
GESLAAGDE FOK MET DE RODE – of MUSKIETKOLIBRIE  

Chrysolampis mosquitus – Ruby-topaz Hummingbird – Moskitokolibri. 

Door J. R. / foto’s auteur. 

 

          
 

Inleiding. 

In het noordelijke en oostelijke deel van Zuid Amerika, van Colombia over Venezuela naar de 

Guyana’s en Brazilië ligt het grote woongebied van deze al in 1758 door Linné beschreven kolibries. 

Ze waren al vroeg als opgezette vogels, bestemd als sieraden onder glazen stolpen, naar Europa 

gebracht en daar ze tot de talrijkste voorkomende vogels behoren, die zich niet in de dichte bossen 

verstoppen, maar juist de tuinen en in cultuur gebrachte landen bezoeken, maakten ze een groot deel 

uit van de handel die destijds in balgjes plaats vond. Deze balgjes werden ook vaak voor opsmuk van 

dameshoeden gebruikt.  

Gelukkig is deze handel voorbij, zodat we nu alleen van levende kolibries kunnen genieten. 

 

Algemene beschrijving. 

De Muskietkolibrie waarvan het gewicht ongeveer 4 tot 5 gram is meet slechts 8 tot 9 cm groot. De 

snavel is 1 – 1,5 cm, bij het vrouwtje is deze 0,5 cm langer. 

Man en pop zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden (zie foto’s), helaas is de foto van de man niet al 

te duidelijk, het rood op de kop schittert in de zon en geeft prachtige reflecterende kleuren. Ook zijn 

keel en borst laten de mooiste kleuren zien, de ene keer zien we een prachtig groen en dan weer 

goudgeel tot oranje. 

Jonge vogels lijken op de pop dus lichtbruin béige, de jonge pop heeft een wit vlekje achter het oog en 

de staartuiteinden wit. De jonge man mist echter de witte staartuiteinden en het witte oogvlekje. 

In hun tropische woongebieden vinden we ze in savanneachtige gebieden tot op hoogten van 500 

meter tijdens het broedseizoen en na dit seizoen soms van 1200 - 1700 meter. Daar leven ze van kleine 

vliegende insecten en vele soorten nectar uit de diverse bloemen. 

Vermeldt moet worden dat kolibries niet in paren leven. Het popje bouwt alleen haar nest en tegen de 

tijd dat dit nest klaar is zal het mannetje haar met zijn baltsvluchten het hof maken, waarna een paring 

zal volgen. Hierna vertrekt het mannetje weer en het popje zal verder geheel alleen het broeden en 

opfok van de jongen op zich nemen. 

 

Huisvesting en de fok. 

Omstreeks 1998 kwamen deze vogels in mijn bezit, de vorige eigenaar vertelde dat de vogels het best 

met een man en drie poppen gehouden konden worden in een ruimte van 4 x 4 meter. 

Doordat mijn broedvolières (verwarmd op 20° Celsius) altijd bezet zijn, heb ik al die jaren niets met 

deze vogels gedaan.  

Totdat ik dit jaar merkte dat het popje spinrag zocht om te kunnen nestelen. 

Ik heb toen 2 vluchtjes van 1,25 x 12,5 x 2,10 meter een voor het popje en een voor het mannetje 

vrijgemaakt, iets wat ik nooit van tevoren doe, als ik niet heel zeker weet dat het iets zal worden met 

de vogels.  



Als nestplaats werd door mij een ring van stro gevlochten met daaraan het kunstnestje, later maakte ik 

een nestkommetje op de zijkant van de ring. (zie foto) 

Toen was het ijs gebroken en werd het nest door het popje afgemaakt met onderin het nest honden – 

en geitenhaar en afgewerkt met kapok. Dat afbouwen duurt bijna net zolang tot de jongen uitkomen. 

De nestrand wordt namelijk steeds opgehoogd. Dit gebeurt ook bij mijn andere kolibries. 

 

Het eerste ei werd 13 augustus 2002 gelegd, met tussenpozen van 1 dag worden in totaal 2 witte eieren 

gelegd die na een broedtijd van 15 dagen gelijktijdig uitkomen. De huidskleur is dan rozerood en de 

oogjes die na ongeveer 8 dagen open gaan zijn zwart.  

Op een leeftijd van 8 dagen werden ze geringd met 1,5 mm ringen. 

 

De eerste 10 dagen wordt er ongeveer 80% fruitvliegen gevoerd en 20% nectar. Daarna wordt er 

steeds meer nectar gevoerd.  

De fruitvliegjes worden aangeboden in emmers die op een hoogte van 0,50 meter boven de grond 

geplaatst worden. De nectar wordt volgens eigen recept gemaakt.  

Als de jongen op een leeftijd van 24 dagen zijn uitgevlogen laat ik ze meestal nog 10 dagen bij de pop. 

Na die tijd gaat ze de jongen meestal achtervolgen, met andere woorden ze worden verjaagd. 

Tijd voor mij om ze uit te vangen en over te plaatsen in een kleine TT kooi die met doek is 

geblindeerd met in het midden een opening van ongeveer 10 cm. Voor die opening wordt het 

drinkflesje zo gemonteerd dat de jonge vogel met zijn snavel tegen het drinkflesje aanzit. Dus een 

verlicht venster met een flesje ervoor. Na ongeveer 30 minuten gaat de jonge vogel zoeken, maar er 

valt in het lichtvenster niets anders te vinden dan het flesje. Twee uur later weet de jonge vogel precies 

waar Abraham de mosterd haalt. Geen enkel probleem meer. Een week later kan hij in een grotere 

kooi. 

 

Tegelijk met het uitvangen van de jongen wordt de man weer even bij de pop gelaten, hij is dan het 

meest vruchtbaar. Bij de balts voert het mannetje telkens op een andere plaats veelal U-vormige 

duikvluchten uit voor het zittende popje, waarbij het popje hem op een korte afstand begeleidt. Het 

komt ook voor dat het mannetje op een vaste plaats zijn verentooi toont en ‘zingt’. 

Elke dag wordt het mannetje ongeveer één uur bij het popje gelaten. 

Het oude nest wordt op het ogenblik grondig schoongemaakt en opgeknapt. Ongeveer 4 dagen voor 

het nest klaar is wordt de pop door de man bevlogen en gaat het geheel weer opnieuw beginnen. 

 

Nu ik dit schrijf (15 oktober ‘02) zit het popje weer trots op haar nest. 

En liggen er 3 nesten jonge kolibries met elk 2 jongen van de Amazilia amazilia. 

Een Leucippus baeri zit te broeden. De Thaluria furcata legt vandaag haar eerste ei. Andere soorten 

nestelen en broeden weer. 

Om alles in goede banen te leiden heb ik dus een kleine dagtaak. 

 

Het broeden gaat van januari tot januari en niet in grote volières, meer in kooien zonder opsmuk en 

zeker niet te groot. De bodembedekking bestaat uit houtsnippers en er is geen beplanting aangebracht. 

Hoe minder afleiding de vogels hebben hoe beter het gaat. 

 

         


