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Toen ik in 2000 op een Duitse vogelbeurs deze soort zag zitten, stond ik
verbaasd te kijken naar de prachtige helblauwe kleuren en trotse uitstraling
die het mannetje met zich meebracht. Aangezien ik al bezitter was van diverse
kardinalensoorten, heb ik overwogen om ze te kopen. Meteen heb ik 2 volières
bij geplaatst en heb vanalles opgezocht over de kweek van deze vogels. De
naam ‘blauwe bisschop’ heeft hij zeker niet gestolen.
Vertaling
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Engels:
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Guiraca Caerula
Blue Grosbeak
Blauer Bischof
Évêque Bleu
Blauwe Bisschop

Amerikaanse en Braziliaanse
Blauwe bisschoppen kan men nog eens onderscheiden in enerzijds de Amerikaanse blauwe
bisschoppen en anderzijds de Braziliaanse blauwe bisschoppen.
De verschillen zijn niet zo heel groot, maar toch zijn er enkele verschillen waar te nemen. De
Braziliaanse is dieper blauw en nog glanzender. Ook mist hij de bruine omzoming van de
slagpennen die het kenmerk zijn van de Amerikaanse. De Amerikaanse is ook wat groter en
heeft een kleine kuif. Beiden hebben ook een heel verschillende snavel. De snavel van de
Braziliaanse is ronder en donkerder, die van de Amerikaanse spitser en lichter van kleur.
Over de Braziliaanse blauwe bisschop gaan we hier in dit stuk niet verder uitweiden,
aangezien ikzelf de Amerikaanse blauwe bisschop heb.

Beschrijving
Het mannetje van de blauwe bisschop heeft een mooie blauwe glanzende kleur, met
gekleurde vleugels varierend van bruinrood tot donkergeel. Het vrouwtje daarentegen is
volledig bruin gekleurd en is meestal groter dan het mannetje. Het kan zijn dat er enkele
blauwe veren op de kop van het vrouwtje te zien zijn.

Geslachtskenmerken
Zoals ik eerder al zei heeft het mannetje een glanzende blauwe kleur met gekleurde vleugels
en het vrouwtje een bruine kleur. Omdat bij deze vogels de mannen pas na twee tot drie jaar
hun blauwe kleur krijgen kan men denken met een jonge man van doen te hebben als er

maar een enkel blauw veertje gevonden wordt. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Let vooral op
de poten, een vogel met oude verweerde poten en enkele blauwe veertjes op de kop zal
hoogstwaarschijnlijk een pop zijn.

Voorkomen
Het gebied waar de Amerikaanse blauwe bisschop zich uitstrekt is van Centraal Amerika tot
Costa Rica. Hij nestelt zich zowat overal, vooral langs de kant van de weg, struikrijke
gebieden en eveneens rond landbouwgebieden.

Voedsel
Men kan de blauwe bisschop zowat vanalles voorschotelen. Je kan deze vogelsoort allerlei
zaadmengsels geven zoals kanarie-, parkieten-, neger-, blauw-, maan-, teunisbloem-, grasen
distelzaad, tevens zonnepitten, safflorpitten, hennep, weegbree, boekweit, enzovoort.
De samenstelling van het mengsel hoeft niet altijd exact gelijk te zijn, in de natuur kan een
beetje afwisseling nooit kwaad. U kan de vogel ook fruit, versgeplukte onkruiden, trosgierst
en vogelmuur als aanvulling geven bij het basisvoer. Paprika’s en wortels zijn gezond en
stimuleren de mooie kleur van deze vogel.
Ook levend voer is belangrijk voor het dier. Dierlijke eiwitten zijn ook levensbelangrijk. Men
kan de vogel onder andere meelwormen, moriowormen, buffalowormen, wasmotten, krekels,
miereneieren en sprinkhanen geven. U kan deze soorten van voedsel ook invriezen. Wat
eivoer kan nooit kwaad. Ook ingevroren vis, bijvoorbeeld schelvis, kan het eivoer
aantrekkelijk maken.
Zelf geef ik al mijn vogels eivoer met pinky’s, daarbij een redelijk aantal meelwormen, ook
enkele wasmotlarven en krekels.

Zang
Het geluid dat het mannetje van de blauwe bisschop maakt is een steeds weerkerende zang,
die bestaat uit een snelle warboel van klanken, die steeds in korte stukken van hoog naar
laag gaan. Vooral juist na het broedseizoen laten ze zich gelden.

Volière
Ik ben begonnen met één volière, van ongeveer twee meter bij zes, waar ik eerst
roodkuifkardinalen in hield. Daarna heb ik er nog twee volières bijgezet, eveneens van twee
meter bij zes, waar ik dan blauwe bisschoppen ging in houden. In de volière plantte ik
rozenbottel, coniferen en vlier. Uiteraard onderhield ik de plantengroei, zodat het niet een te
grote wildernis zou worden.

Kweek
Het is duidelijk merkbaar wanneer de vogels aan hun kweekseizoen beginnen. De pop
begint begint nestmateriaal bijeen te zoeken, dit bestaat voornamelijk uit kokosvezel,
sisaltouw en allerlei takjes. Ook veertjes nemen ze erbij.
Het mannetje houd voortdurend de pop in het oog, terwijl zij al het werk doet.

Ze leggen drie tot zes eieren, die na ongeveer dertien dagen uitkomen. Ze worden enkel
bebroed door de pop. Wel worden ze gevoed door zowel het mannetje als het vrouwtje.
Wanneer de jongen elf dagen oud zijn, vliegen ze uit.

Aanrader
Uiteraard raad ik de blauwe bisschop aan aan iedere vogelliefhebber. Zeker tijdens het
kweekseizoen laat de man al de kenmerken van deze vogelsoort duidelijk blijken: zijn mooie
zang, de helblauwe kleuren, het fier rondvliegen, enzovoort. Het zou leuk zijn als er steeds
meer mensen deze soort zouden houden en zelfs kweken. Wilt u deze vogelsoort ook
vinden, zou ik u verwijzen naar vogelbeurzen, en diverse websites waar vogelliefhebbers
hun vraag en antwoord kunnen plaatsen.
Hierbij verwijs ik naar mijn site Kardinalen België (www.kardinalen.be)
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