De groenvleugelduif
tekst en foto's: Erik Wevers

Van alle duivensoorten die er zijn, is de groenvleugelduif voor onze volières één
van de meest geschikte. Niet te groot en niet te klein, vreedzaam voor medebewoners, er uit ziend als een tropische duif en toch zeer geschikt voor ons klimaat.
De groenvleugelduif Chalcophaps indica kent twee ondersoorten: C.i. indica en C.i.
stephani. India, Noordoost-Australië en een gedeelte van de Maleise archipel vormen hun leefgebied.
Ik vind het wonderbaarlijk dat vogels uit die streken zo goed winterhard blijken te
zijn in ons klimaat. De laatste vier strenge winters zaten de duiven bij mij gewoon
buiten in weer en wind. Terwijl ze uiteraard naar binnen kunnen. Lekker droog en
uit de wind is, denk ik, erg belangrijk en we hebben dan wel te doen met geacclimatiseerde dieren die al vele generaties in volièremilieu gekweekt worden.
Voor een beschrijving van een doffer en duivin verwijs ik naar het fotomateriaal.
Elke groenvleugelduif heeft wel een iets andere tekening of glans op zijn of haar
veren. Sommige exemplaren glanzen echt n·a ar kopergroen esmerald, vooral een
fantastisch zicht in de zon.
De roep van deze vogels is een monotoom 'hoo-hoo' -ach tig geluid, dat vaak herhaald wordt, maar niet irritant is voor u of uw buren.
Net als bij vele duivensoorten kan de doffer nogal vervelend worden. Vaak de duivin achterna zitten en in extreme gevallen haar zelfs verwonden of doden. Let hier
vooral op bij het bij elkaar laten van de dieren. Als het klikt tussen het paar, gaat
het meestal jaren goed
en valt er goed mee te
fokken, tot wel vier legsels per jaar. Ik gooi na
twee à drie legsels de
eieren en het 'nest' weg
om de dieren rust te
gunnen, maar meestal
werkt dit niet en vind
je korte tijd erna weer
een nest met eieren.
Bijna altijd twee eieren, waaruit ook twee
jongen opgroeien. De
ringmaaat voor deze
duiven is 5,5 mm .
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Net als bijvoorbeeld bij
roulrouls, kunnen deze
duiven in het begin nogal wild en schrikachtig
door de volière vliegen
en zich zo erg beschadigen of nog erger. Veel
beplanting in de volière
helpt om dit te voorkomen. Deze vogels voelen zich met een dichte
beplanting direct al veel
beter op hun gemak.
Dit geldt trouwens ook
voor bijna alle soorten
vogels. Ik kan hier niet
genoeg de aandacht op
vestigen: bepla nt uw volières eens fatsoenlijk.
U doet er uw vogels en
uiteraard uzelf een groot
plezier mee.
De eieren worden uitgebroed in 14 dagen en
ongeveer 14 dagen later
vliegen de jongen uit.
Het duurt dan nog wel
enkele weken totdat ze
echt zelfstandig zijn. Ik
zelf Iaat de jongen zo
lang mogelijk bij de oudervogels; dit om ervoor
te zorgen dat de vogels
niet tot 'legkippen' vervallen. Maar ook en vooral om kwaliteitsvolle duiven te kweken. Hoe langer de
jongen op een natuurlijke manier opgevoed worden, hoe betere ouders en kweekduiven het zelf zullen worden. Het wordt trouwens hoog tijd dit binnen onze vogelhobby te gaan doen. Bijvoorbeeld bij eendachtigen, toerako's, kraanvogels etc.
Het resultaat zal betere dieren zijn. Bovendien, niets is zo leuk bij het houden van
vogels, als om ouders met hun jongen te zien rondscharrelen. Een eend of fazant
die zijn jongen zelf kan opvoeden, is een genot om naar te kijken, en dat kun je
uren volhouden. Jonge vogels uit een broedmachine en nadien in een vol gepropt
hok zien er veel minder mooi uit.
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Het voeren van deze duiven is erg gemakkelijk. Het zijn vooral zaadeters. Fruit en!
of levende insecten heb ik ze in de twaalf jaar dat ik ze fok, nog nooit zien eten. Grit
en uiteraard schoon drinkwater dienen altijd beschikbaar te zijn.
Bij mij zitten de duiven in een heel goed beplante volière, van 14 x 8 x 3 meter. Ze
broeden daarin op allerlei plaatsen, zowel hoog als laag. Hun medebewoners zijn
onder andere roulrouls, Braziliaanse witborstrallen, Europese en Japanse nachtegalen, azuurmezen, hoppen en grijze pauwfazanten.
Nog nooit hebben mijn duiven andere vogels lastig gevallen. Een uitzondering
daargelaten, namelijk als deze te dicht bij het nest komen. Dit geldt uiteraard over
en weer bij al mijn vogels. Veel eventuele agressie of stress wordt bij voorbaat al
tegengegaan door de vele beplanting.
Op vernoemde ruimte houd ik ongeveer 25 vogels in ongeveer 8 soorten. Ook bij
de beplanting is alles verdeeld in hoogtes. Op de grond bodembedekkers, zoals varens. Daarin scharrelen meestal de roulrouls. De Europese en Japanse nachtegalen
zitten het liefst tussen de struiken en de hoppen en groenvleugelduiven vaak hoog,
boven in een boom op een tak.
Ik eindig dit artikeltje dan ook weer eens met de oproep aan jullie allen om onze
hobby te verrijken door het meer natuurgericht houden van onze vogels. Voor meer
info over deze duiven, mijn vogels, beplanting en volière zie www.okopipi.nl met
onder andere een filmpje 'Eigen huis en tuin' enz.

