
Eerste fok met de Hardwick’s bladvogel – Chloropsis hardwickei, 
(Orange-bellied Leafbird). 
Door Gerard Staring / foto’s auteur en Ben Kocken. 
 

De ouders. 
Hardwick’s bladvogels komen uit Azië en bewonen de zuidkant van de Himalaya d.w.z. 
Zuid-China, India, Noord-Thailand, Myanmar en Vietnam. Ze leven daar tussen het 
gebladerte van het oerwoud vandaar de naam bladvogel. Ondanks dat het er overdag warm 
is, koelen de nachten af en is vorst daar geen toeval. Ik heb 2 koppels kunnen kopen in 2005. 
Het eerste jaar gebeurde er niets. 
In 2007 ben ik begonnen met 2 koppels in buitenvolière zonder binnenhok wel volledig 
beschermd en droog. Maart 2007, de pop van koppel 1 gaat dood door een tekenbeet. 
Bij koppel 2 jaagt de man teveel achter de pop aan, daarom werd de pop van koppel 2 bij de 
man van koppel 1 gezet, wel apart en naast elkaar. Misschien een beetje ingewikkeld maar 
dit gaf succes. 
 

Het verblijf. 
De buitenvolière: 3,5 bij 2 bij 2,5 meter, is volledig beplant met zwarte bamboe, druiven en 
kiwistruiken, kamperfoelie, en er staat een mini appelboompje in. 
De bodem bestaat uit zwarte grond met wat siergrassen. In een hoek werd een mandje 
opgehangen van een bekend tuincentrum. De volière is onderdeel van een grote volière die 
in drie delen kan worden gesplitst. In deel twee werd de man geplaatst en in deel drie de 
pop. Toen de beide vogels interesse in elkaar toonden en heb ik de deur tussen de delen 
geopend. De ontmoeting was een lust voor het oog, geen jagen, maar baltsen en zingen door 
de man. De pop reageerde door met haar staart te klapperen.  
De bladvogels hebben nu de gehele volière voor zich alleen. In het verblijf ernaast zitten 
zilveroornachtegalen. Dit gaat goed ze kunnen elkaar zien, maar reageren niet op elkaar. 
Schamalijsters en andere bladvogelsoorten zouden wel direct grote problemen geven. 
 

          
         Pop op het nest.                Jongen in het nest.   Veilig verscholen tussen het gebladerte. 
 

De nestbouw. 
Het mandje, een bloemenmandje aan drie zijden open en boven een dekje 30x30x20 cm werd 
na een paar dagen door de pop bezocht. Ze begon eerst de zijkanten rond te maken met 
katoenstukjes, daarna ging ze verder met kokosvezel. Het nest was stevig en diep.  
De man deed niets, alleen kijken en baltsen en werd wat feller naar mij. De eerste 
bevruchting mocht ik zelf meemaken. De pop op een druiventak klappend met haar staart en 
de man voorzichtig, hop, hop, naar haar toen en even op haar. Alles snel, maar lief. Het is 
april 2007  
      
 



Het broedproces. 
De pop legt (na snelle controle, pop even eten) 3 lichtgroene eieren met onduidelijke stipjes, 
die uitstekend worden bebroed. Na 14 dagen lagen er 3 jongen in het nest, helaas, na 2 dagen 
lagen deze verspreid door de volière op de grond, ik beschuldig de man ervan. En nadat de 
pop weer voor de 2e keer weer op 3 eieren zat te broeden, heb ik de man opgekooid in een 
grote kooi in de volière bij de pop. Na 13 dagen broeden, het is 16 mei 2007, zijn er weer 3 
jongen, die door de pop goed gevoerd worden.  
Via een spiekgaatje in de achterwand (die gemaakt werd van gewapend folie tegen de kou) 
werden er foto’s gemaakt van het nest. De pop is nu zeer fel als je in de buurt van het nest 
komt en dreigt aan te vallen, dus is ringen onmogelijk. (Vandaar dat spiekgaatje, bij het nest 
mocht niemand komen). 
Het nest is brandschoon je vindt er niets in, geen veertje, geen strontje, helemaal niets! 
 

De voeding. 
De basisvoeding bestaat uit vele soorten fruit zoals peer, sinaasappel, dadels, mango en veel 
witte en blauwe druiven, verschillende soorten honing (acacia, tropische en bergbloesem) en 
een paar maal per week vloeibare nectar. In de winter krijgen ze nauwelijks insecten. In het 
voorjaar laat ik ze wennen aan darrenbroed, pinky’s en bevroren buffalowormpjes.  
Nadat de jongen geboren waren, voerde de pop de eerste 2 dagen diepvries pinky’s, 
buffalowormpjes en mierenpoppen. 
De derde dag begon ik met het voeren van darrenbroed waarvan ik de kontjes doopte in 
doxycycline. 
 

                      
            Het jong krijgt een lekker hapje.               De oudste jongen genieten van de zon.  
 
Darrenbroed krijg ik van Albert van Cooth de imker bij mij in de buurt. Darrenbroed zijn 
larven van de darren (mannetjesbijen). Van april tot juni zet de imker aan de buitenzijde van 
de kasten raten, waar de koningin alleen darreneitjes afzet en hier ook de faraomijt zijn eitjes 
legt. De imker vernietigt deze raten om zo de faraomijt buiten de kasten te houden. Albert 
belt mij en dan spoed ik mij naar zijn huis om de raten op te halen en te vernietigen bij mij in 
de vrieskast. 
 
Doxycycline is antibiotica dat ik met goedvinden bij de dierenarts kan kopen. De pas 
geboren jonge bladvogels blijken snel vatbaar voor verschillende soorten bacteriën waardoor 
problemen ontstaan met de darm en luchtwegen. Door de eerste 3 dagen doxycycline bij te 
voeren voorkom je dit. De atmosfeer in het land van herkomst schijnt veel minder bacteriën 
te bevatten. Deze goede raad kreeg ik van Bob Visser die op deze manier met de Irene 
buulbuul succes had.  
 



Verder voer ik levende wasmotrupsen, krekels, pinky’s, en bevroren buffalo’s. De pop voert 
zeer selectief, elke dag wat darrenbroed, wasmotrupsen, pinky’s en krekels (dan weer levend 
dan weer diepgevroren). De jongen zie je groeien, en na een week is het groene dons goed te 
zien. 
Mei is erg warm, en je ziet de jongen met de oogjes open over de rand van het nest hangen. 
De spanning stijgt want wat staat me te wachten als ze uitvliegen, waar zullen ze zitten? Ze 
zijn net zo groen als de omgeving. 
 

Het uitvliegen. 
Na 13 dagen op 29 mei ‘07, vliegt het eerste jong uit gevolgd door nummer twee. Het derde 
jong zat laat in de avond nog op de rand van het nest en heeft bij het uitvliegen de volgende 
ochtend waarschijnlijk zijn poot gebroken.  
De eerste 2 jongen zitten even van de grond af op kleine takjes, het derde jong zit op de 
grond. Weer wordt nu 3 dagen doxicicline aan het darrenbroed gedaan. Het is een enorme 
drukte. De pop voert prima. Als ik wil kijken hoe het met het pootje van het derde jong is, 
valt de pop mij aan(ik schrik) en de pop komt mij achterna de volière uit. De pop heeft zeker 
een half uur zitten mopperen hoog in de bomen naast mijn tuin maar kwam toch terug en 
ging verder met verzorgen van de jongen. Deze jongen groeiden goed en ook het derde jong 
kwam van de grond. Je kunt nu alleen zien dat 1 pootje iets scheef staat.  
Na 3 weken begon de pop met het voeren van fruit, zij plet met haar snavel de gesneden 
druiven en voert dit geheel in de krop van het jong (zelf eet zij de schillen nooit).  
De jongen worden nu steeds zelfstandiger en worden gevoerd door mij met Pittahaya 
vruchten (uit Thailand), een grote roze vrucht met van binnen zacht wit vruchtvlees met 
zwarte pitjes. En cactusvijgen, dit zijn roze oranje vruchten met binnenin oranje vruchtvlees 
met pitjes. Dit wordt zeer graag gegeten. 
De jongen worden steeds zelfstandiger en eten nu zelf pinky’s en druiven. 
 

   
Het kleurende mannetje met pa in het midden en rechts het kleurende vrouwtje, waren te zien 

op de clubshow 2007 in Oirschot. ( foto’s Ben Kocken) 

 
De familie Staring gaat lekker op vakantie naar Bulgarije en mijn dochter en zoon zorgen 
voor de vogels. Toen we terug waren, heb ik op 16 juli 2007 de 3 jongen bij de pop 
weggehaald. Je kunt nu al zien wat het geslacht gaat worden. Bij 1 jong kleurt de borst wat 
oranje en bij de andere 2 kleurt het daar juist groener. In augustus is het goed te zien 2 
poppen en 1 mannetje.  
 
Al met al een hele klus, ‘s morgens vroeg opstaan om 04.30 uur en voeren. Zonder mijn 
vrouw en de 3 jongens was het met mijn volledige werkweek een onbegonnen zaak. Ook 
mag de snelle en kwalitatieve levering van levende en diepgevroren insecten van Kreca 
vermeldt worden. Ik kon echt op Margo Cales rekenen! 
 



Opmerking. 
Een derde broedsel kwam laat in augustus, ook nu weer 3 eieren, en 3 jongen, waar er 2 van 
sneuvelden, (1 was erg klein bij het uitvliegen en de ander ging na 6 weken dood aan een 
onbekende oorzaak). Maar er toch heb ik nog 1 jonge bladvogel op de stok gekregen. 

 
Noot redactie. 
Gerard, Proficiat. Door al je moeite en doorzettingsvermogen is het je uiteindelijk toch gelukt 
om Hardwick’s bladvogels te fokken. 
Met recht heb je ons Fokcertificaat verdiend! 
Velen van ons hebben je jonge bladvogels kunnen bewonderen op onze af de clubshow 2007 
in Oirschot. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


