
Eindelijk geslaagde fok met de roodpoot- of 
blauwe suikervogel - Cyanerpes cyaneus. 
Door T K / foto’s auteur. 
 
 Drie jaar geleden kocht ik een koppeltje roodpootsuikervogels. Met 
een bevriende vogelaar ruilde ik ook nog een vogel voor een los popje. 
Vastbesloten begon ik het fokseizoen en ik was er van overtuigd dat 
ook deze soort gefokt zou worden! Een bevriende vogelaar zei me eens 
dat fokken vaak een teleurstelling is en soms iets moois. Nou dat ging 
voor deze vogeltjes zeker op!                                
                                                                                             Het mannetje » 
De suikervogeltjes werden gehuisvest in een vitrine van 2 meter 
lang,1,8 meter hoog en 1 meter diepte. 
Er werden twee typen nestkastjes en een draadkorfjes in de vitrine 
opgehangen. Ook werden er diverse soorten nestmateriaal verstrekt. Gebleekte en ongebleekte 
kokosvezel, sisal touw en ook wat filterwatten! Het eerste jaar gebeurde er helemaal niets! ( Achteraf 
bleek het dat ik niet de juiste voeding aan de vogeltjes verstrekt had.) De broodnodige adviezen die ik 
van andere fokkers gekregen had, bleken zo verschillend te zijn, dat ik door de bomen het bos niet meer 
zag! 
 
Het volgende fokseizoen begon ik met zelf eivoer samen te stellen. 
Het recept had ik van iemand gekregen, die veel Europese insecteneters fokte. Het is een samenstelling 
van hardgekookte eieren, lundy korrels, tagetes, vitaminen, onkruidzaden, beschuitmeel, pinky’s en 
buffalowormen.  
 
Al spoedig begon de pop met de nestbouw in een draadkorfje. 
Van alle aangeboden nestmateriaal koos ze voornamelijk de gebleekte kokosvezel en de afwerking werd 
gedaan met wit sisal touw. Spoedig werden er 2 eitjes gelegd. Het begin was gemaakt! 
Twee dagen later waren ze weg. 
Drie weken later opnieuw 2 eitjes, hetzelfde verhaal herhaalde zich. 
Zou de man de dader zijn? Intussen had het losse popje in een andere kooi al twee keer zo maar 2 eitjes 
verloren gelegd. Dus eerst maar proberen om zodra de pop vast zat te 
broeden, de man uit te vangen en in een klein kooitje in de vitrine te 
plaatsen. 
 
Na twaalf dagen werden er 2 piepkleine jongen geboren. 
De eerste dagen werd er alleen maar door de pop gevoerd met fruitvliegjes 
die ik gegeven had. Naar de rest van het verstrekte voer werd, werd niet 
omgekeken. Ook de buffalowormpjes en de pinky’s lieten de pop links 
liggen. 
Ik maakte elke dag opfokvoer van Avian aan en druppelde dat in de bekjes 
van de jongen. Na 5 dagen werden de jongen uit het nest gegooid. Deze 
geschiedenis herhaalde zich nog drie keer! 
Een ervaren fokker adviseerde me om geknipte diepvries wasmotlarven te 
verstrekken.                                             
Het resultaat bleef hetzelfde. Alleen de fruitvliegjes werden gevoerd! 
Weer een jaar voorbij, maar de aanhouder wint!                                             Pop voert haar pas uitgevlogen jong. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dit jaar (2009) gaf ik de man het andere popje als partner. Misschien bracht dit popje wel de jongen 
groot? 
Al spoedig werd er een nestje opgezet door het koppel en het had al vlug jongen. Groot was de 
teleurstelling omdat spoedig bleek dat er niets veranderde. Ook deze keer gooide de pop haar jongen na 
4 dagen uit het nest. Intussen was het me wel duidelijk dat er iets aan de voeding moest veranderen! 
Ik bakte een cake volgens het Mulderprincipe en mengde er opfok voer doorheen. 



 
Ook besloot ik om 3 keer per dag het voer te verversen. 
Verder kregen de suikervogeltjes ook twee keer per dag 
verse nectar. 
Het volgende legsel had maar 1 bevrucht eitje, maar dat 
leverde wel weer een jonkie op. 
Tot mijn opluchting werd er na een paar dagen ook, 
behalve fruitvliegjes, ook ander voedsel door de pop 
gevoerd. 
Alles leek goed te gaan, maar het jong deed er meer dan 
twintig dagen over om uit te vliegen. Na dertig dagen 
vloog het redelijk goed rond, maar het suikervogeltje was 
nog steeds niet zelfstandig. Op dag 31 at hij of zij voor het 

eerst zelfstandig, en toen dacht ik dat er eindelijk een fokresultaat was. Op dag 42 na zijn geboorte lag de 
vogel dood!         
Inmiddels had ik 12 jongen gehad en er niet een op stok gekregen! 
Intussen had ik een tweede mannetje gekocht. 
Deze fokker werkte ook met een insectenval. De levende insecten die hij hiermee ving voerde hij ook aan 
de vogels. Ik schafte zelf ook zo’n insectenval aan. 
 
Wanhopig begon ik aan de volgende ronde.  
Behalve de cake, voerde ik tofu, pinky’s, 
buffalo’s en nekton. 
Ook werd het inmiddels weer geboren jong 
iedere morgen met de gevangen insecten 
gevoerd. 
Bovendien spoot ik 3 maal daags opfok van 
Avian in het bekje. Het jong groeide 
onvoorstelbaar snel en op dag 4 heb ik haar 
geringd. 
Grote vlinders en motten werden door 
moeder in het bekje gepropt en het was 
verbazingwekkend dat het jong ze door kon slikken                                Moeder met dochter..                                                                                                                       
Na twaalf dagen vloog het jong uit het nest, en 10 dagen later was ze volledig zelfstandig. Het bleek een 
popje te zijn en ze is al net zo knap als moeder. 
Ik heb al met veel soorten gefokt, maar dit geeft een enorme voldoening. 
 
Collega fokkers!!! Geef nooit op!!! Uiteindelijk komt het goed!!!!!! 
                                                                                          
 
 
 
 


