
 kweekervaring     met     de     Europese     hop     (Upupa     epops) 

 Daar     we     onze     collectie     wilden      uitbreiden,     was     ons     oog 
 gevallen     op     de     Europese     hop. 
 Hier     zijn     we     van     het     idee     dat     we     niet      halsoverkop     nieuwe 
 soorten     vogels     kopen.     Dus     hingen     we     in     2020     op     zoek     naar 
 liefhebbers     die     ze     hadden     maar     vooral     ook     kweekten,     om     zo 
 meer     te     weten     te     komen     over     de     leef     -     en     eetgewoontes     van     de 
 hop     in     de     volière.     Na     enkele     bezoeken     bij     liefhebbers     hebben 
 wij     de     knoop     doorgehakt,     en     konden     we     een     man     2020     kopen 
 hier     in     België     en     een     pop     2020     in     Nederland. 
 Het     koppel     werd     voorlopig     gehuisvest     in     een     halfopen     volière 
 met     een     afmeting     van     4m     lang     op     2,5m     breed     en     een     hoogte 
 van     2,4m.     Dit     om     ze     dan     later     over     te     zetten     in     onze     grote 
 volière     met     een     afmeting     15m     lang     6m     breed     en     een     hoogte 
 van     3,75m.     Deze     volière     is     voorzien     van     een     vijver     van     5m     lang 
 en     2m     breed     en     qua     beplanting     staan     er     winterharde 
 palmbomen,     bananenbomen     en     een     vijgenboom     in,     de     bodem 
 is     voorzien     met     een     grasmat     en     delen     zand.     Maar     voor     ze     hier 
 in     konden     werd     deze     eerst     voorzien     van     een     kleine     serre     van 
 2m     op     2m     .     Daar     onze     volière     volledig     open     is,     wilden     we     op 
 deze     manier     een     schuil-     en     voederplaats     creëren.Toen     we     de     hoppen     in     de     volière     wilden 
 plaatsen     stonden     we     heel     dicht     bij     de     winter,     en     besloten     we     om     de     vogels     op     te     sluiten     in 
 deze     serre.     Met     het     idee     de     vogels     ergens     begin     maart     in     de     volière     los     te     laten. 
 In     de     winterperiode     verliep     alles     heel     vlot,     ze     genoten     van     het     winterzonneke     die     de     serre 
 iets     verwarmde.     Deze     winterperiode     benutte     ik     om     nestkasten     te     bouwen 
 voor     de     hoppen.     Er     werden     2     types     vervaardigd,     1     type     voor     parkieten     met     bodem     van 
 25cm     op     25cm     en     een     hoogte     van     40cm     met     een     invlieggat     van     diameter     7cm     en     1     type 
 voor     eenden     die     we     hier     nog     staan     hadden     . 
 Eindelijk     begin     maart     ,     nu     wachten     op     een     mooie     dag     om     de     sluis     van     de     serre     open     te 
 zetten.     Zonder     ze     te     forceren     liet     ik     ze     uit     eigen     initiatief     naar     buiten     gaan. 
 Het     was     een     streling     voor     het     oog     te     mogen     aanschouwen     hoe     mooi     deze     vogel     wel     is 
 tijdens     zijn     vlucht,     het     zijn      precies      hele     grote     vlinders     die     met     hun     sierlijke     vlucht     elke 
 meter     van     de     volière     benutten.     Het     koppel     kwam     heel     goed     overeen,     waar     de     pop     vloog 
 volgde     de     man     meteen.     De     volière     deelden     ze     met     1     koppel     driekleurglansspreeuwen     1 
 koppel     pagodespreeuwen     en     1     koppel     groenvinken,     op     de     bodem     liepen     er     2     koppels 
 Europese     kluten,     1     koppel     Europese     kieviten     en     1     koppel     tureluurs. 
 De     hoppen     krijgen     als     voeding     een     mix     van     allerlei     insecten     zowel     levend     als     diepgevroren 
 meel-     en     moriowormen,     pinky’s,     hermetia,     krekel     en     wasmot.     Dit     alles     werd     overstrooid     met 
 vitamineral,     dagelijks     wordt     alles     ververst.     Drinken     doet     de     hop     niet,     zij     halen     al     hun     nodige 
 vocht     uit     de     insecten.     Wassen     doen     ze     zoals     kwartels     doen,     in     het 
 zand     graven     ze     zich     helemaal     in     en     schudden     zich     dan     heen     en 
 weer. 
 Halfweg     maart     hoorde     ik     de     man     steeds     frequenter     roepen     dit 
 gevolgd     met     het     najagen     van     zijn     pop,     maar     deze     wilde     nog     van 
 geen     liefde     weten.     Onze     verwachtingen     op     kweek     was     niet     groot 
 daar     het     nog     jonge     vogels     waren,     tot     ik     op     een     middag     toch     een 



 paring     kon     waarnemen.     Op     4     april     vond     ik     mijn     pop     niet     meer,     de     volière     werd     volledig 
 afgezocht     maar     niets     te     vinden,     tot     ik     de     eerste 
 nestkast     controleerde.     En     ja     hoor     het     eerste     ei 
 was     een     feit,     elke     dag     volgde     een     ei     tot     er     6 
 waren. 
 De     pop     bleef     constant     in     de     kast     waar     de     man 
 haar     voorzag     van     eten. 
 Nu     was     het     even     rekenen     wanneer     er     eventueel 
 jongen     konden     komen.     Ik     had     me     voorgenomen 
 om     niet     meer     te     controleren     tot     27     april     en     groot 
 was     de     vreugde     toen     ik     3     mooie     jongen     ontdekte 

 De     insecten     werden     in     hoeveelheid 
 opgedreven,     de     man     begon     het     stilaan 
 drukker     te     krijgen     met     het     aanvoeren     van     insecten.     Op     hun     5de     levensdag     werden     ze 
 geringd     met     een     4,5mm     ring,     dit     was     niets     te     vroeg.     Daar     de     jongen     een     heel     lange 
 achterteen     hebben     en     een     vrij     kort     loopbeen,     was     het     al     een     heel     gepruts.     Nu     ring     ik 
 voortaan     op     de     4de     dag,     dit     lukt     beter.     Afplakken     van     de     ringen     hoeft     niet,     de     hoppen 
 verdragen     heel     goed     nestcontrole     en     dagelijks     werd     er     ook     eens     gekeken. 
 De     jongen     groeiden     heel     vlot     en     de     portie     insecten     werd     terug     iets     opgetrokken. 
 Van     zodra     de     jongen     goed     in     de     stoppels     zitten     verlaat     de     pop     vaker     het     nest     om     haar     man 
 te     helpen     bij     het     aanvoeren     van     insecten.     Op     20     mei     vliegt     het     eerste     jong     uit.     Alle     zorgen 

 voor     de     jongen     zijn     nu     voor     de     man     alleen     ,     daar 
 de     pop     inmiddels     met     een     2de     ronde     is 
 begonnen     in     een     andere     kast. 
 3     dagen     nadat     het     eerste     jong     is     uitgevlogen, 
 vliegen     alle     jongen     als     volwaardige     piloten     door 



 de     volière.     Ik     heb     ze     nog     een     14     tal     dagen     bij     de     ouders     gelaten     en     dan     uitgevangen.     Daar 
 de     2de     ronde     elk     moment     kon     uitkomen.     Deze     ronde     bracht     ons     nog     eens     4     mooie     jongen 
 op. 
 Ons     eerste     kweekjaar     2021     met     de     hop     was     een     groot     succes.     Los     van     de     vele     insecten     die 
 ze     eten     is     dit     een     soort     die     nooit     meer     uit     onze     collectie     zal     verdwijnen.     Het     is     niet     alleen 
 uiterlijk     een     parel     in     je     volière     maar     van     gedrag     doet     hij     geen     vlieg     kwaad,     of     het     is     de     vlieg 
 zelf     ;-) 
 Bij     deze     ons     succesvol     kweek     verhaal     met     de     hop. 
 Voor     info     of     vragen     over     deze     soort     kunt     u     altijd     contact     met     ons     opnemen. 

 tekst     en     foto’s     Gailliaert     Kristof     en     Calis     Elke 


