
Mantelkardinaal – Paroaria Capitata Capitata 

 

Inleiding:  

 

Er is me van de ongeveer 16 cm grote Mantelkardinaal een ondersoort 

bekend, te weten de: P.C. Fuscipes en deze ondersoort huist in het zuiden 

van Bolivia. De verspreiding van de nominaat vorm beslaat Brazilië, 

Paraguay en delen van Argentinië. De Mantelkardinaal is een zeer 

contrast rijke soort met zijn zwarte mantel, staart en met daaronder het 

witte gebied. De kop is diep rood gekleurd en heeft een zwarte kinvlek 

die loopt van de onderkant van de snavel tot in een punt op de borst. 

Neem daarbij nog zijn geel oranjeachtige snavel en het rode oog met 

daarin het zwarte pupil. Kortom gezegd als je goed naar de vogel kijkt 

dan is er genoeg aan kleur te vinden. De Mantelkardinaal brengt een 

zang voort maar dit is niet te vergelijken met b.v. een Rodekardinaal. 

In het land van herkomst vertoeven de Mantelkardinalen in de vochtige 

bosgebieden. Het nest wat ze maken kan men vinden in bomen en 

struiken en ligt dan op een hoogte tussen de 1 en de 4 meter. Het nest 

wordt gemaakt van dunne buigbare takjes en verschillende 

plantendelen. 

Een gemiddeld nest bedraagt zo’n 4 eitjes en beide ouders helpen met 

het groot brengen van het broedsel. 

 
De kweek: 

Op zeven maart vanuit de import een “koppel” bekomen, de importeur 

had achteraf gezien gelijk dat hij deze twee vogels als een koppel 

bestempelde. Ikzelf, zag op het moment van aankoop geen duidelijke 

verschillen. Thuisgekomen gelijk maar D.N.A. veren monster getrokken 

want een jaar wachten op wat een vermeend koppel moet zijn en het 

dan blijkt dat het niet zo is, daar heb ik geen zin in. Nu wat later zijn mij 

ook de verschillen duidelijk maar dit is allemaal zeer miniem. De pop was 

iets matter van kleur en de kop was ronder dan die van de man. De 

gedragingen waren bij mij ook verschillend, de man dominant en de pop 

altijd wat schuwer, en zij zat altijd net iets lager in de struiken dan de man. 



Ik had de pop een kleurring omgedaan zodat ik vanaf een afstand de 

vogels goed kon observeren en uit elkaar kon houden. De vogels waren in 

het nachthok/schuur gevestigd en deze had ik aangekleed met 2 

kunstkerstbomen, 1 met een hoogte van 1,8 meter en de andere van 1,2 

meter hoog. Deze kocht ik eind januari bij een tuincentrum voor een 

prikkie want de voorjaarscollectie moest in de schappen dus zijn er dan 

flinke kortingen. In deze tijd koop ik ook altijd de kunsttakjes voor rond en 

in de nachtkastjes. Als het seizoen afgelopen is dan kijk ik of dat de 

kunstbomen en takjes nog her te gebruiken zijn. Op 19 maart zie ik aan 

het gedrag van de vogels dat ze in broed conditie zijn en geef ze nest 

materiaal in de vorm van kokosvezel en dierlijke haren. De balts bestaat 

uit het omhoog wippen vanaf een tak waarbij de vleugels strak langs het 

lijf gehouden worden, de poten laten ze hangen en stoten dan een balts 

roep uit. Op 21 maart wordt begonnen met het bouwen van een nest in 

een van de kunstkerstbomen. Op 26 maart ligt het eerste ei in het nest,  

 

h

et ei is groot van stuk, fel wit en op de stompe kant zeer donker gevlekt. 

Op 27 maart ligt het tweede ei in het nest, ik besluit om ze verder maar 

met rust te laten en hun gang te laten gaan.  Ik had er weinig hoop in dat 

het zou lukken omdat ze 3 weken geleden nog bij de groothandel zaten. 

Pop broedt goed maar als zij de schuurdeur hoort komt ze van het nest af. 

De man helpt niet mee met broeden maar bewaakt het nest wel. Als ik 

moet voeren of water geven valt hij mij aan. Bij controle op 4 april heb ik 4 

eieren gezien waarvan er twee bezet waren. Op 9 april twee jongen in 



het nest. Vanaf deze dag ga ik ook levend voer geven in de vorm van 

krekels nr 6, witte meelwormen, pinky’s en eivoer met daarin mieren eitjes. 

De witte meelwormen worden altijd als eerste gepakt. Naast het levende 

voer en eivoer gaf ik nog grove parkieten mengeling met daar doorheen 

gemengd wildzang zaad. Ook gaf ik nog wat appel en peer en multi-

vitamine door het water. Op 14 april 2 jongen geringd met een 3.5 mm 

ring welke was voorzien van een ventielslangetje. 

 
Op 22 april vliegen beide jongen uit, ze zijn gelijk van kleur als de ouder 

vogels alleen zijn ze wat valer. De staart is ook nog kort en de kopkleur is 

bruin/rood i.p.v. het dieprood van de ouders. Ze vliegen boven 

verwachting al zeer goed en snel. De ouders van de jongen zijn nu zeer 

agressief naar mij toe en ik wordt dan ook regelmatig belaagd, leuk is het 

niet maar je moet ze regelmatig voeren e.d. Op 1 mei is het begin van 

een nieuw nest zichtbaar welke nu gebouwd is in de andere 

kunstkerstboom. Evenals het eerste nest zit dit nest ook niet hoger dan 1,2 

meter van de bodem. Op 4 mei nest klaar en het eerste ei gelegd. In 

totaal worden er weer 4 eitjes in deze ronde gelegd. De vogels blijven 

schrikachtig en nerveus, dit is niet zo gek want het is nog steeds zeer verse 

import. Ronde twee verloopt identiek aan ronde 1, behalve het feit dat 

de oudervogels steeds minder agressief worden naar mij toe. Op 19 mei 

had ik de jongen van ronde 1 uitgevangen, deze waren al een geruime 

tijd zelfstandig. Ik heb echter nooit een aanleiding gezien om ze eerder uit 

te vangen. Ook in deze ronde twee komen er weer twee jongen tot 

volledig wasdom. 



 
Ronde drie gaf mij ook weer twee volwassen jongen en zo had ik in totaal 

6 echte eigen kweek en goed geringde Mantelkardinaal jongen 

verkregen van dit koppel in dit seizoen. Wat mij bij deze vogels op[viel is 

dat ik altijd 4 eieren in een nest had waarvan er altijd maar twee bevrucht 

waren, deze werden dan vervolgens wel met volle overgave van de 

oudervogels uitgebroed en groot gebracht. Ik weet dat ik met dit import 

koppel zeer veel geluk heb gehad want binnen 4 weken na aankoop het 

eerste nest gebouwd is toch wel sterk. Soms moet je in de vogelsport 

domweg wat geluk hebben. De uitdaging om met deze vogels te kweken 

duurde op deze manier wel zeer kort. Alle Mantelkardinalen zijn 

overgedaan naar andere kwekers en ik heb deze vogels vervangen voor 

Arizonakardinalen, kijken of dit wil lukken! 
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