Tijgervinken
Dit artikel is overgenomen van de website :
http://www.dekanarievogel.nl/tijgerv.html

De Tijgervink behoort tot de groep Afrikaanse prachtvinken. Alleen leeft hij niet
in Afrika. Het spreidingsgebied van de Tijgervink ligt meer in Azië en dan wel in
zuid, west en noord India, zuidoostelijk Pakistan tot zuidelijk Nepal. Hier komt
de gewone Tijgervink voor.
De Chinese Tijgervink komt voor op zuid Chinese eiland Hainan, verder in zuid
Vietnam, Cambodja en oost Thailand. De Geelbuik Tijgervink komt voor op
Birma tot zuidwestelijk China en op de kleine Sunda eilanden Timor, Flores,
Sumba en Lombok.
De Tijgervink heeft nauwe verwanten met het Goudbuikje en de Groene
tijgervink. Ook heeft de Tijgervink nog twee ondersoorten dat zijn de Chinese
Tijgervink en de Geelbuik Tijgervink.

Bevedering
De Tijgervink is de enigste Afrikaanse prachtvinken soort waarbij de man een
broedkleed heeft. Dit betekent dat als hij gaat ruien dat hij een andere
buikkleur krijgt. De buik van de Tijgervink man is in de winter beige en in de
zomer is de buik van de Tijgervink donkerrood. De Tijgervink doet dit, omdat hij
in de zomermaanden als het broedtijd is het popje moet versieren en in de
wintermaanden niet te veel moet opvallen, omdat hij dan snel gepakt kan
worden door een roofdier. Is de man niet broedrijp dan lijkt hij heel veel op het
popje. Alleen vlak boven de staart is de man feller rood en heeft er meer witte
stippen zitten dan de pop. Het popje heeft een donker beige buikkleur en is op
het rugdek meer bruin/grijs en heeft een paar witte stippen op de vleugels.
Beide hebben een rode snavel met een zwart puntje.

Voeding
De Tijgervink eet het zelfde voedsel als de meeste kleine Afrikaanse
Prachtvinken. In het wild eten ze vaak graszaden, gierst en rijst. Bij de Kweker
eten ze vaak wat tropenvoer met verschillende zaden, onkruidzaad en wat ze
ook erg lekker vinden is een trosgierstje. Dit is wat de Tijgervinken vaak in de
tijden buiten de broedperiode eten.
In de broedperiode moeten ze ook levend voer hebben zoals Buffalo wormen,
pinky's, miereneieren, weide plankton en gekookte meelwormen.
Het is wel belangrijk dat u de meelwormen kookt, omdat de meelwormen
anders te taai zijn voor de vogel en als ze nog leven kunnen de meelwormen
zichzelf door de krop van de vogel heen bijten en dat lijd vaak tot de dood van
de vogel en daar zit niemand op te wachten. Het levend voer is erg belangrijk
als de Tijgervinken jongen hebben, want de jonge Tijgervinken kunnen niet
zonder levend voer.
De kweek.
De Tijgervinken broeden het hele jaar rond maar in de maanden Januari tot
Juni zijn ze het meest broedrijp. De Tijgervink bouwt het liefst een nest dat laag
bij de grond zit. Het Mannetje zoekt vaak naar nestmateriaal terwijl het popje
het nestje helemaal in orde maakt. Het Nestmateriaal dat de Tijgervinken het
liefst gebruiken zijn grassen, haren, pluisjes, veertjes, bruine en witte
kokosvezel en natuurlijk sisalvezel.

De Tijgervink staat erom bekent dat het een erg lastig te kweken vogel is. Maar
de Tijgervinken die gekweekt zijn , zijn zowel in een volière als in een broedkooi
gekweekt.
Als het popje het nest klaar heeft legt ze daar 4 tot 7 witte eitjes in. De man en
de pop broeden beiden eitjes uit alleen de pop zit net iets vaker op het nest
dan de man. Als de pop dan op het nest zit bewaakt de man het nest goed dat
er geen indringers bij komen. Na ongeveer 11 tot 13 dagen komen de eieren
uit. Nu komt vaak het probleem bij de broed van de Tijgervink, want het
uitbroeden van de eieren doen de Tijgervinken vaak wel maar het voeren van
de jongen doen ze dan vaak weer niet en dan heb je al na een paar dagen dooie
jongen in het nest. Als de jongen wel blijven leven kunt u ze na ongeveer 10 tot
14 dagen ringen. Doe dit wel voorzichtig anders jaagt u de ouders van het nest
af en kunnen ze de jongen nog steeds in de steek laten. Als u ze ringt is het
verstandig om een ventielslangetje (is wel te koop bij de fietsenmaker) om het
ringetje te doen of om het ringetje zwart te maken met een zwarte stift dat u
ook weer van de ring af kan halen.
De Tijgervinken ruiken ook de menselijke geur en dat is ook verkeerd, omdat ze
dan weer de jongen in de steek kunnen laten. Dit kunt u voorkomen door,
voordat u het nestje pakt, uw handen met gewone tuinaarde in te smeren dan
ruiken de Tijgervinken de menselijke geur niet meer. Als dit allemaal gelukt is,
komen de vogels, na ongeveer 20 tot 22 dagen na het uitkomen, uit het nest.
Dit is altijd een kritiek moment voor de ouders, want de jongen proberen

overal naar toe te vliegen en dat lukt ze niet altijd. Als dit allemaal goed is
gegaan, is het goed mogelijk dat u jonge Tijgervinken op stok heeft.

Tijgervinken thuis.
Veel mensen willen wel een koppel Tijgervinken hebben in de buitenvolière
omdat het levendige vogels en mooi kunnen zingen. Alleen lukt dat nu niet
meer. Dit komt omdat er een import verbod is op de vogels. Hierdoor worden
er geen Tijgervinken meer uit het buitenland geïmporteerd. Door het
importverbod zie je bijna tot geen Tijgervinken meer op de beurzen en
vogelshow ‘s. Ook de prijzen zijn hierdoor erg snel gestegen. Toch blijft de
Tijgervink een leuk vogeltje om in de buitenvolière te houden.
Eigen kweekervaring eerste jaar.
Twee jaar geleden hebben wij een mooi koppeltje Tijgervinken kunnen kopen
op een vogelbeurs in Noordwijkerhout. En hoewel wij het toen vrij duur
vonden, 60 euro, bleek dit achteraf best mee te vallen. Zeker omdat dit koppel
achteraf een erg goed koppel bleek te zijn. Meteen het eerste jaar was het
raak.
We hadden in de herfstvakantie onze volière uitgebreid en een mooi nachthok
erbij gemaakt. Daarvoor hadden we Australische prachtvinken in de volière.
Maar nu werd het een volière met meer Afrikaanse prachtvinken. Daar mocht
natuurlijk de Tijgervink niet bij ontbreken. We deden alle vogels in mei, toen
het mooi weer begon te worden, in de volière. In Juli was het al raak. Daar was
het eerste ei. Daarna volgden nog twee eieren.
Alle eieren bleken bezet te zijn. Twee weken later kwamen de eerste jongen. In

totaal waren het er drie. Binnen 2 weken hebben we de drie jongen geringd
zoals hierbij beschreven staat en nog een week later vlogen de jongen het nest
uit. Zo hadden wij de eerste jonge Tijgervinken op stok.
Later toen ze door de eerste rui heen waren bleken deze drie vogels een man
en twee poppen te zijn.
Eigen kweekervaring tweede jaar.
Tijdens de herfst hebben we de vogels naar binnen gehaald, omdat ons
nachthok te vochtig bleek te zijn. en boven zitten de vogels veel droger.
Op de vogels had dit verder geen invloed. En met de Tijgervinken ging het
gewoon verder. Alleen hadden we een ander probleem met de oude Tijgervink
pop. In het begin van het jaar, in februari wilden de Tijgervinken alweer gaan
broeden. Alleen het eerste ei was nog niet eens gelegd of ze begon dik te
zitten. Snel hebben we de oude Tijgervink pop in een TT kooitje gedaan en daar
een lamp voorgezet, zodat ze het wat warmer had. En ja hoor ze legde een
windei. We hebben toen naast grit en maagkiezel ook eierdoppen gegeven.
Maar ondanks gebeurde het nog wel een stuk of drie keer.
Gelukkig heeft ze het allemaal overleeft. In het voorjaar hebben wij de vogels
weer naar de buiten gedaan. En in augustus had de Tijgervinken zelfs eieren
met schaal en daar is toen ook nog één jong uit gekomen dat het weer mooi
heeft overleeft.
Een jonge Tijgervink man en een jonge Tijgervink pop van vorig jaar begonnen
ook te nestelen. Er waren bij hun gelukkig geen windeieren maar gewone. Deze
eieren waren wel bevrucht alleen alle jongen hebben het niet overleefd, ze
gingen al dood in het nest. Dit komt waarschijnlijk ook doordat het broer en zus
waren, dus waren de jongen iets minder sterk.
De andere Tijgervink pop bleef ook niet alleen achter, want we hadden nog een
Vuurvink man die alleen was in de volière zitten. Samen begonnen ze een nest
te bouwen en op een gegeven moment lagen er eieren in het nest. Eerst
dachten we dat de eieren, omdat het Tijgervink x Vuurvink was, niet bevrucht
zouden zijn. Maar dit bleek niet waar te zijn, na twee weken lagen er twee
jongen in het nest. Deze jongen hebben we precies zo geringd als bij de Vorige
Tijgervinken. Een week later gingen we op vakantie en zeiden we tegen degene
die voor de vogels ging zorgen dat er jonge Tijgervinken in een nest lagen en
dat hij er voor moest oppassen dat ze uit het nest konden vliegen. Toen we
thuiskwamen, hadden we van hem gehoord dat hij een paar dagen daarvoor
erg schrok, omdat er ineens jonge Tijgervinken rondvlogen. Dit waren dus de
jonge Tijgervinken die het weer hebben gered. Alleen nu was nog de vraag, zijn
het echte Tijgervinken of zijn het bastaarden dus Tijgervink x Vuurvink. Op het
eerste gezicht leken het Tijgervinken te zijn, maar wat deed die Vuurvink dan

de hele tijd bij het nest? De twee jongen zijn toch Tijgervinken geworden dus
de Vuurvink heeft alleen geholpen met voeren en uitbroeden van de jongen.
De pop zelf is alleen maar vreemd gegaan met de oude man (de vader dus), of
de jonge man (haar broer) Zeer waarschijnlijk met de oude man, omdat in die
tijd de jongen man met het andere popje al jongen had, zoals hierboven is
beschreven en de oude pop nog niet geheel hersteld was van de zoveelste
windei, dus ook nog geen nest had gemaakt.

