Kweekverslag van de Kleine Karekiet
(Acrocephalus scirpaceus)

INLEIDING
Het verspreidingsgebied van deze vogels beslaat geheel Europa en dan voornamelijk de gebieden
waar water en rietvelden te vinden zijn, met uitzondering van het hoge noorden van Europa. Delen
van Azië en Afrika behoren ook tot hun verspreidingsgebied. Deze gebieden zijn dan voornamelijk de
overwinteringsgebieden. Het is dus een trekvogel die in april ongeveer weer in onze rietkragen te
vinden is. De mannetjes arriveren ongeveer 2 weken eerder dan de poppen. Deze twee weken
hebben de mannen nodig om hun territorium te bemachtigen. Als ze hun territorium hebben
vastgesteld, beginnen ze de poppen te lokken met hun gezang om zo te kunnen paren en vervolgens
hun broedsels samen groot te krijgen. Diverse plantaardige materialen worden in hun nest verwerkt
dat goed verscholen ligt in het net. Gemiddeld worden er zo'n 4 eitjes gelegd en deze worden dan in
12 à 14 dagen uitgebroed. De jongen vliegen vervolgens na ongeveer 14 dagen uit. Ais de
omstandigheden goed zijn, begint de pop al met de tweede ronde, terwijl de man de verzorging van
de jongen op zich neemt. De jongen zijn hetzelfde gekleurd als de oudervogels. De kleuren van de
vogels zijn hoofdzakelijk In verschillende tinten bruin met daarbij een vaalwitte buikstreek, de poten
zijn donkergrijs te noemen. De zang, die vooral de man ten gehore brengt, is eentonig en wordt in
serie herhaald. Bij het zingen hangt hij graag in de top van een rietstengel.
Het Is dus een rietvogel met als bijkomend feit dat ze snelgroeiende nagels hebben net als bijv.
exotische rietvogels (Lonchura).

DE KWEEK
De vogels had ik in december overgenomen van een man die wegens gezondheidsproblemen geheel
moest stoppen met zijn vogelhobby. Het kleurverschil tussen man en pop is niet zo gemakkelijk te
zien. Er zijn wel wat verschillen, d.w.z. het bruin op het rugdek van de man is donkerder dan bij het
popje en ook het bruine kapje op de kop. Dit alles kon ik pas constateren. Nadat ik zekerheid over de
DNA-analyse had. Hieruit bleek inderdaad dat ik een koppel had.
De pop had ik meteen voorzien van een geel knijpringetje en zodoende kon ik beide vogels beter
observeren. De zang van de man was in de broedtijd duidelijk anders dan de roep van de pop, maar
dat kon ik op het moment dat ik de vogels in bezit kreeg, nog niet weten. Beide vogels waren correct
geringd en de verkoper had mij ook verteld dat het wel hand opfok vogels waren. Dit is voor mij op
zich geen probleem, al pas ik dit zelf nooit toe op de door mij gekweekte jongen, puur uit principe.
Op zondag 10 april had ik de vogels tegelijk In hun aangepaste kweek box van 23m diep
x1.25m breed x 2m hoog geplaatst. De bodem van deze kwee box had Ik ingepakt met vilverfolie en
op deze manier kon ik een biotoop van water, riet. Gele lis en andere waterplanten creëren. Het
water werd uit de sloot gehaald, zodat dit meteen leven bezat. De reden hiervoor was dat dit weer

ten goede kwam aan de vogels, want met resetmaat
vielen er gedeeltes droog en als dit gebeurde, zag je
de vogels in de smurrie wroeten en allerlei beestjes
opnemen. Eigenlijk alles wat liep, kroop of vloog, werd
verorberd. Het aangeboden voer bestand uit Buffaloen meelwormen die bepoederd werden met Ayes
insectenstrooipoeder. Op 16 mei hadden de vogels
hun kunstig in het riet opgehangen nest gemaakt Het
bestond hoofdzakelijk uit vooraf door mij gedroogde
grasstengels en plantenwortels. Ook werd gebruik
gemaakt van de door mij aangeboden
pampagraspluimen. De rand van het nest krulde als
het ware naar binnen. Ik denk dat dit een
veiligheidsmaatregel is zodat de eitjes of jongen er
niet uitvallen bij harde wind of regen. Op 21 mei was
het eerste ei gelegd, lichtgroen met daarop vlekjes die
blauwachtig/grijs waren. In totaal werden er 4 gates
gelegd en die kwamen tegelijk tilt op 4 juni. Dus in
zo'n 12 dagen zijn de eitjes bebroed. Op een leeftijd
van 4 dagen kon ik de jongen met zeer veel moeite
ringen met de 2,5mm wettelijk voorgeschreven
ringmaat. De poten zijn op deze leeftijd nog wij dik en
rubberachtig, maar als ze ouder worden, verbenen de
poten en slinken en dan is de ringmaat goed te
noemen. Wat opviel, was de gele kleur van de
binnenkant van de snavel en in dit geel waren twee
zwarte vlekken te vinden. Met een dag of 12 waren de
jongen uit het nest en zaten met zijn alien op een rijtje
in het riet. Zowel de man als de pop verzorgde de
jongen uitstekend De tweede ronde verliep elders. De
jonge vogels van ronde 1 had ik uit voorzorg
uitgevangen op de dag van het uitkomen van de eitjes
van ronde twee. Weer werden er 4 eitjes gelegd, maar
hieruit kwamen uiteindelijk 2 jongen tot volledige
wasdom. Op deze manier kreeg ik van dit koppel 6
jongen, 100% natuurbroed en wettelijk goed geringd.
Bij deze geslaagde kweek was veel gevangen
natuurvoedsel nodig in de vorm van vliegjes, mugjes
etc.
Bij de dierenzaak kocht ik ook muggenlarven en deze gaf ik dan In een heel dun laagje water In een
heel grote bak. De muggenlarven werden hoofdzakelijk de eerste 5 dagen de jongen gevoerd.
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