


Een kromsnavel in
huis, ffirc ffi, w?
door: Hans Meyer
www.babyvogels.nl

Toen mij werd gevraagd dit artikel, over de eerste weken met een nieuwe babyvoge! in huis, te
schrijven heb ik besloten eerst even de uitgangspunten duidelijk te maken en voor mezelf een
soort kader te bedenken waarbinnen ik moet blijven. Anders had u nu een honderden pagina's
tellend boek voor u op tafel liggen.
Eenmaal aan de praat over de fantastische vogelhobby valt het immers niet mee om er een
fatsoenlijk eind aan te breien.
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Er bestaan heel wat opvattingen, meningen en zelfs
overtuigingen omtrent het houden van tamme vogels
in huis. Vindt de één het dierenmÍshandeling, de an_
der zou niet meer zonder kunnen. In dit artikel ga
ik er van uit dat u al een weloverwogen keuze hebt
gemaakt voor een bepaalde soort om als kameraadje
in huis te gaan houden. Ook ga ik er van uit dat u een
jonge, maar wel geheel zelfstandige vogel hebt die
niet meer afhankelijk is van handvoeding. Het is na_
melijk ten zeerste af te raden om zonder ervaring en
deskundigheid zeer jonge kromsnavels te proberen
zelf met de hand groot te brengen.
We hebben dus een deskundig gesocialiseerde baby_
vogel gekozen die zelfstandig kan eten en drinken en
niet meer afhankelijk is van handvoeding.
De vogel heeft door de deskundige socialisatie de
belangrijkste basisvaardigheden zoals opstappen en
afstappen hoogstwaarschijnlijk al geleerd. Is dat niet
het geval dan heeft u meteen wat te doen samen met
de nieuwe huisgenoot.

De eerste week is het vooral belangrijk dat de vogel
rustig aan de nieuwe omgeving kan wennen. Alles
wat hij ziet na aankomst in zijn nieuwe omgeving is
niet meer vertrouwd. De kooi is anders, de omgeving
is anders en de mensen zijn anders. Ikzorg altijd dat
een jonge vogel die klaar is voor vertrek zijn eigen
voer mee krijgt. Goed blijven eten is van levensbe_
lang en met het vertrouwde voer heeft hij zeker geen
moeite.
Realiseert u dat het altijd op zijn minst enige stress
oplevert voor het kleintje om ineens vanuit het .war_

me nest'te verhuizen. Ook al heeft hij de best mo_
gelijke verzorging gehad tijdens de eerste weken
vanuit het nest van de oudervogels, net als van de
opvoeder(s) die hem daarna in huis met de hand heb_
ben grootgebracht tot zelfstandigheid.

Het beste laat u de vogel minimaal een week lang in
de kooi, Gedurende die tijd kunt u hem gerust af en
toe eruit halen en in de hand extra aandacht geven.
Laat hem echter nog niet los in huis.
Aandacht kan bestaan uit het aanleren van eenvoudi_
ge basisvaardigheden zoals opstappen en afstappen,
maar ook een pootje geven behoort tot de mogelijk_
heden. Vertrouwd raken met elkaar is het uitgangs_
punt. Het gaat er beslist niet om een circusdier te
creëren, maar eenmaal in huis is het niet de bedoe_
ling het dier alleen maar in een kooi te zetten en vol
te proppen met zaad en af en toe een stukje appel.
Aandacht geven aan een vogel, of het nu een pape_
gaai, bonte boer, zonparkiet, pyrrhura of caique is,
wordt verschillend geinterpreteerd. Dat is jammer,
want er zijn beslist richtlijnen te geven die gebaseerd
zijn op de natuurlijke behoeftes van de vogel. Deze
beproefde richtlijnen zullen succesvol uitwerken.
Na een dag of zeven is de vogel gewend aan zijn

nieuwe kooi. Dit is zijn veilige plaats om te slapen,
te eten en te drinken en om zich in geval van nood te
verstoppen.

Zoals bij elke vogel geven we weinig zonnepitten. Die
zijn te vet, en even schadelijk als het dagelijks eten
bij McDonalds. Zorg dus dat de vogel zeker de eer_
ste weken zijn vertrouwde voer heeft met zeer wei_
nig zonnepitten. Een ander voordeel hiervan is dat de
zonnebloempit voor uw vogel een lekker hapje wordt
omdat deze niet of nauwelijks in het dagelijkse basis_
voer terug te vinden is. U kunt het dan als beloning
gebruiken om de vogel vaardigheden aan te leren.

Zelfs voor de kleinere kromsnavels zoals de zonpar_
kiet, de bonte boer alsmede caiques en pyrrhuras ad_
viseer ik direct te starten met het gebruik van een
clicker. Zodra de vogel weet dat na een klik een be_
loning volgt is hij zoals dat heei geconditioneerd en
kunt u hem ontzettend veel aanleren.
Onderschat het interactief bezig zijn met uw vogel
niet. Het zijn sociale dieren die zodra ze alleen of
hooguit met z'n tweeën in huis rvorden gehouden nog
steeds de behoefte hebben aan veel contact, liefst op
een speelse manier.

In de natuur hebben papegaaien hun intelligentie en
instinct nodig om grote gebieden af te zoeken naar
geschikt voedsel, Bij ons in huis kri.lgen ze hun voed_
sel zomaar op een bord;e voorgeschoteld. Dat vraagt
om problemen, tenzij de vogel veel beweging krijgt.
Hij is immers geschapen om te vliegen en het juiste
voedsel in de juiste hoeveelheid binnen te krijgen, U
kunt er dus op wachten ioi er iets mis gaat met de
gezondheid.
in de loop der jaren ben ik iot de conclusie gekomen
dat kortwieken in principe een verkeerd uitgangspunt
is. Het wordt gezien ais de makkelijke weg, terwijl op
de iets langere duur in veel gevallen het tegenoverge_
stelde effect wordt bereiki. \,/egvliegen is het meest
elementaire veiligheic'smechanisme van een vogel.
Zoals wij onze hand v,,egirekken als we onverwacht
een gloeiend heei voon.,,erp aanraken, zo vliegt een
vogel weg zodra ni.1 zich ioor rvat dan ook bedreigd
voelt of gev/oon onzeker is.
De kunst is nu juisi z:1n vetro..t,,,,,en te winnen. Wat
denkt u dat er gebeurt ats u heÍ.t zijn gevoel van vei_
ligheid afneemt? De angsi slaat naar binnen nu hij
niet meer weg kan vlie-cen en ir plaats van tam dus
eigenlijk lam is gen'orden. Deze angst zal zich later op
allerlei zeer onwenselilke nranieren gaan uiten, van
bijten, schreeurven toi zicnzelf plukken. Dit gedrag
kan in veel gevailen te:Jggevoerd rvorden tot ver_
keerd kortwieken. U kunr dai echier ock goed doen.
Slechts in sommige oeva j en <an het inknippen van
enkele slagpennen een Dos,i 3ve uitrverking hebben.
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Doet u dit met mate en niet om hem tam te krij-
gen dan verlaagt het slechts de draagkracht van de
vleugels. In plaats van bijvoorbeeld vier slagen om
een afstand van vier meter af te leggen moet hij dan
acht slagen maken, en heeft hij daardoor met name
in een kleine ruimte meer tijd om uit te wijken. Heel
jonge vogels die nog niet zijn uitgevlogen of net leren
vliegen kunt u af en toe op deze manier tegen zich-
zelf beschermen als ze te snel te hard willen vliegen,
waardoor de kans bestaat dat ze hun nek breken door
tegen een raam of spiegel te klappen. De ramen ver-
wijderen is nu eenmaal een optie die niet voor ieder-
een is weggelegd... Zorg voor veel beweging. Een
vogel is gebouwd om te vliegen. Zorg dus dat hij elke
dag lekker kan rondvliegen in huis, maar begin hier
pas mee zodra u wederzijds vertrouwen hebt opge-
bouwd, De eerste week in de kooi helpt hier goed bij.

Eindelijk vrij
Na een periode van ongeveer een week wordt het tijd
de deur van de kooi open te zetten. De vogel zal er
snel uitkomen en het huis gaan verkennen.
Nu hij zijn nieuwe kooi goed kent zal het niet moeilijk
zijn deze terug te vinden om te eten en te slapen.

Voeding
In sommige gevallen wil de hele verandering van
baas en omgeving wel eens wat te veel stress ople-
veren voor de vogel. Dit heeft al snel z'n weerslag op
het eetgedrag. Heeft de vogel geen zin om te eten of
is de krop elke avond leeg (houd dit zeker de eerste
week goed in de gaten) dan moet u hem alsnog wat
bijvoeren, Het komt zelden voor bij ons, omdat de
vogel ons niet eerder verlaat dan wanneer hij mini-
maal twee weken volledig zelfstandig goed heeft ge-
geten, maar er bestaat een kans op lichte terugval.
Het beste kunt u bij twijfel even contact opnemen
met degene bij wie u de vogel heeft gehaald.

Dagelijks in bad
De meeste kromsnavels gaan graag in bad. Dit is ook
noodzakelijk voor onderhoud van de veren om ze ge-
zond en schoon te houden van allerlei ongeregeldhe-
den. Zorg elke ochtend voor een schaal vers water.
Met erg warm weer mag dat gerust twee maal daags.
Om al te veel gespetter te voorkomen adviseren wij
een vogelbad.
Natuurlijk kunt u aanleren de vogel mee te nemen
onder de douche of in de gootsteen. Doe dit met
kleine stapjes totdat hij er echt van geniet, anders
wordt het snel een traumatische ervaring en krijgt u

ze nooit zo ver. Ook de plantenspuit is bij onze vogels
erg geliefd. De papegaaien gaan direct met de vleu-
gels wijd staan als ze alleen al de spuit zien.

Omgang en gedrag
Uw vogel is nog extra kwetsbaar omdat het een baby
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is die alles nog moet leren. De ontwikkeling gaat
weliswaar snel maar kost toch tijd. Veel aandacht is
goed, maar te veel werkt averechts. Wees duidelijk
in wat hij wel en niet mag en blijf hier consequent in.
De vogel heeft u snel door en zal proberen de baas te
spelen als u niet de grenzen aangeeft.
Al zijn het kleine dieren, slim zijn ze wel degelijk!
Een vogel die zo tam is dat hij z'n hele leven nooit
iemand bijt bestaat gewoonweg niet. Ze hebben im-
mers geen handen en kunnen u niet met woorden
vertellen wat ze voelen. Het moet natuurlijk geen ge-
woonte worden, maar het is niets vreemds als u eens
een knauw krijgt.
Uw reactie bepaalt grotendeels of het weer zal ge-
beuren. Niet reageren en zelf uit beeld gaan is het
beste, al valt dat soms niet mee. Het is de vogel vaak
te doen om aandacht in welke vorm dan ook. Levert
een knauw of geschreeuw niets op dan is het niet leuk
meer.

Jong geleerd, oud gedaan?
Wees u er van bewust dat zodra de vogel bij de kwe-
ker of opvoeder weg gaat deze in een geheel nieuwe
omgeving terecht komt. Voor een klein dier, dat in de
natuur een prooidier is dat op z'n hoede moet zijn, is
dat een grote stap. Ze worden bij ons echter zo op-
gevoed dat ze snel aan veranderingen wennen. Ook
het feit dat ze nog erg jong zijn maakt veranderingen
makkelijker.
Hoe de vogel zich verder ontwikkelt hangt nu van
uzelf af.
Nog steeds krijgen we af en toe wel eens een boze
brief van iemand die een paar maanden terug of zelfs
een jaar geleden een vogel kocht. Hij zou vals zijn,
nooit tam geweest zijn en ga zo maar door. Daarom
willen we hier nog eens benadrukken dat de vogel
absoluut handtam is op het moment dat u hem mee-
neemt. Als u daar zelf enige twijfel over laat blijken bij
aankoop geven wij de vogel niet eens mee.

U kunt ongewenst gedrag dat na weken, maanden
of nog langer is ontstaan niet afschuiven op de op-
voeders tijdens de eerste weken in het leven van de
vogel. Zelfs al zou daar iets verkeerd gegaan zijn dan
heeft u nog genoeg tijd om bepaald gedrag te cor-
rigeren.

Een vogel is geen computer!
Nog een ding dat iedereen zich moet realiseren is dat
kromsnavels zoals wij die kweken geen honden, kat-
ten of cavia's zijn.
Deze dieren zijn door de eeuwen heen zodanig gedo-
mesticeerd dat ze bij geboorte al sterk aangepast zijn
aan het leven bij de mensen. Ook bij deze huisdieren
geldt echter dat er aan gewerkt moet worden om ze
in 'het gareel'te houden.
Des te meer geldt dit voor vogels die in veel mindere



mate door de generaties heen gedomesticeerd zijn.
Voor de meesten is dit nu juist de uitdaging van de
'tamme vogelhobbyi maar anderen schijnen nog wel
eens te denken dat ze één van de vele verkrijgbare
consumptiegoederen in huis hebben gehaald.
Het houden van kromsnavels is een actieve hobby
en een uitdaging. Al wordt op zeer jonge leeftijd een
goede basis gelegd voor de omgang met mensen in
huis, men kan en mag dat nooitàls àbsolute garantie
voor de toekomst zien. Opgedane ervaringen uit het
verleden bieden ook hier geen garantie voor de toe_
komst! Dezelfde goede basis veigemakkelijkt echter
wel de verdere ontwikkeling van de relatie tussen vo_
gel en mens. Hoe dat zich in de praktijk ontwikkelt is
en blijft uw eigen verantwoordelijkheià,

Kortweg even een checklist waar u deeerste weken bij een jonge kromsnavet opmoet letten:
1. Voel aan de krop ,s avonds en .s morgens ofer voldoende voedsel in zit. De vogel .zien eten, is
geen criterium. Laat hem nooit met een lege krop de
nacht doorbrengen, maar voer ook weer niet bij als er
voedsel in zit.

2. Let op zijn gedrag, levendigheid en zorg voor
veel aandacht, bijna zoals u dat zou doen bij een
'mensenbaby'. Ook jonge dieren hebben veel aan_
dacht nodig.

3. Ontdek wat de natuurlijke behoeftes zijn van
de vogel, en ga niet aan de slag vanuit uw eigen goe_
de bedoelingen, Een kromsnavel is een wild dier dat
niettemin heel succesvol in huis gehouden kan wor_
den mits de juiste kennis in acht wordt genomen.
Van de honderden vragen die bij on, pé, maand via
de mail binnenstromen zouden we er een aantal hier_
mee kunnen samenvatten: Wat houdt die aandacht

dan precies in en wat kunt u allemaal met zo.n vogel
doen?
Dit is eigenlijk de beste vraag die u kunt stellen
voordat u een kromsnavel in huis haalt. Weten we
met z'n allen meestal genoeg over de omgang met
honden, katten, cavia,s en konijnen, een vogel is
toch iets heel anders.
Uiteindelijk hebben we mede hierdoor een volledig
Nederlandstalige Interactieve Vogel Training Cursui
uitgegeven, die te vinden is op www,birdbox.nl. De
reacties zijn heel enthousiast. Velen zijn blij dat er
nu iets waardevols is wat eens niet ult àe Verenigde
Staten komt.

Als het fout gaat
EEen vogel is een prooidier. Dit houdt onder andere
in dat ze het niet laten blijken wanneer er iets mis
is. In de natuur kan een moment van onoplettend_
heid het verschil tussen leven en dood betekenen.
Houdt daarom altijd uw vogels goed in de gaten. Het
hoeft niet te Iaat te zijn als u iets vreemds opmerkt.
Via onze site kunt u veel aangedragen oplossingen
vinden, en zelfs het adres van een vogelarts bij u in
de buurt.
Heeft u meerdere vogels samen en is er ruzle? pro_
beer uit te vinden wat dit veroorzaakt en laat felle
ruzie niet lang duren. Haal de vogels uit elkaar en
laat ze even 'afkoelen,. DesnooOs een paar dagen of
zolang het nodig is om ze op andere gedachten te
brengen.
In de ruitijd, of als de vogeJ orn een andere reden
zich zwak voelt, heeft deze n.et alleen extra aan_
dacht nodig maar vooral vitar-n;:res, krachtvoer en
vers fruit. Wees dus aler-i e: g:,jc iildig in als eenvan de vogels zich orge:ege : _cedraagt. Vaak is
door tijdelijk afzonder r-g =- ===._ndlge Éulp met of
zonder vogelarts alles z: r,,3i: 3:!€:ost.
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