van verschillende
maten en vormen. Kokosvezel, sisaltouw, gedroogde grashalmen en andere plantendelen, dierlijke
haren en pluis van de paardenbloem waren de ingrediënten die de vogels gebruikten om een mooi
nestje te draaien. Het nestje was mooi komvormig en gebouwd in een conifeer op ongeveer
anderhalve meter hoogte. Beide vogels bouwden aan het nest en na een dag of 5 van noeste arbeid
was het nest gereed. Niet lang daarna volgden de eitjes, in totaal 5 stuks. De eitjes werden door mij
niet geraapt en na ongeveer 12 dagen broeden door de pop kwamen de eitjes uit en had ik 5 jongen.
De volgende dag vond ik een jong dood onder de conifeer, het was blijkbaar het kleinste en
laatstgeboren jong, de overige vier deden het perfect. De man onderging nu een gedragsverandering,
want met de komst van de jongen werd het een baasje dat regelmatig dreighoudingen aannam door
de vleugelpunten te laten zakken en driegende zang uit te stoten. Naar wie of wat weet ik niet, want
de vogels waren alleen gehuisvest en er was dus geen enkele vorm van dreiging naar het nest toe.
Dat maakte mij voor de rest ook niet zoveel uit, want het was een voorbeeldige partner en vader.
De eerste 5 à 6 dagen nam hij de voeding voor het grootste gedeelte op zich en vloog hij af en aan
om zijn vrouwtje en jongen van snavel kost te voorzien. Het voer dat in die periode werd
aangeboden, bestond uit een basis van een mengeling van tropisch en wildzangzaad, eivoer met
daarin diepvries pinky's en wat paardenbloemknoppen, meer niet. Na een dag of zes heb ik de
jongen geringd met een ring van 2,9mm voorzien van een ventielslangetje. Dit alles accepteerden de
oudervogels gemakkelijk. Ze waren over het algemeen wel iets schichtiger en nerveuzer geworden
gedurende de tijd dat er jongen waren. Op een leeftijd van 15 dagen vlogen de jongen uit eerst nog
wat onhandig.

Maar het echte vlieg- en klauterwerk hadden zij al vrij snel onder de knie. Vier dagen na het
uitvliegen lag het eerste ei van ronde 2 alweer in hetzelfde nest. In deze ronde alsook in de derde
kwamen eieren en uiteindelijk ook jongen. In totaal kreeg ik 11 jongen zwartkopgroenlingen op stok
zonder noemenswaardige ongemakken of problemen. Mij viel wel op dat de vruchtbaarheid van de
man (waarschijnlijk?) achteruitliep, want ik kreeg telkens te maken met een paar onbevruchte eitjes
in de opvolgende rondes. De eitjes die wel bevrucht waren, kwamen ook uit en groeiden op, op dat
ene jong na in ronde 1. De tijd waarop ze zelfstandig zijn en daarmee in verband staand van het
uithalen van de jongen, varieerde, Omdat ik de jongen afving, als die van de daaropvolgende ronde
waren uitgekomen. In de regel is dit ongeveer 32 dagen. In mijn ogen is dit een ideale vogel voor de
buitenvolière, die bij elke beginner wel in zijn bestand zou kunnen passen, als hij deze soorten of een
gemengd bestand in de volière ambieert.
Want ik denk maar zo: Het is een vogel die het gehele jaar buiten kan verblijven, verdraagzaam is,
aantrekkelijk van zang en kleur en nog eens vrij gemakkelijk te verzorgen zonder al te veel poespas
en tot kweek overgaat.
Op zich was het geen vogel waarvan ik iets heb kunnen leren behalve dan dat ik een ervaring rijker
geworden ben. Op naar de volgende uitdaging.
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