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Gewoonten
De zebravink staat in Australië gekend als een zeer 
sociale vogel die het jaar rond in kleine families vertoeft. 
Zelfs voor de kweektijd wordt in groepsverband 
geleefd, daar wordt niet van afgeweken. Er wordt 
doorgaans door de volledige groep samen voedsel en 
water gezocht, er wordt gezamenlijk gebaad enz. De 
leden van de groep houden contact met de typische 
roep die ook in avicultuur wordt gehoord. Binnen de 
groep heerst een zekere discipline, of pikorde, wat niet 
uitsluit dat er soms twistende vogels worden gezien. 
Vooral kan er gestreden worden over nestmateriaal. 
Ook in volières wordt gezien dat sommige zebravinken 
bij andere paren nestmateriaal gaan ‘lenen’ ook al is er 
respectievelijk ruim voldoende in natuur en kooi terug 
te vinden. Buiten de kweektijd zien we dat gevormde 
paren steeds naast elkaar plaatsnemen, vogels zonder 
partner of jonge vogels zoeken bij elkaar gezelschap. 
Hieruit valt ook af te leiden dat de zebravink een 
monogame vogel moet zijn, er wordt zelfs beweerd dat 
een koppel tot de dood van een der partners bij elkaar 
blijft.

Nest
In de Australische Bush wordt er in hoofdzaak 
genesteld daar waar voedsel makkelijk te vinden is. Als 

Zebravinken,
bekeken door
een Australische bril John Sövegard.

Vertaling: Danny Roels.

Zebravinken in de Australische wildbaan. 
Foto: © Danny Roels.

nestplaats wordt gekozen voor dichte struiken, maar 
ook wordt er voor boomholten geopteerd. Praktisch al 
het nestmateriaal wordt op de grond verzameld, vooral 
kleine takjes en gedroogd spinifexgras wordt gebruikt. 
Voor de binnenafwerking is er een voorkeur voor 
pluimen. Wist u ook dat de poppen zich soms van nest 
(opzettelijk?) vergissen en een eitje in een ander nest 
leggen? Het nest bij de zebravink dient niet enkel om 
te kweken maar ook om er de nacht in door te brengen 
(dus ook buiten de broedtijd).

Drinken
Water speelt in het leven van ieder levend wezen een 
zeer belangrijke rol, dus ook voor de zebravink die er 
wel een heel speciale drinkwijze op na houdt die een 
aanpassing is aan een open en droge omgeving. In 
tegenstelling tot wat wordt beweerd wordt het water 
niet opgezogen. Meerdere observaties van drinkende 
zebravinken hebben me doen geloven dat de snavel bij 
de waterbron volledig onder wordt gehouden en dat de 
vogel het water met de tong naar binnen werkt. Door 
op die manier te drinken wordt er minder tijd verloren 
waardoor er ook minder kans is om door een predator 
te worden geslagen. En nog, die manier van drinken 
laat de zebravink ook toe om dauwdruppels tot zich 
te nemen. Bijzonder is ook dat de zebravink van de 
bladeren van de Portulaca intraterranea zou eten. Die 
vochtige bladeren zouden als een vervanger voor water 
dienen als dit niet in de onmiddellijke nabijheid terug te 
vinden is.

Eten
De zebravink voedt zich in hoofdzaak op de grond 
met afgevallen (gras)zaden hoewel er ook zaden 
rechtstreeks van de vegetatie wordt geplukt. Zeker 
is ook dat er makkelijk termieten en mieren (ook 
vliegend) kunnen verschalkt worden maar de zebravink 
staat lang niet gekend als een insectenetende soort. 
Insecten zijn niet nodig voor de opfok van jonge vogels.

In mijn land (Australië) komt de zebravink (Taeniopygia guttata) vooral voor waar droge en halfdroge 
gebieden zijn wat niet uitsluit dat er toch water in de onmiddellijke buurt te vinden is. Verdere biotopen zijn 
open landschappen met verspreidstaande bomen, droge savannen maar ook gecultiveerde landschappen. 
Moerassen, natte kustgebieden en dichte bossen worden immer gemeden.
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Paarvorming
Bij de paarvorming speelt de kleur van de snavel van 
de man een meer belangrijkere rol dan wat doorgaans 
wordt gedacht. Bij wijfjes hebben mannen met een 
dieprode snavel duidelijk een streepje voor. Rood, en 
dieprood zeker, duidt aan dat bewuste man in een 
goede conditie is wat de kans op meerdere bevruchte 
eieren aanzienlijk verhoogt. Een tweede, niet te 
onderschatten, punt lijkt de flanktekening van de 
man te zijn. Veel poppen lijken een boontje te hebben 
voor die man die mooie symmetrische flanken heeft. 
Als derde aantrekkingspunt zou de borstband zijn. 
Mooi afgelijnd en zo breed mogelijk lijken ook niet 
onbelangrijk te zijn. 

Broedseizoen
De tijd dat de zebravink kweekt loopt volgens bepaalde 
regels maar de toepassing ervan kan van deelstaat tot 
deelstaat anders zijn. Het zal u niet ongekend zijn dat 
de zebravink, maar ook andere vogels, gestimuleerd 
worden tot kweken wanneer er voldoende rijpende 
grassen (voedsel!) in de biotoop aanwezig zijn. Kort 
komt het erop neer dat de zebravink uit Zuid- en Oost-
Australië in de lente kweekt, dat de zebravink die in 
Noord-Australië leeft in de zomer kweekt en dat iedere 
zebravink die buiten die gebieden leeft het volledige 
jaar door kan nestelen op conditie dat er voldoende te 
eten valt.

Eieren
Na de paring blijkt dat het wijfje van de zebravink het 
sperma gedurende tien tot dertien dagen in het lichaam 
kan bewaren. Zo kan een enkele paring voldoende zijn 
om een volledig nest te bevruchten. In de wildbaan start 
de broedtijd nadat het vierde ei is gelegd. Dit betekent 
dat alle eieren binnen de achtenveertig uur gekipt 
zijn. Hij of zij die de zebravink in avicultuur kweekt zal 
beamen dat de vogel begint te broeden nadat het 
tweede ei is gelegd. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat water (heel belangrijk bij de kweek van deze vogel) 
makkelijker te bekomen is.

Jongen
Dat jonge vogels bij het bedelen geluiden (of geluidjes) 
maken mag duidelijk zijn. Ook de jonge zebravink 
doet dit en die geluidjes zijn hoorbaar vanaf de leeftijd 
van drie dagen. Als ze de leeftijd van circa zes dagen 
bereikt hebben is het geluid al veel luider. Het bedelen 
om voedsel wordt gestimuleerd door het aanvliegen 
van de ouders. Telkens één der ouders in het nest komt 
beweegt er wel wat en meer aan stimulans moet er 
niet zijn om de snavels te sperren. In avicultuur kunnen 
we dit ook zien. Zo gaan jonge zebravinken spontaan 
de snavel openen als de nestkast van het haakje wordt 

genomen of nog als er even over de kop wordt geaaid. 
Wees op uw hoede bij opgroeiende jongen, nauwelijks 
twee weken oud kunnen ze het nest verlaten. Dat 
dit veel te vroeg is mag duidelijk zijn. Ze zijn slechts 
voor de helft bevederd en komen niet verder dan de 
kooibodem. Jonge zebravinken die in de natuur op die 
leeftijd door een onverwachte gebeurtenis het nest 
vroegtijdig verlaten zijn letterlijk verloren. Naar wordt 
aangenomen is het aanbod aan voedsel ook bepalend 
voor het aantal eieren. Veel voedsel vertaalt zich in 
grotere nesten, bij een kleiner voedselaanbod worden 
er minder eieren gelegd met, logisch, minder jongen. 
Tot slot nog een woordje over de jeugdrui. Die zet zich 
in de natuurlijke habitat al in wanneer de juveniele 
vogels amper vijf tot acht weken oud zijn. Jonge 
zebravinken kunnen de jeugdrui al volledig achter zich 
hebben als ze drie maand oud zijn. 

Predatoren
Ongewoon, zeg maar heel apart is dat een jonge 
zebravink van goed drie maand oud al met succes voor 
nageslacht kan zorgen. En nog onalledaags: slechts 
22% van de jonge vogels wordt in de Australische 
Bush ouder dan tachtig dagen. Tot de meest voorname 
predatoren worden gerekend: buideldieren, slangen en 
roofvogels.

Levenscyclus 

Grootte van het legsel: Gemiddeld vijf eieren.

Start van het broeden:
In de wildbaan na het 
leggen van het vierde ei.

Broedtijd: Gemiddeld 13 dagen.

Nesttijd: 18 tot 21 dagen.

Zelfstandig: Rond de 35ste levensdag.

Start rui: 
Kan al vanaf de vijfde 
levensweek.

Op kleur:
Tussen de tiende tot de 
twaalfde levensweek.

Seksueel paraat:
Al na 90 dagen (drie 
maand).

Zebravink, pop.  Gefotografeerd in West-Australië. 
Foto: © Danny Roels.
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Huisvesting
Hij of zij die deze prachtvink in avicultuur houdt zal 
zien dat het gaat om een vogel die graag vertoeft in 
het gezelschap van soortgenoten. Het komt ons voor 
dat de parelhalsamadine geenszins een vogel is om 
solitair in een kooi te houden. Buiten de kweektijd 
kunnen meerdere vogels samengehouden worden 
maar met het oog op broedtijd en kweek wordt toch 
geopteerd voor een paarsgewijze huisvesting in een 
ruime broedkooi. De verzorging is eenvoudig. Als 
steeds bij prachtvinken zal een adequate voeding voor 
tropen de basis vormen waar, naar tijd en inzicht, eivoer 
en trosgierst maar ook onkruidzaden en groenten 
kunnen aan toegevoegd worden. Waar de parelhals 
bijzonder van houdt is van Japanse millet. Drink- en 
badwater zullen in een propere fontein en/of drinkbak 
aangeboden worden, als steeds netjes en proper 

Afrikaanse prachtvinken,
Parelhalsamadine J. Huistra.

Parelhalsamadine, vooraanzicht.
Foto: Philippe Rocher.

waarbij bekend is dat er door deze amadine soms 
meerdere keren per dag wordt gebaad. Dat ook de 
kooi in een zo’n zuiver mogelijke toestand moet zijn 
lijkt niet meer dan logisch. Minstens moet een keer per 
week de inhoud van de zandlade vervangen worden. 
Als bodembedekker voor prachtvinken in het algemeen 
wordt door ons al jaren gekozen voor het traditionele 
schelpenzand. Vogels, universeel, hebben de gewoonte 
om de bodembedekker in de nestkast te dragen. 
Eerlijk, we houden er niet van. Te meer daar houtkrullen 
of kattenbakvulling in het nest niet netjes is maar ook 
hebben beide de eigenschap om vocht aan het nest 
te onttrekken. Uitgedroogde eieren kunnen het gevolg 
zijn. Bij de huisvesting letten we er ook op dat tocht, 
regen en wind uitgesloten zijn. Voor de winter moet 
de parelhals in een matig verwarmde ruimte geplaatst 
worden.

Dimorfisme
Waar deze vogel zijn naam aan te danken heeft is 
makkelijk te raden. De mooie witte pareltekening die 
schedel, kin en wangen siert contrasteert netjes met 
de grijze kopkleur. Verder lijken de foto’s ons een goed 
beeld te geven waarbij we graag de roodbruine kleur 
van borst, buik en onderbuik benadrukken. Ook de rug 
is roodbruin maar vleugels en staart kleuren zwartbruin. 
De witte stuit is een andere opvallende eigenschap van 
deze ongeveer twaalf centimeter grote amadine. Man 
en pop zijn quasi gelijk gekleurd en getekend. Geringe 
verschillen in kleur en tekening kan richting man of 
pop wijzen maar het zekerste verschil tussen beide 
geslachten is ook hier de zachte zang van de man. Die 
zang wordt heel zacht voorgedragen en is aangenaam 
om horen. Bij de begroeting brengen man en pop een 
hoog ‘tsi’-geluid uit.

Kweek
De kweek is niet moeilijk. In avicultuur gaat de parelhals, 
mits een goede verzorging makkelijk tot broeden 
over. Zelf opteren we voor een kweekkooi want in 
een gemeenschapsvolière wordt het koppel door 
andere vogels gedomineerd. Van de parelhals zal geen 

Wie de parelhalsamadine (Odontospiza caniceps) in de natuurlijke habitat wil observeren moet zich naar 
de savannen begeven van onder andere de Afrikaanse landen Tanzania en Kenia. Daar wordt dit vogeltje 
grotendeels aangetroffen en dan zeker in het bergland. Grassen zijn steeds in de directe omgeving terug te 
vinden, ze vormen het hoofdvoedsel van deze vogel.
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enkele vorm van agressie uitgaan maar zelf laten ze 
zich makkelijk storen door zelfs kleinere vogels. Een 
halfopen nestkast is een ideale nestplaats. Dit wordt 
door onszelf deels opgevuld met kokosvezel. Ander 
nestmateriaal (sharpie, mos en veertjes) worden door 
de draad aangeboden. Nestgelegenheid aanbieden 
betekent uiteraard niet dat er ook gelijk wordt 
genesteld. Door de band moeten we op drie weken 
rekenen voor er wordt gebouwd. Het nest heeft een 
ronde constructie en zelfs in het nestkastje wordt 
geprobeerd om een kleine insluipgang te maken. 
Dit laatste vereenvoudigt er de nestcontrole niet op 
maar het moet gezegd dat noch man, noch pop zich 
hieraan storen. Terloops geven we mee dat bij iedere 
voederbeurt de broedende vogel op het nest blijft. Een 
echt vaste broedvogel durven we de parelhals wel 
noemen. Duidelijk is verder dat dit vogeltje wat graag de 
binnenkant van het nest zacht maakt met aangereikte 
veertjes. 

Eieren
De pop legt van vijf tot zeven witgekleurde eieren, 
waarbij vijf een schoon gemiddeld is. Er wordt gebroed 
na de leg van het vierde ei waarbij moet gezegd 
dat beide geslachten zitten. We rekenen uit dat de 
jonge vogels dertien tot veertien dagen nadat het 
vierde ei is gelegd moeten uitkomen. In die tijd wordt 
geen nestcontrole uitgevoerd. Tijdens de broedtijd 
zal observatie leren wat de vogels het liefst eten. 
Onder het eivoer worden door ons pinkies (diepvries 
en uiteraard ontdooid) gemengd. Dit wordt door de 

ouders bijzonder graag opgenomen en aan de jongen 
doorgegeven. 

Jongen
Samen met de aangereikte voeding (zie hoger) 
komen de jongen vrij makkelijk groot. De ring wordt 
aangebracht als de jongen vijf dagen oud zijn. Al eerder 
werd in ‘De Vogelwereld’ geschreven dat de juveniele 
parelhalzen hoorbaar om voedsel schreeuwen en dit 
kunnen we bevestigen. De jongen verlaten het nest na 
de derde levensweek maar keren er veelvuldig naar 
terug. Bij de nestverlating zijn de jongen in vergelijk 
met de ouders fletser gekleurd. Van de stiptekening 
op kin, keel en wangen is nog niets te merken. Rond 
de vijfendertigste levensdag kunnen de jongen als 
zelfstandig worden beschouwd. Meerdere nesten per 
seizoen (tot drie) zijn mogelijk. 

Jeugdrui
Rond de achtste levensweek zet de jeugdrui zich in. 
Problemen treden hier amper op. Bij het begin van de 
vijfde levensmaand, soms iets vroeger, zijn de jongen 
compleet op kleur. Echt uitgegroeid zijn ze pas wanneer 
ze negen maand oud zijn. Een goede raad, kweek met 
de parelhals nooit voor de vogels een jaar oud zijn. De 
jonge parelhals moet een goede verzorging krijgen 
waarbij proper spoelwater een belangrijke rol speelt. 

Parelhalsamadine, bekeken vanop de rug.
Mooi vogeltje. Foto: Philippe Rocher.



56 57

Gewoonten
Aan de schoonheid van deze vogel zal geen 
zinnig mens twijfelen. En dat is er, helaas, ook de 
hoofdoorzaak van dat de gould het (nog steeds) erg 
lastig heeft om in de wildbaan te overleven. De vogel 
is lange tijd het doelwit geweest van illegale handel, 
vandaar. Maar er is meer, ook het ongecontroleerd 
stichten van branden, biotoopvernietiging, predatie 
enz. hebben de gould geenszins deugd gedaan. 
De luchtpijpmijt (Sternastoma tracheacolum), die 
een notoire gastheer vindt in de gould, is nog een 
medeoorzaak van de reductie van de gould in de 
wildbaan.

Nest
De gould leeft hier in Australië in kleine kolonies, 
ook tijdens de broedtijd. Het is de enige onder de 
Australische prachtvinken die écht een broedholte 
nodig heeft, een vrijstaand nest is niet aan hem 
besteed. Beide seksen nemen aan het volledige 
broedproces deel. Dit houdt in: samen zoeken 
naar een geschikte nestholte, samen nestelen, 
afwisselend broeden en tezamen de juveniele vogeltjes 
grootbrengen. In normale omstandigheden worden 
twee nesten grootgebracht. In een goed jaar lukken 
sommige paren erin om driemaal te kweken. Net als 
bij zoveel andere vogels bouwt ook de gouldamadine 
het nest waar het benodigde voedsel niet ver van de 
broedkamer terug te vinden is.

De gouldamadine,
bekeken door een Australische bril John Sövegard. (Australië)

Vertaling: Danny Roels.

Gould, roodkop man, in de Australische Bush. 
Foto: © Torng Lim.

Drinken
In mijn vorige tekst over de zebravink (die hiervoor 
afgedrukt staat) stelden we dat water een belangrijke 
rol speelt in het leven van ieder levend wezen, dus 
ook voor de gould. De natuurlijke biotoop bestaat in 
hoofdzaak uit graslanden in the Northern Territory 
waar zich het fenomeen ‘billabong’ voordoet. ‘Billabong’ 
is een verzamelnaam voor drassige gebieden die de 
reputatie heeft dat ze nooit volledig uitdrogen, ook niet 
in tijdens de hitte van het droge seizoen. Voor vogels uit 
the Northern Territory ideaal. Tijdens het natte seizoen 
(The Northern Territory kent geen lente, zomer, herfst of 
winter maar wel een droog en een nat seizoen) maken 
de billabongs deel uit van grote ondergelopen gebieden. 
Het ‘Yellow Water’ gelegen in het overbekende Kakadu 
National Park is bijvoorbeeld een billabong. 

Eten
De gould voedt zich, net als elke andere Australische 
prachtvink, in hoofdzaak op de grond met afgevallen 
(gras)zaden. Ook hier wordt gesteld dat de vogel nu 
en dan kan betrapt worden op het plukken van zaden 
rechtstreeks van de plant. Kleine insecten worden 
soms gegeten maar zijn niet doorslaggevend voor de 
opvoeding van de jongen. 

Paarvorming
De gouldamadine is een uitgesproken dimorfistische 
vogel. Het betekent dat er tussen man en pop duidelijk 
waarneembare verschillen zijn. Het komt er hier vooral 
op neer dat de pop slechts een flauw afkooksel is van 
de kleurenpracht van de man. Door de band is ze ook 
wat kleiner en zijn haar twee verlengde staartpennen 

Niet enkel voor buitenlanders maar ook voor veel Australische liefhebbers is de gouldamadine (Erythrura 
gouldiae) veruit de mooiste en meest spectaculair getekende en gekleurde vogel. Deze kleine prachtvink 
bezit een kleurencombinatie die in de vogelwereld zijn gelijke niet kent. De meest voorkomende kopkleur 
in de wildbaan is de zwartkop, hij maakt 75% uit van de nog in Australië levende goulds. De rest zijn 
roodkoppen, het aantal oranjekoppen is te verwaarlozen. 

The Lady Gouldian Finch

In 1841 noemde de befaamde Engelse ornitholoog 
John Gould, deze prachtige vogel naar zijn vrouw 

Lady Elizabeth Gould en riep de vogel uit tot de meest 
mooie vinkachtige van de wereld. Het is niet makkelijk 

om hem tegen te spreken. De vogel ziet eruit als 
een handgemaakt beeldje, versierd met briljanten, 
geschilderd met de hand van een grootmeester
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minder lang. Daar komt bij dat de man, zoals dat gaat 
bij meerdere vinkachtigen, ook zingt. Het gaat niet om 
een luid naar voor gebrachte zangwijs die vanop grote 
afstand te horen valt. Zeker niet maar wel is het als zo 
vaak het begin om de partner te behagen. Het loont 
ook de moeite om een zingende man te observeren. 
Zingt hij dan krijgt hij letterlijk andere goulds om zich 
heen, vaak ook andere (jonge) mannen, die naar 
het lied luisteren met soms een iets gestrekte nek. 
Vermoedelijk is dat bij de paarvorming ook andere, 
visuele, elementen meespelen. Waarom zou anders 
de man zich altijd groter maken door ieder veertje dat 
zijn frêle lichaam siert rechtop te plaatsen? Is het niet 
zo dat de man met de meest mooie paarse borstkleur 
een streepje voor heeft op de vogel die op dat punt wat 
minder bedeeld is? 

Monogaam
Of de gould een echt monogame soort is als wordt 
beweerd durf ik niet te onderschrijven. Feit is dat de 
vogel leeft en kweekt in kleine kolonies, de nesten 
zijn gewoonlijk in elkaars buurt terug te vinden. Het 
komt ons voor dat de huwelijkstrouw hier niet altijd 
geëerbiedigd wordt hoewel ik daar, toegegeven, geen 
formele bewijzen van bezit.

Broedseizoen
In tegenstelling tot de zebravink, die in meerdere 
Australische deelstaten leeft, is de gouldamadine 
slechts terug te vinden in het eerder geciteerde 
Northern Territory. Er wordt gekweekt tijdens het 
natte seizoen dat loopt van november tot april. Niet 
onlogisch, er is nu water en voedsel in overvloed, twee 
elementen die broodnodig zijn voor de opfok van jonge 
vogels. Maar daar komt bij dat het er zeer warm kan 
zijn. Temperaturen tot 33° Celsius en meer zijn niet 
uitzonderlijk. Bedenk dat de vochtigheidsgraad ook 
in proportie staat met de temperatuur en hoogten 
kan bereiken tot 80%. En de lichttijd? Wel die is, 
wellicht voor de lezer verrassend, vrij kort. De tijd 
tussen zonsopgang en zonsondergang is allergrootst 
dertien uur. Maar dat blijkt bevredigend te zijn om én 
tot kweken over te gaan én de jongen zonder veel 
poespas groot ge krijgen.

Eieren
Als altijd bij holenbroeders is de kleur van het gouldei 

wit. De pop legt om de dag een ei. In de natuur blijkt 
dat een nest door de band vijf eieren telt. Drie en zes 
zijn uitzonderlijk. De broedtijd begint na de leg van het 
voorlaatste ei, meestal is dat het vierde. Dit feit ligt 
aan de basis van het verhaal dat de broedtijd bij deze 
vogel start na de leg van het vierde ei. Dit moet met 
klem worden tegengesproken. Nemen we een extreem 
voorbeeld van acht eieren, wel dan start de broedtijd 
na de leg van het zevende ei. Nog een misverstand 
blijkt de broedtijd te zijn. Die is niet twaalf of dertien of 
vijftien dagen maar exact veertien dagen.

Jongen
In de natuurlijke holte waarin de jonge gould wordt 
geboren is er weinig of geen licht. Maar moeder natuur 
zou moeder natuur niet zijn als ze hiervoor niet de 
nodige aanpassingen heeft gedaan. De pas gekipte 
gould bezit aan de snavelranden, links en rechts, 
fluorescerende blauwe tot paarse snavelpapillen die 
samen met de aparte verhemeltetekening de ouders 
toelaat om de jongen gesperde snaveltjes foutloos 
te vinden. Dankzij de overvloed aan voedsel die in de 
natuurlijke biotoop terug te vinden is groeien de jongen 
als kool. Na een nesttijd van drie weken wordt het 
nest verlaten. Door de gemaakte bedelgeluiden vallen 
de jonge vogels hoorbaar op, het verenkleed waarin 
ze het nest verlaten is vrij pover. Twee weken na het 
uitvliegen is de jonge gould in staat om alleen verder te 
gaan. Gauw hierna zal de jeugdrui beginnen waarbij de 
kleurloze vogel verandert in een schitterend juweel.

Predatoren
In the Northern Territory leven een groot aantal 
roofvogels – en dieren. De kleurrijke gould is een 
opvallend gegeven dat in de smaak valt van menig 
roofdier maar ook ten prooi valt aan slangen die de 
vogels en hun kroost ook in het nest aanvallen. 

Levenscyclus 

Grootte van het legsel: Gemiddeld vijf eieren.

Start van het broeden:
In de wildbaan na het 
leggen van het vierde ei.

Broedtijd: Precies 14 dagen.

Nesttijd: 18 tot 21 dagen.

Zelfstandig: Rond de 35ste levensdag.

Start rui: 
Kan al vanaf de vijfde 
levensweek.

Op kleur: Bij de vierde levensmaand.

Seksueel paraat:
Bij het begin van de 
volgende kweektijd.

De gould staat op de rode lijst van het IUCN.

Gould, zwartkop pop,
in haar natuurlijke biotoop.
Foto: © Torng Lim.
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Beschrijving
Met een grootte van vijftien centimeter kan de blauvleugelsiva bezwaarlijk 
tot de grotere vruchten- en insectenetende soorten gerekend worden. 
En we geven graag toe dat vergelijkbare vogels als Japanse nachtegaal 
(Leiothrix lutea) en zilveroornachtegaal (Leiothrix argentaurus) veel mooier 
gekleurd zijn en bovendien gezegend zijn met een veel mooiere zang 
dan die van de blauwvleugel. En toch vinden we het de moeite waard 
om deze vogel aan de lezer van ‘De Vogelwereld’ voor te stellen. Ook 
de blauwvleugel is op zijn manier een mooie vogel. De bovendelen en 
de stuitveren tonen bruin, dekveren, slag- en staartpennen bezitten een 
donkerblauwe kleur waaraan deze siva zijn naam te danken heeft. De kleine 
dekveren zijn met een wit randje omzoomd. De onderdelen tonen grijs. 
Op de schedel zien we een blauwgrijze streeptekening. De poten kleuren 
vleeskleurig, de snavel is scherp en puntig in een geelbruine tint. De ogen 
kleuren zwart. Het verschil tussen man en pop is amper te zien.

Voeding
De titel bij dit artikel laat er geen twijfel over bestaan. Het gaat om een 
volbloed vruchten- en insectenetende vogel (zie verder). 

Kweek
In zijn thuislanden wordt er voornamelijk gekweekt van mei tot juni maar 

Vrucht- en insectenetende vogels,
Blauwvleugelsiva Vincent Willems.

Blauwvleugelsiva.
Foto: © Koshy.

in zuidoost Azië (Indochina, 
Thailand en Birma, het Maleisisch 
Schiereiland en de eilanden 
van de Soenda-eilanden, en de 
Filipijnen) loopt de kweektijd van 
december tot juni. Als steeds 
bij dit soort vogels wordt er een 
komvormig nest gebouwd. Het 
wordt opgetrokken met vezels 
en bladeren en afgewerkt met 
mossen en grashalmen. Voor de 
binnenkant kiest de blauwvleugel 
voor het gebruik van dierlijke haren. 
De meest ideale nestplaats is 
een dichtbegroeide struik of een 
al even dichtbegroeide klimplant 
waarin het nest nauwelijks te 
vinden is. Er zijn per nest van 
drie tot hooguit vier eieren die 
door beide partners afwisselend 
worden bebroed. Tijdens de nacht 
zou alleen de pop broeden. Na 
een broedtijd van veertien dagen 
worden de kleine blauwvleugels 

De natuurlijke habitat van de blauwvleugelsiva (Siva cyanouroptera) zijn de altijdgroene wouden van onder 
meer China, Nepal en zuidoost Azië waar deze mooie vogel wordt aangetroffen tot op hoogten van 2400 
meter. Het Himalayagebied is een bijzondere broedplaats, hier worden in de kweektijd de meeste nesten 
aangetroffen. Buiten de kweektijd kunnen kleine groepen gezien worden. Dergelijke groepen leiden een 
zwervend bestaan vaak in het gezelschap van vergelijkbare vogels.
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geboren. Ze worden tijdens de 
eerste dagen uitsluitend met 
insecten gevoed. Die eiwitrijke 
voeding zorgt voor een snelle groei. 
Amper twaalf dagen oud wordt het 
nest verlaten. De juveniele vogels 
houden zich de eerste dagen na 
de nestverlating in de ondergroei 
van de broedbiotoop op. Veertien 
dagen na het uitvliegen zijn ze 
zelfstandig en kunnen ze zelf hun 
kostje bij elkaar zoeken.

Avicultuur
Twintig jaar geleden was ook de 
blauwvleugelsiva een vogel die 
met een zekere regelmaat in de 
vogelhandel werd aangeboden. Nu 
gebeurt dit niet meer en stilaan 
maar zeker is hij uit avicultuur 
aan het verdwijnen. Niettemin is 
het een soort die snel aan het 
volièreleven went en vertrouwelijk 
wordt met zijn verzorger. Zelf 
hebben we jarenlang een siva 
gehad die zonder veel poespas 
een buffalo- of meelworm van 

tussen de vingers kwam halen. In schril contrast hierbij is het gegeven dat 
hij toch niet meteen de meest verdraagzame vogel kan genoemd worden. 
Zeker kleinere vruchten- en insectenetende vogels (brilvogel, yuhina) 
moeten het ontgelden. Maar ook tegenover de Japanse nachtegaal kan 
de blauwvleugel scherp uit de hoek komen. Zelfs onderling zijn twisten 
niet te vermijden. Uit dit alles begrijpt de lezer dat het beter is om de 
blauwvleugelsiva apart in een liefst beplante volière te huisvesten. Positief 
is wel dat deze vogel eenvoudig te voeden is. De blauwvleugel accepteert 
een groot aanbod aan vruchten (appel, appelsien, kiwi, diverse bessen 
…) en insecten (pinkie, buffalo- en meelworm, bladluis…) maar eet ook 
vlot universeelvoer en Clausproducten. Ook kan er een commerciële 
nectardrank voorgezet worden maar naar ons gevoelen wordt hiervan 
te overmatig gedronken met vetzucht tot gevolg. Doseren dus! Ook 
druivensuiker wordt graag gegeten (ook hier niet overdrijven). Vruchten- 
en insectenetende vogels houden van water en dit lang niet alleen om 
te drinken maar ook om zich te spoelen. In avicultuur moet bij dit soort 
vogels het water altijd keurig worden aangeboden in nette en zuivere 
schalen, het voorkomt darmstoornissen en andere ongemakken. Als er 
nieuw water wordt gegeven duurt het geen minuut of de blauwvleugel 
maakt zich doornat. Daarna zit hij minutenlang de veren te poetsen wat 
leidt tot een zacht verenkleed. Hygiëne is troef, de uitwerpselen zijn gezien 
het voedingsregime niet altijd gebonden wat niet alleen tot reukhinder 
leidt maar ook minder behaaglijk is voor de vogel zelf. Bovendien gaan 
die excrementen behoorlijk snel schimmelen iets wat altijd en overal moet 
vermeden worden. Een extra poestbeurt kan ook hier wonderen doen. Weet 
ook dat het niet om een winterharde soort gaat. Een matig verwarmbare 
plaats voor herfst en winter is noodzakelijk. Kweek in avicultuur is gelukt, 
helaas niet door ons zelf. 
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Duizend en één weetjes over vogels (241-260)
Samengesteld door Danny Roels.

Vogels zijn fascinerend. We raken er nooit over uitverteld. In deze rubriek bieden we u gekende maar ook 
minder gekende weetjes aan over vogels. Het spreekt voor zich dat ook uw hulp hierbij steeds welkom is. 
Een nieuwtje, een weetje … graag op info@dannyroels.be

241. Wist u ook dat … een Europese kwartel 
(Coturnix coturnix) die op het nest zit op zijn 
schutkleur vertrouwt en op de hoge begroeiing 
eromheen. De vogel blijft roerloos zitten als je hem 
benadert. Dat was ook zo toen de korenvelden nog 
met de zeis gemaaid werden. Niet zelden werden 
kwartels dood gemaaid voor ze opgemerkt werden. 
De maaiers die dat soort incidenten meemaakten, 
dachten dat de vogels niets in de gaten hadden 
en door de zeis verrast werden. Zo ontstond het 
gezegde ‘zo doof als een kwartel’, waarbij doof 
niet alleen betrekking heeft op het veronderstelde 
slechte gehoor, maar ook op het feit dat de vogel 
als ‘ver-doof-d’ blijft zitten bij nadering van gevaar. 
Met het gehoor van de kwartel is overigens niks 
mis. De vogels kunnen elkaars betrekkelijk zachte 
roep op een afstand van honderden meters horen 
en daar kunnen wij mensen een puntje aan zuigen.

242. Wist u ook dat … de meidoorn (Crataegus) 
dichte struiken vormt waarin vogels als de kneu, 
braamsluiper en heggenmus graag nestelen?

243. Wist u ook dat … de grote lijster (Turdus 
viscivorus) een rustige plaats zoekt om zijn nest 
te bouwen? Hij doet dat meestal vrij hoog van de 
grond en bij voorkeur in een dikke mik dicht tegen 
de stam aan. Hij kan alles voor zijn nest gebruiken, 
zelfs stroken papier en glinsterend plastic dat er 
soms in slierten bijhangt. De afwerking, althans 
aan de buitenkant, is meestal wat slordig. Doordat 
het nest vrij hoog wordt gebouwd valt het toch niet 
erg op. Het wordt, net als bij de merel, alleen door 
het vrouwtje gebouwd. Zij gebruikt er veel mos 
voor, dat in de biotoop die deze lijster verkiest altijd 
te vinden is. 

244. Wist u ook dat … de wilde kanarie (Serinus 
canarius) een grauwgroen vogeltje is van circa 
dertien centimeter? Hij wordt teruggevonden 
op de Canarische eilanden en is de eigenlijke 
stamvader van alle kanarierassen die nu 
wereldwijd bekend zijn.

245. Wist u ook dat … op 15 maart 2017 voor het 
eerst de tjiftjaf (Phylloscopus collybita) werd 
gehoord, net terug uit het verre zuiden? Rondom 
die lentedatum is hij altijd present en laat hij 
ononderbroken zijn simpele zang horen. In april zijn 
alle broedplaatsen weer bezet. Thijsse noemde de 
tjiftjafjes met de kwikstaartjes de eerste van de 
kleine zangvogels van de lente. Het geelgroene 
vogeltje vertelt duidelijk dat hij de tjiftjaf is, door 
zijn naam onafgebroken te herhalen. Hij hipt van 
tak op tak, maakt een sprongetje achter een 
insect aan, scharrelt tussen het jonge groen en 
zingt onafgebroken. Geregeld maakt hij kleine 
fladderbewegingen met zijn vleugeltjes. Dat is een 
typische eigenschap. Ook laat hij nu en dan een 
vragend en gerekt fuu-iet horen. Dat is zijn lokroep. 
En tussen het herhaalt ‘tjiftjaf tjiftjaf’ klinken steeds 
heel zachte tsrrr tsrrr geluidjes.

246. Wist u ook dat … de incagaai (Cyanocorax 
yncas) een vogel is die leeft in Noord- en Zuid-
Amerika. Hij is overwegend groen gekleurd maar 
bezit een prachtig blauwzwart masker. Hij heeft 
een grootte van circa 27 centimeter en wordt 
hierdoor tot de kleinere gaaiensoorten gerekend.

247. Wist u ook dat … de groenvink (Chloris chloris) 
een échte zaadeter is? Hij heeft een tamelijk 
dikke kop en een zware, conische snavel, die 
kenmerkend is voor zaadeters die pitten stukbijten. 
Bij het wegvliegen laten ze een geluid horen dat 
lijkt als ‘djuup... djuup’.

248. Wist u ook dat … fazantduiven (geslacht 
Otidiphaps) om in contact te komen met 
soortgenoten hele hoge tonen slaken die zeer 
verdragend zijn? Het is zowat de enige manier 
van deze grondduiven om met elkaar in contact te 
komen.

Amazilia amazilia kolibrie.
Foto: © Danny Roels.
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249. Wist u ook dat … staartpennen ingeplant zijn in 
het staartbeen en dat de meest voorname functie 
ervan is de vogel letterlijk te sturen tijdens de 
vlucht? Maar staartpennen worden bij sommige 
vogelsoorten (bijvoorbeeld spechten) ook gebruikt 
als steun. Ook bij enkele watervogels dienen de 
staartveren als steun bij het staan op een gladde 
bodem. 

250. Wist u ook dat … een jonge vogel altijd 
opgerold in het ei ligt? De normale houding is 
dat de hals hierbij wordt voorovergebogen, de 
pootjes opgetrokken en de teentjes opgerold. De 
rechterpoot wordt hierbij altijd tegen het kopje 
aangedrukt. Foutieve houdingen binnen het ei 
kunnen ervoor zorgen dat een uitgegroeide jonge 
vogel binnen het ei, kort voor hert kippen, alsnog 
afsterft. 

251. Wist u ook dat … de Indische gans (Anser 
indicus) een van 's werelds hoogst vliegende 
vogels. Is? De hoogst waargenomen vogel vloog 
op 7290 meter. Bij een wetenschappelijke test van 
de Britse universiteit van Bangor, waarbij op 91 
Indische ganzen een gps was bevestigd, bleek dat 
de meesten onder de 5500 meter hoogte blijven. 
Omdat dit dier zo hoog over de Himalaya vliegt, 
heeft het een aantal bijzondere aanpassingen 
aan de lage luchtdruk en de koude op grote 
hoogte. Daardoor heeft de Indische gans een 
iets groter vleugeloppervlak dan andere ganzen 
van hetzelfde gewicht. Verder is aangetoond dat 
zij bij lage zuurstofgehaltes, efficiënter zuurstof 
kunnen opnemen. De hemoglobine van hun bloed 
heeft een hogere zuurstofaffiniteit dan die van 
de andere ganzen. Verder zijn ze in staat om het 
warmteverlies te beperken.

252. Wist u ook dat … binnen de grenzen van het 
aangeborene en het aangeleerde een vogel nog 
veel aan zangkunst kan ontwikkelen? Hoe ouder 
een vogel, des te fraaier en gevarieerder zijn zang 
is en dat is iets wat vooral de vrouwtjes horen en 
op basis waarvan ze hun partner kiezen.

253. Wist u ook dat … kolibries (familie Trochilidae) 
echte dreumesen zijn vergeleken bij andere vogels. 
Er is er maar één van de ruim driehonderd soorten 
die twintig centimeter haalt. De rest is vele malen 
kleiner. De kleinste, een minivogeltje van zes 
centimeter, weegt twee gram. Maar wel eentje die 
topprestaties levert. Kolibries staan bekend om 
hun fabelachtige wendbaarheid, de snelheden die 
ze kunnen bereiken, zonder tegenwind 100 km per 
uur, en om hun uithoudingsvermogen. Ze vliegen 
moeiteloos vooruit, achteruit, ondersteboven en 
zelfs achterstevoren.

254. Wist u ook dat … de liervogel (Menura 
novaehollandiae) uit Australië de beste 

imitator is? Zo filmde de Britse natuurfilmer 
David Attenborough deze vogel terwijl die de 
wonderlijkste geluiden voortbrengt. Liervogels 
kunnen dertig jaar oud worden en het kost ze 
wel zes jaar om alle nabootsingen van geluiden 
uit hun omgeving aan elkaar te rijgen tot een 
eigen lied. Maar dan heb je ook wat! De vogel 
die Attenborough filmde imiteert niet enkel 
tal van vogels, maar ook een kettingzaag van 
bosarbeiders in zijn buurt. Ook de klik en het 
automatisch doorspoelen van een fotocamera 
bootst de vogel perfect na.

255. Wist u ook dat … één van de jachtmethodes 
van de torenvalk (Falco tinnunculus) bestaat uit 
‘bidden’? Hierbij speurt hij, niet al te hoog, naarstig 
het veld af naar een prooi en geregeld ontdekt hij 
iets wat meer aandacht waard is. Dan stopt hij en 
blijft met snel gefladder van zijn vleugels boven 
één plek hangen. Hij is dan precies een kleine 
helikopter. Het mooist kan men een torenvalk zien 
jagen op een zonnige morgen. Dan komen zijn 
warme kleuren écht goed uit.

256. Wist u ook dat … er in het voorjaar van 2017 
opmerkelijk meer ijsvogels (Alcedo atthis) in 
ons land gesignaleerd zijn? Het kleine, schuwe, 
blauwe vogeltje wordt gezien op takjes bij rivieren, 
speurend naar kleine visjes en insecten. De 
waarheid is dat ijsvogels juist helemaal geen 
belang hebben bij ijs. Ze gaan zelfs dood bij 
strenge winters. Ze heten ijsvogels omdat ze een 
ijsblauwe kleur hebben.

257. Wist u ook dat … Kãkãriki (geslacht 
Cyanoramphus), uit de taal van de Maori komt en 
staat voor ‘groene, mooie bosvogel’? Maar wist 
u ook dat deze vogel in zijn natuurlijke habitat 
sterk bedreigd wordt. Ooit was deze vooral in 
Nieuw-Zeeland voorkomende vogel massaal 
aanwezig maar op vandaag hoort hij daar tot de 
meest zeldzame soorten. De reden hiervoor moet 
gezocht worden door ingevoerde predatoren als 
marterachtigen en ratten die de Kãkãriki doden.

258 Wist u ook dat … het spitsstaartbronzemannetje 
(Lonchura striata) algemeen aanvaard wordt 
als een van de belangrijkste voorouders van de 
gecultiveerde Japanse meeuw?

259. Wist u ook dat … de masker grijze zebravink van 
het Engelse type een zwartgrijze hamertekening 
op de kop bezit? Deze variant wordt niet aanvaard 
als tententoonstellingsvogel. 

260 Wist u ook dat … het laatst gelegde ei in een 
kanarienest door de band wat groener gekleurd is 
dan de eerder gelegde eieren? 



62 63

Rapen?
Het al dan niet rapen van eieren is een veelbesproken item. Vroeger 
gebeurde het niet, alles verliep volgens de natuurlijke weg. Toen is 
er een tijd geweest dat vrijwel iedere kanariekweker eieren raapte. 
De gedachtegang hierbij was dat op die manier alle bevruchte eieren 
gelijktijdig zouden kippen. Een gelegd ei werd vervangen door een kunstei, 
na de leg van het vierde of vijfde ei werden de weggenomen eieren 
teruggelegd. Zo kipten ze gelijktijdig (mits bevrucht uiteraard) en de 
juveniele kanaries kwamen samen groot. Iedere jonge kanarie krijgt op die 
manier dezelfde kans om groot te worden.

Schouwen
De broedtijd bij de kanarie is precies dertien dagen. Gelukkig hoeft de 
liefhebber niet zo lang te wachten om te weten of de eieren al dan niet 
bevrucht zijn. Na een broedtijd van vier, hooguit vijf dagen kan vastgesteld 
worden of een ei al of niet bevrucht is. In het vakjargon wordt er over het 
‘schouwen’ van eieren gesproken. Nu dat kan op meerdere manieren. Zo:

Kleurkanaries,
eieren schouwen Jan Six.

Bevrucht ei, de bloedadertjes zijn duidelijk zichtbaar.
Foto: © Johan Van der Maelen.

• De eieren worden uit het nest 
genomen, tussen twee vingers 
geplaatst en tegen een lichtbron 
gehouden. Een bevrucht ei 
zal donkerder geworden zijn, 
soms (maar lang niet altijd) 
zijn de bloedadertjes van het 
zich ontwikkelend embryo 
door de schelp te zijn. Bij een 
niet vaststelling hiervan wordt 
binnen de liefhebberij over een 
klaar ei gesproken. Bij deze 
werkwijze moeten de eieren uit 
het nest worden genomen, dit 
is niet risicoloos. Beschadigde/
gebroken eieren zijn hier altijd 
mogelijk.

Waar de liefhebber naar uitkijkt bij ieder nieuw broedseizoen is naar het eerste ei. Broedrijpe poppen doen 
er door de band een week over nadat ze zijn samengeplaatst bij een man. Een pop die een goede verzorging 
heeft gehad, goed voorbereid is geworden op de kweek en de kans heeft gekregen om in broedconditie te 
komen begint doorgaans binnen de 48 uur aan de nestbouw.



62 63

• De eieren worden zonder dat ze 
vastgenomen worden gecheckt. 
Vooral bij kanaries die gebruik 
maken van lichtgekleurd 
nestmateriaal is dit best te 
doen. Bij die manier van werken 
is een zekere ervaring nodig. 
Het is niet meteen de beste 
manier voor de debuterende 
kanariekweker.

• Een derde manier, en meteen 
ook de meest zekere én meest 
veilige wijze, is om de eieren 
te doorgronden met een 
gebundelde lichtstraal. In iedere 
vogelhandel is het zogenaamde 
‘schouwlampje’ te verkrijgen 
maar het kan ook met een 
gewone zaklamp. De eieren 
hoeven niet vastgenomen te 
worden, ze worden in het nest 
met het licht beschenen. Een 
bevrucht ei is op die manier 
heel eenvoudig te zien. De 
bloedadertjes verraden of er 
al dan niet jongen kunnen 
verwacht worden. Eenvoudig 
toch? 

Niet bevrucht? 
Stellen we vast dat de eieren toch 
niet bevrucht lijken dan is het 
niet zo dat die onmiddellijk in de 
vuilnisemmer moeten belanden. 
Absoluut niet. Het kan gebeuren 
dat de pop toch nog niet vast op 
de eieren zat als de liefhebber 
dacht van wel. Een misrekening 
van één of twee dagen kan hier 
zware gevolgen hebben. Naar onze 
mening is het ook zo dat we de pop 
beter laten verder broeden ook al 
zijn de eieren niet bevrucht. Zeker 
als het om een jonge pop gaat 
is dit beter. Op die manier wordt 
de pop niet geforceerd en wees 
gerust, als de eieren niet kippen zal 
ze zelf instinctmatig de eieren na 
verloop van de natuurlijke broedtijd 
(meestal enkele dagen verder) 
verlaten. Houden we er verder 
rekening mee dat het tien dagen 
kan duren voor de pop aan een 
tweede nest en aan nieuwe eieren 
begint.

Verdere controle
Laten we duidelijk zijn. Bevruchte eieren hoeven we niet verder te 
controleren maar toch kan dit wel nuttig zijn. Stellen we bijvoorbeeld na 
een broedtijd van een week vast dat de jongen in het ei zijn afgestorven 
(duidelijk te zien aan een zeer donkere en zeer bleke eihelft) dan kan 
dit erop duiden dat er wat mank loopt met de vochtigheidsgraad in de 
kweekruimte. Badwater tijdens de broedtijd is een absolute must, de 
broedende pop kan op die manier makkelijk zelf de vochtigheid van de te 
bebroeden eieren regelen. En of ze het kan. Wie de eieren doorlicht bij de 
twaalfde broeddag stelt vast dat ze quasi volledig donkergekleurd zijn. De 
lichtbundel gaat er niet meer door. Het kan zelfs gebeuren dat een bevrucht 
ei al aangepikt is en, het zich uit het ei bevrijdend vogeltje, hoorbaar piept.

Eitand
Al in onze collegetijd vertelde de leraar biologie over de ‘eitand’. Toen een 
abstract gegeven, nu we kanaries kweken een tastbare realiteit. De eitand 
is een handig hulpmiddel die alleen wordt gebruikt bij het openen van 
het ei door het juveniele dier. Het komt niet alleen voor bij vogels maar 
bijvoorbeeld ook bij schildpadden, slangen en sommige hagedissen. Nadat 
het jong gekipt is dient de eitand tot niets meer en verdwijnt.

Eischaal
De eischalen zullen door de pop of opgegeten, of uit het nest verwijderd 
worden. Maar toch, het blijft opletten. Iedere kanariekweker kan erover 
meespreken dat een halve eischaal over een nog niet gekipt ei schuift. 
Dit kan nefast zijn voor het kuiken dat zich nog in dat ei bevindt. Indien 
dit bijtijds opgemerkt wordt kan er ook tijdig gehandeld worden. Niet 
bevruchte eieren hoeven, nadat de wel bevruchte eieren gekipt zijn, niet 
direct verwijderd te worden. Het is een goede steun voor de jonge vogeltjes 
en het verkleint de kans op platgedrukte jongen. 

De vier eieren kleuren donker,
een zekerheid dat ze bevrucht zijn.
Foto: © Johan Van der Maelen.
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Standaard
Houding. Als steeds 
bij postuurkanaries, en 
zeker bij houdingvogels, 
zijn er in de loop der tijd 
wel wijzigingen geweest 
in het type. Invloeden 
van buitenaf, ook het 
inkruisen van andere 
rassen, enz. hebben ertoe 
geleid dat we op vandaag 
spreken over een glad 
bevederde vogel waarbij 
wordt gestipuleerd dat hij 
een halvemaanvormige 
houding moet aannemen 
waarbij de staart onder 
de zitstok doorsteekt. Een 
Scotch Fancy die een 
dergelijke, fraaie houding 
aanneemt kan ook op de 
sympathie rekenen van 
de niet postuurkweker. 
En hoewel een goede 
houding voor een deel 
aangeboren is moet 
het resterende deel 
aangeleerd worden. 
Het is geen geheim 

dat houdingvogels bij het horen van een krassend geluid makkelijker de 
gevraagde houding aannemen. De liefhebber moet zijn vogels hierop 
oefenen. Dit kost tijd en moeite maar is nodig om bij de winnaars te kunnen 
horen. Met ongetrainde vogels valt zelden eer te behalen. Ook heb ik bij 
liefhebbers gezien dat ze hun vogels trainen door de kooi aan een haak 
te hangen. Er wordt dan lichtjes tegen de kooi getikt die wiebelen gaat 
waarop de vogel de vooropgestelde houding aanneemt. Voor houding 
worden 25 punten uitgetrokken wat de belangrijkheid ervan dik onderlijnd. 
Let wel, de halvemaanvorm is een ‘werkhouding’ die niet altijd voor langere 
tijd wordt aangehouden.

Vorm. Een tweede aandachtspunt, en gezien de te winnen punten (20), 
niet onbelangrijk is de vorm. Naar ons aanvoelen zijn houding en vorm 
twee zaken die bij de Scotch Fancy samenhoren. Er wordt een lang en 

Postuurkanaries,
Scotch Fancy A. Peetooms.

slank lichaam gevraagd waarbij de 
vleugels goed tegen het lichaam 
aangesloten liggen.

Schouders en rug. Logisch is dat 
bij een vogel met een slank lichaam 
de schouders ook smal gevraagd 
worden. Ook moeten ze afgerond 
zijn. Voor de smalle rug geldt dat 
die niet mag ingevallen zijn maar 
gevuld en licht gebogen zal zijn. Te 
verdienen punten: 20.

Kop, hals, nek. Aansluitend met 
het voorgaande zal ook kop, nek 
en hals in verhouding moeten zijn. 
Dit zal zich uiten in een smalle, wat 
eironde kop met een lange dunne 
hals. Te verdienen punten: 10.

Grootte. In de loop der tijd is 
de grootte van de Scotch niet 
altijd gelijk geweest. Zeker in de 
beginperiode was het ras kleiner 
dan de 17 cm die op vandaag 
wordt gevraagd. Te verdienen 
punten: 10.

Staart. De staart is als hierboven 
geschreven een belangrijk 
onderdeel bij de Scotch Fancy. 
In werkhouding wordt of moet hij 
onder de stok gedragen worden. 
Het spreekt voor zich dat hij ook in 
verhouding moet staan met de rest 
van het lichaam. Dit betekent smal, 
lang en gesloten. Te verdienen 
punten: 5. 

Conditie & bevedering. Wat voor 
elke postuur en andere vogel geldt 
is ook van toepassing voor de 
Scotch Fancy. Elk exemplaar dat 
op het schap van een vogelshow 

De Scotch Fancy is een houdingras met een vrij lange geschiedenis. Naar wordt beweerd zou deze kanarie 
al voor 1820 zijn gekweekt geweest in de Schotse havenstad Girvin niet zo heel ver van Glasgow. Een van 
de eerste, zo niet de eerste naam voor de Scotch Fancy was ten andere ‘Glasgow Don’. De naam ‘Scotch 
Fancy’ zou voor het eerst gebruikt zijn in 1890.
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verschijnt moet conditioneel in 
orde zijn. Dit is in deze tijden waar 
alles door buitenstaanders (en 
zeker voor postuurvogels) bijzonder 
kritisch wordt bekeken niet meer 
dan gangbaar. Visuele lichamelijke 
gebreken als het missen van nagel 
en/of teen, stijve nagel en/of teen, 
blindheid …) worden nooit geduld. 
De bevedering moet volledig zijn 
en, terloops, bij een vogel die een 
goede houding aanneemt gebeurt 
het dat de borstbevedering over 
elkaar schuift. Dit wordt hier niet 
als verkeerd aanzien. De Scotch zal 
in een kraaknette kooi voorgesteld 
worden waarbij we weten dat de 
voorgeschreven kooi hoort tot het 
Dewartype. De zitstokken zullen 
een doorsnede hebben van 12 
mm en zullen zes spijlen (= 10 
cm) uit elkaar worden geplaatst. Te 
verdienen punten: 10.

Kleuren. Ook hier geldt dat, op 
uitzondering van rood, elke kleur 
toegelaten is (dus ook bont).

Ander
Verzorging. De verzorging in het algemeen (voeding, huisvesting) van de 
Scotch is niet anders dan bij pakweg de kleurkanarie. Eten, drinken, eivoer 
zijn zowat identiek. Misschien toch dat de Scotch beter wordt gehouden 
in een ruimere kooi die minstens vijftig centimeter lang is en waarin hij 
zich dagelijks kan baden. Bij een bezoek aan een Scotch kweker valt het 
mij meer dan eens op dat er uitwerpselen onderaan de staart hangen. 
Uiteraard moet de oorzaak gezocht worden in de specifieke houding van 
de vogel. In veel gevallen schuurt hij met de staart letterlijk tegen de zitstok 
aan. In grotere kooien wordt de kans hierop kleiner, gebeurt het toch dat de 
staart wordt bevuild dan kan een dagelijks bad dit weer goed maken.

Kweek. De kweek van de Scotch Fancy is niet moeilijker dan het kweken 
van Fife-Fancy of kleurkanarie. Doorgaans kan de pop als een goede 
broedvogel worden bekeken en ook als een correct moedertje die haar 
kroost juist verzorgd. Het aantal bevruchte eieren in het nest ligt, bij 
gezonde vogels, ook vrij hoog.

Hoe? Om met deze vogel behoorlijke resultaten op vogelshows te behalen 
lijkt het me niet onlogisch om met goed materiaal te starten. Om een goed 
beeld van de vogel te krijgen raden we iedereen aan om nationale en 
internationale vogelshows voor postuurvogels te bezoeken. Elk ras heeft 
er doorgaans zijn eigen reeks(en) en bovendien kunnen daar meerdere 
vogels goed bekeken worden. Met een beetje moeite leert de beginnende 
liefhebber zo het verschil zien tussen goede en minder goede vogels.  
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Europese vogels,
Europese kruisbek en
zijn exotisch broertje Jaak Rijnders.

Kruisbek, Himalaya, pop.
Foto: © Danny Roels.

lijnen gaat alles wat hiervoor staat 
ook op voor de Himalaya kruisbek 
met dien verstande dat hij in 
plaats van zestien hooguit dertien 
centimeter groot is. In vergelijk 
met het stoere voorkomen van de 
nominaatvorm is hij een kneus. 

Voedsel 
In de natuurlijke biotoop is de 
belangrijkste voedselbron bij 
kruisbekken, in de breedste zin 
van het woord, zaden van de 
verschillende conifeersoorten. 
De typische vorm van de snavel, 
gekruist, is een handig hulpmiddel 
om de hardere kegels te kraken en 
de zaden te nuttigen. Kruisbekken 
zijn doorgaans handige vogels 
die ook al door de sterkte van de 
snavel de meest harde bolsters 
weten open te maken. Lukt het 
dan toch niet meteen, dan wordt 
een kegel meegenomen met de 
snavel, en hard, onder de ook al 
vrij sterke poot gedrukt. Op die 
manier wordt de kegel vastgezet 
en met de stevige snavelpunt 
weet de vogel alsnog de kegel 
te kraken en met behulp van de 
lange tong de zaden te nuttigen. 
Zaden van coniferen worden als 
vetrijk beschreven waardoor er 
ook een veelvuldige opname van 
water zal zijn. Naast de zaden van 
meerdere conifeersoorten weten 
kruisbekken, zij het in mindere 
mate, zich verder nog te kwijten 
aan lijsterbessen, appels (pitten!), 

Liefhebbers van Europese vogels hoeven we het nog amper te vertellen: er worden vier verschillende soorten 
kruisbekken beschreven. Die zijn: witbandkruisbek (Loxia leucoptera), Schotse kruisbek (Loxia scotica), 
grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus) en de gewone kruisbek (Loxia curvirostra). We gaan het verder hebben 
over deze laatste soort die volgens Clements liefst twintig (!) ondersoorten heeft. De gewone kruisbek heeft 
een enorm verspreidingsgebied en komt voor in Europa, Amerika en Azië. 

Sint-Niklaas 
De gewone kruisbek, die we verder in het verhaal kruisbek noemen, is 
zeker de meest gehouden kruisbek in avicultuur. Op de jongste A.O.B.-
kampioenschappen in Sint-Niklaas waren prachtvogels te zien. Maar 
wat ook werd geëxposeerd was de Himalaya kruisbek, een van de 
twintig ondersoorten, met als wetenschappelijke naam Loxia curvirostra 
himalayensis. Die ondersoort leeft rond de Himalaya in Nepal, verder in 
Kashmir, Sikkim, het zuidwesten van China en het zuidwesten van Tibet. 
In voorkomen en kleur lijken beide vogels perfect op elkaar maar de 
ondersoort is ruim kleiner dan de nominaatvorm. Op een van bijgaande 
foto’s staan twee mannen naast elkaar afgebeeld. Voorafgaande bewering 
wordt door deze foto bevestigd en confirmeert ook de titel bij deze tekst, de 
Europese kruisbek heeft inderdaad een exotisch broertje. 

Verschillen 
Van de kruisbek weten we dat hij zestien centimeter groot is en dat de 
man niet alleen uitblinkt door zijn rode lichaamskleur maar zeker ook door 
zijn robuust voorkomen en zijn redelijk zware kop met gekruiste snavel. De 
pop is even fors gebouwd dan de man maar ze bezit een bruingrijze kleur. 
Het duurt bij deze vogel tot in het tweede levensjaar om volledig gekleurd 
te zijn. Jonge vogels zijn fel gestreept bij het verlaten van het nest. In grote 
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boomknoppen, zonnebloempitten 
en ook aan allerhande 
onkruidzaden. 

Tam 
Waarschijnlijk bestaat er geen 
andere Europese vogelsoort die 
zich nog rustiger, nog tammer 
gedraagt dan de verschillende 
kruisbeksoorten. In hun natuurlijke 
biotopen gelden deze vogels, 
buiten de broedtijd, als zwervers. 
Ze lijken voor niets of voor niemand 
bevreesd en kunnen ook door 
de mens zeer dicht benaderd 
worden. De in volières gehouden 
vogels worden zelfs handtam. Een 
zonnebloempit of andere lekkernij 
wordt zonder schroom van tussen 
de vingers gehaald. Het spreekt 
voor zich dat dit gedrag voor de 
tentoonsteller mooi meegenomen 
is.

Knagers 
Kruisbekken zijn gewoon echte 
knagers. In de natuur kauwen ze 
alle bereikbare sparrenkegels 
kapot zonder daarom ook ieder 
zaadje te nuttigen. Het is een 
typische boomvogel en naar 
het op de grond gevallen zaad 
wordt niet meer omgekeken. 
De liefhebber die deze vogel wil 
houden doet dit beter niet in een 

uit hout opgetrokken volière. Die wordt bij gebrek aan knaaghout (bvb. 
wilgentakken, fruitboomtakken) binnen de kortste tijd vernield.

Nest 
De onderbouw van het nest bij de kruisbek geschiedt met kleine twijgjes 
maar het echte nest wordt opgetrokken met grassen en mossen maar 
ook wordt er gebruik gemaakt van kleine schorsstukjes om het nest 
te verstevigen. Voor de binnenkant worden mossen, veertjes, en dons 
(plantaardig en dierlijk) gebruikt. Een natuurlijk nest wordt het liefst goed 
verscholen gemaakt in een naaldboom en dan bijna altijd zo dicht mogelijk 
tegen de stam. Ook hier is het zo dat de man wel helpt om de nestplaats 
te kiezen maar dat alleen de pop het nest bouwt. Ornithologen merken 
zelfs verschillen tussen een winter- en een zomernest. Bij een winternest 
wordt immers vastgesteld dat de wanden doorgaans dikker, zelfs het 
dubbele meten dan bij een zomernest. De pop neemt haar tijd om het nest 
te voleindigen. Een bouwtijd tot twee weken is niet uitzonderlijk. Er worden 
van vier tot zes lichtgroenblauwe eieren gelegd met bruine stippen.

Jongen 
De broedtijd bij kruisbekken gaat van dertien tot zestien dagen. Slechts de 
pop broedt, maar de man voedt haar wel op het nest. Wanneer er jongen 
zijn zal hij gedurende de eerste levensdagen de pop op het nest verder 
blijven voeden en zal zij het voedsel aan de jonge vogeltjes doorgeven. In 
de regel zal de man de jongen pas gaan voeden wanneer ze zes dagen oud 
zijn. De jonge kruisbekken zijn bij de geboorte vleeskleurig en dragen een 
zwarte dons. Worden de jongen tijdens de wintertijd geboren dan bestaat 
het voedsel voor het grootste deel uit boomzaden. Maar indien de jongen 
in een gunstigere en warmere periode geboren worden dan worden er 
ook insecten in de vorm van kevertjes en bladluizen geaasd. Ook spinnen 
worden dan gegeerd. Bijzonder ook aan jonge kruisbekken is dat het niet 
echt snelle groeiers kunnen genoemd worden. De jongen blijven, voor een 
Europese vogel dan toch, niet alleen vrij lang in het nest (van achttien tot 
tweeëntwintig dagen) maar ook worden ze soms tot aan de vijfenveertigste 
levensdag nagevoed door de ouders. En hier wordt zelfs aangenomen dat 
de zich verzamelde jonge vogels ook door andere kruisbekken, lees andere 
oudervogels en jonge maar oudere kruisbekken, gevoed worden. 

Het verschil tussen de kruisbek (Loxia curvirostra) en de 
ondersoort (Loxia curvirostra himalayensis) is groot.
Foto: © Danny Roels.

Kruisbek, Himalaya, man.
Foto: © Danny Roels.
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Verschillen 
Als de naam laat vermoeden heeft de grijskop een grijsgekleurde kop 
tegenover een roodgekleurde bij de Europese soorten. Maar toch, ook de 
grijskop bezit er rood maar dit is veel minder sprekend dan bij de échte 
roodkop. En nog, op de kop is erbij de grijskop amper zwart te zien, bij de 
Europese distelvink is zwart er nadrukkelijk aanwezig. Een derde verschil 
wordt gezien op de borst. Bij de Europese soort kleurt die bruin bij de 
grijskop grijs. De grijskopdistelvink is 13,5 centimeter groot en dit is tot 
ruim een centimeter meer dan bij de Europese soort. In alle eerlijkheid 
vinden we de Europese distelvink echt mooier dan de grijskop. Een duidelijk 
dimorfisme is er niet.

Biotoop
De grijskopdistelvink is een vogel die zich het meest thuis voelt in open 
landschap met verspreidstaande struiken en bomen. Buiten de kweektijd 
leven ze net als zoveel andere vogelsoorten in van kleinere tot grotere 
groepen die zoekend naar voedsel rondtrekken. En dat voedsel verschilt 

Cultuurvogel,
Grijskopdistelvink Jaak Rijnders.

Grijskopdistelvink, er is amper zwart te zien.
Foto: © Alois Van Mingeroet.

amper of niet met wat de 
distelvink in Europa eet. Distel- 
en onkruidzaden vormen er de 
hoofdmoot. 

Avicultuur
Net als de Europese distelvink kan 
ook de grijskop gevoed worden 
met de specifieke mengeling voor 
distelvinken die in de handel te 
koop is. Ei- en groenvoer wordt 
graag opgenomen. Vooral dat 
laatste wordt wat graag gegeten 
en heeft het voordeel dat er 
keuze zat is. Vooral distelzaden 
maar ook paardenbloem staat 
hoog aangeschreven. Als steeds 
bij dit soort vogels moet er grit, 

Schrijven of beweren dat de grijskopdistelvink (Carduelis c. caniceps) een Europese vogel is, is niet correct. 
In Europa komt hij niet voor. Het is een ondersoort van de Carduelis c. carduelis die in Azië leeft. Onder 
andere kunnen we hem zien in India, Afghanistan en Iran. Wie met deze vogel exposeert moet hem bij de 
exotische vogels inschrijven.
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maagkiezel en gebroken eischalen in de volière 
aanwezig zijn. Moet het nog gezegd dat het drink- en 
badwater dagelijks vers moet verstrekt worden en dit 
in een propere fontein (zonder groene aanslag) of 
in een nette waterschaal. Omdat distelvinken in het 
algemeen gevoelig zijn voor coccidiose moet deze 
vogel gehuisvest worden in een zo’n droog mogelijke 
volière, liefst met een betonnen vloer en een volledig 
overdekt dak.

Kweek
In avicultuur lukt de kweek van de grijskop geregeld 
en is in principe niet moeilijker dan die van de 
Europese distelvink. Het komt erop aan om een 
goed harmoniërend koppel te hebben die een goede 
verzorging krijgt. Onnodig te stellen dat de kweek 
makkelijker is als het paar een vlucht voor zich alleen 
heeft. Op die manier worden mogelijke stoorzenders 
al op voorhand uitgesloten. De grijskop bouwt een 
vrijstaand nest in spar of brem of andere struik 
maar aanvaardt ook makkelijk een kanarienestje, 
een halfopen nestkast of een nest type kapel. Het 
nestmateriaal wordt gekozen uit kokosvezel (ontkleurd), 
mossen, wortelvezel, dierlijke haren (nooit te lang) en 
sisal. Net als iedere andere distelvink houdt ook de 
grijskop van lichtgekleurd nestmateriaal en wordt het 
nest het liefst op een zonrijke plaats gebouwd. Hiervoor 
werd geschreven dat de grijskop van paardenbloem 
houdt, wel dit is lang niet alleen voor de zaadjes maar 
ook omdat het pluis gaarne wordt gebruikt om de 
binnenzijde van het nest te stofferen. Door de band is 
de grijskop niet meteen de meest vroege broedvogel. 
Als groenvink (Chloris chloris) en barmsijs (Acanthis 
flammea) al lang jongen hebben begint de grijskop 
pop pas aan de nestbouw (alleen zij bouwt het nest, de 
man helpt geenszins). Maar eens hiermee begonnen 
gaat het vlug en kunnen er ook vier, maar meestal 
vijf eieren verwacht worden. De kleur van de eieren 
is blauwachtig wit met roodbruine stippen. Alleen de 
pop broedt, de broedtijd komt overeen met die van de 
Europese distelvinken, dus twaalf dagen. Het verdere 
broedgebeuren kan perfect vergeleken worden met 
die van de Europese soorten. Dit houdt in dat de pop 
tijdens de eerste levensdagen de jongen warm houdt 
en dat de man de pop op het nest voedt, op haar 
beurt geeft ze het voedsel verder door aan de jongen. 
Distelvinken in het algemeen staan bekend voor een 
vegetarische levenswijze maar in volières blijkt toch dat 
deze vogels ook niet vies zijn van bijvoorbeeld pinkie en 
bladluis. Om de jongen groot te krijgen helpt ook eivoer 
en onkruidzaden. Als alles loopt als verwacht kunnen 
de juveniele vogels geringd worden op de vierde 
levensdag. Na dertien dagen wordt het nest verlaten.

Jeugdrui
Bij de nestverlating tonen ook de grijskoppen een 

streeptekening op borst en flanken die eigen is aan 
jonge distelvinken. Elkeen die distelvinken houdt weet 
dat jonge vogels gevoelig zijn voor coccidiose. Hiervoor 
kan gekuurd worden maar de liefhebber die er een 
goede zorg op na houdt, de jongen kurkdroog huisvest 
en secuur is op alles en nog wat komt zonder medicatie 
ook al heel ver! Succes met de grijskop en andere 
distelvinken. 

Grijskopdistelvink.
Foto: © Alois Van Mingeroet.
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Bovenaan links: José Delfosse bij zijn openingsrede. Links midden en onderaan: officiële opening door minister van staat Herman De Croo en schepen 
Gaspard Van Peteghem van de stad Sint-Niklaas. Midden. Aan belangstelling geen gebrek. Herman De Croo, minister van staat en erelid van K.A.O.B. en 
Gaspard Van Peteghem, schepen van de stad Sint-Niklaas. Onderaan de K.A.O.B.-vrouwen die voor spijs en drank zorgden. Bovenaan rechts: Herman De 
Croo bij zijn openingsspeech. Midden: A.O.B.-secretaris Guy Van Peteghem en A.O.B.-beheerder Dirk Van Honacker met een (f)luisterend oor. Onderaan: 
Bob en Freddy, altijd in de bres op de A.O.B.-kampioenschappen. Alle foto’s: © Danny Roels.
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Sint-Niklaas 2017. Blikvangers.

Links, van boven naar onder. Goudvink pastel. Kleurkanarie, 
zwartgeel mozaïek type 1. Fischeri ino. Midden. Links, 

edelzanger. Midden rechts: Belgische Bult. Midden onder: 
geelkoplori. Rechts, van boven naar onder. Noordse barmsijs. 

Sint-Helenafazant. Zebravink, zwartborst grijs man. Feeënastrilde. 

Alle foto’s: © Danny Roels.
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De A.O.B.-kampioenschappen 2017,
Kampioenen aan de eer
De editie 2017 van de A.O.B.-kampioenschappen ligt achter de rug. Ruim 3000 wedstrijdvogels is niet onaardig 
maar, eerlijk, de verwachtingen lagen hoger. De belangstelling was zeer groot, de negentien standhouders 
keerden tevreden huiswaarts. De show werd geopend door de heer Herman De Croo, minister van staat 
en erelid van A.O.B. De kwaliteit van de vogels was goed tot zeer goed. Net als vorig jaar waren er zeven 
sectiewinnaars (kleurkanaries, postuurkanaries, Europese vogels, parkieten, kruisingen, exoten en duif- & 
hoenderachtigen. We geven u voor iedere sectie de eerste vijf uit het klassement mee met een foto van de 
winnaar. Nog dit: aan iedere deelnemer hartelijk dank en hopelijk tot de volgende editie. 

Ereklassementen A.O.B.-kampioenschappen 2017
Ereklassement kleurkanaries: 1. Jaak Geebelen 2. Marc Camphijn 3. Luc Van Assche
 4. André Van Den Berghe 5. Dominiek Adams.

Ereklassement postuurkanaries: 1. Henri-Dirk Leerman 2. Eric Olivier 3. Tom Cresens 4. Kenny Riemens 5. Ludo Van Roey

Ereklassement Europese vogels: 1. Christiaan Derijcke 2. Rudy Roefs 3. Dorine Witdouck 4. Igor Matthijs 5. Benny Janssens

Ereklassement parkieten: 1. Jean Van Roy 2. René Acke 3. Filip De Mey 4. Geert Versporten 5. Birger Vandewalle

Ereklassement kruisingen:  1. Davy Arijs 2. José De Loof 3. Jean-Marie Dal 4. Jaak Cosemans 5. Eric Moreau

Ereklassement exoten:  1. Igor Matthijs 2. Emiel Debrier 3. Hubert Leeman 4. Roland Van Aerde 5. José De Loof

Ereklassement duif- & hoenderachtigen:   1. Marc Van Den Dooren. 2. Igor Matthijs 3. Ivan De Meester
 4. Victor Daneels 5. Dirk De Win

Sectiewinnaars A.O.B.-kampioenschappen 2017
Bovenaan van links naar rechts:

Jaak Geebelen (sectiewinnaar kleurkanaries), Henri-Dirk Leerman (sectiewinnaar 
postuurkanaries) en Christiaan Derijcke (sectiewinnaar Europese vogels).

Midden van links naar rechts: Igor Matthijs (sectiewinnaar exoten),
Davy Arijs (sectiewinnaar kruisingen) en Jean Van Roy (sectiewinnaar parkieten).

Onderaan: Marc Van Den Dooren (sectiewinnaar duif- & hoenderachtigen).
Alle winnaars worden gefeliciteerd door José Delfosse, A.O.B.-voorzitter.

Alle foto’s: © Danny Roels.
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Australië
Deze prachtige vogel leeft in hoofdzaak in Australië. Hij wordt er zowel in 
West als Oost-Australië gezien, kent dus een groot verspreidingsgebied 
wat hier ook betekent dat er meerdere biotopen zijn waar deze lori 
voorkomt. Niettemin is er een zekere constante want er is een voorkeur 
voor vlakke landschappen met bloeiende honingbomen. En dat brengt ons 
meteen aan zijn voedingsregime dat bestaat uit nectar, bloesems, insecten, 
bessen, bloemknoppen, stuifmeel en fruit. Om een deel van de beschreven 
voeding te kunnen nuttigen (nectar, bloesems, stuifmeel) is deze vogel 
(maar ook andere lories) uitgerust met een ‘penseeltong’. Die helpt bij 
het verzamelen van de voeding. Nooit wordt dergelijke lori alleen gezien, 
het gaat om een zeer sociale vogel die wel altijd opgemerkt kan worden 
in kleinere en grotere groepen. Tijdens het vliegen wordt er voortdurend 
geschreeuwd en dat schreeuwen is misschien een minpuntje, het gebeurt 
met name ook in avicultuur en het harde geluid wordt niet door iedere buur 
in dank aangenomen.

Huisvesting
De lori van de blauwe bergen is in avicultuur simpel te houden maar 
alleen in een ruime vlucht komt zijn sierlijkheid en kleurenpracht ten volle 

Kweek- en andere ervaringen,
Lori van de blauwe bergen

Evrard Van Duynen (Nederland).

tot uiting. En dat kan gerust ook 
gezegd worden over zijn speels 
karakter. Telkens ik de volière van 
vier meter lang, twee meter breed 
en een hoogte van twee meter 
dertig binnenwandel komt het paar 
naar me toegevlogen. Zonder enige 
gêne nemen ze plaats op hoofd of 
arm of schouder omdat ze maar al 
te goed weten dat ik nooit met lege 
handen kom. In andere teksten 
handelend over lories wordt er 
altijd de nadruk gelegd op het 
feit dat de volière makkelijk moet 
kunnen gereinigd worden. En dat 
is ook zo want de uitwerpselen van 
lories zijn niet bepaald welriekend 
en dan zeker niet als de hiervoor 
beschreven natuurlijke voeding 
wordt verstrekt. Een dagelijkse 
opruiming van uitwerpselen is 
nodig! De volière waarin mijn 
paar wordt gehouden geeft ook 
toegang tot een binnenruimte 
die kan verwarmd worden. Deze 
vogel is behoorlijk sterk, kan 
wel tegen een winterprik maar 
naar mijn aanvoelen moet tijdens 
koude dagen de buitenvlucht 
afgesloten worden en horen 
lories (alle soorten) thuis in een 
vriesvrije ruimte. Niet onbelangrijk 
bij het verzorgen en kweken van 
lories betreft de volièrebodem. 
Een zandbodem bijvoorbeeld 
kan niet omdat het de vloeibare 
uitwerpselen van de vogels wel 
opneemt maar niet afbreekt. De 
kans op schimmelvorming neemt 
hierdoor toe en gezien de lori van 

Er is geen meer gekende lori dan die van de ‘Blauwe Bergen’. Hoewel, het gaat eigenlijk om een 
naamsverwisseling want de lori van de blauwe bergen is niets anders dan een van de eenentwintig 
ondersoorten van de regenbooglori (Trichoglossus moluccanus). Wat er ook van is, het gaat om een wel heel 
mooi gekleurde parkiet die in avicultuur graag gehouden wordt. Deze lori wordt tegenover zijn verzorger 
bijzonder aanhankelijk en is bovendien zeer eenvoudig te verzorgen. En nog, de kweek ermee is echt niet 
moeilijk. 

Lori van de blauwe bergen,
vogel met een speels karakter.

Foto: © Danny Roels.
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de blauwe bergen weleens op de grond komt is kans op besmetting niet 
onbestaand. Zelf hebben we gekozen voor een gladde betonnen vloer 
met een afloopgootje. De bodem reinigen is hierdoor de eenvoud zelf, 
het water en de afval komt in een afvoerputje terecht dat met de riool 
is verbonden. En ook, water is wel echt nodig en dit niet alleen voor het 
drinken maar beslist ook voor het baden wat, bij heel warme temperaturen, 
soms meerdere keren per dag gebeurt. Thans worden ook voor het houden 
van lories de zogenaamde ‘hangkooien’ gepromoot. Die kooien zijn geheel 
uit gaas gemaakt en hangen letterlijk boven de grond. Het doel is dat de 
uitwerpselen en ander afval doorheen de draad op de grond valt. Maar toch 
heeft ook die huisvesting zijn beperkingen. Uitwerpselen blijven aan de 
draad kleven en voor de bevedering is het naar mijn persoonlijke mening 
(ook door de beperkte ruimte) een echte ramp. 

Voeding
Lories voeden zich echt wel veelzijdig wat het voordeel heeft dat er ook 
gevarieerd kan gevoed worden. Een goede raad: wat u ook geeft, geef 
nooit meer dan wat er in een keer door de vogels kan opgenomen worden. 
In de handel zijn kant en klare voedingen te koop die naar eigen ervaring 
heel deugdelijk zijn (hou u wel aan de voorgeschreven dosis). De lori van 
de blauwe bergen kunnen we verder voeden met wat ook in de natuur 
gegeten wordt. Fruit (appel) en bessen staan hierbij voorop. Verder denk 
ik ook aan groenten (komkommer is hier een lekkernij), knaagtakken (met 
bloesems), groenvoer en als de mais rijp is kan dit in halfrijpe toestand 
verstrekt worden. En nog: zorg ervoor dat welke voeding ook, aangeboden 
wordt in zuivere eetschalen wat veel miserie kan en ook zal voorkomen. 
Deze vogel is als geschreven ook zeer aanhankelijk, hij valt me een weinig 
voedsel zeer eenvoudig te verleiden.

Dimorfisme
De lori van de blauwe bergen is een zeer mooi gekleurde vogel en dat geldt 
zowel voor man als pop. Beide geslachten zijn even mooi. Voor het oog van 
de mens lijkt er geen verschil tussen man en pop. Deze vogel heeft een 
grootte van 36 centimeter.

Nestkast
In avicultuur heeft de lori van de 
blauwe bergen niet echt een vaste 
kweektijd. Op ieder moment van 
het jaar kan een paar kweken. 
In het verre Australië wordt er 
genesteld in boomholten dus wordt 
er in avicultuur gezorgd voor een 
nestkast of broedblok. In meerdere 
vakliteratuur wordt geschreven dat 
een ideale kast hier een hoogte 
heeft van veertig centimeter met 
een grondoppervlak van twintig op 
twintig. Het invlieggat heeft een 
doorsnede van zeven centimeter. 
Het dak bestaat uit een deksel 
dat kan afgenomen worden. Zo 
kan er op een eenvoudige manier 
nestcontrole uitgevoerd worden 
en het laat ook toe de kast te 
reinigen. Zo’n kast timmerden 
we zelf in elkaar en gebruikten 
daarvoor hardhout. Die kast werd in 
de buitenvolière geplaatst op twee 
meter hoogte. Op de bodem werd 
een laag houtkrullen gelegd.

Kweekverslag
Wat volgt is een kweekverslag 
zoals ik het noteerde in april 2017. 
De man is vijf jaar oud, de pop 
drie jaar. Het geslacht van beide 
vogels werd vastgesteld via aan 
DNA-onderzoek. Ze zitten twee jaar 

Let op de groene streep in de nek, 
karakteristiek voor deze vogel.
Foto: © Danny Roels.
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samen. Voor beide lories is dit het 
eerste nest.

• 5 april. Beide vogels worden al 
baltsend bij elkaar gezien. Ze 
laten hierbij de vleugels hangen 
en het gehele lichaam wordt 
heen en weer bewogen. De 
oogpupillen worden hierbij steeds 
smaller en beide vogels maken 
een smachtend geluid. Een 
paring wordt desondanks niet 
gezien.

•  9 april. De pop bevindt zich 
gedurende vele uren in de 
nestkast. Controle wijst uit dat er 
nog geen ei is.

•  12 april. Het eerste ei is gelegd. 
Een legsel bestaat uit twee 
eieren die met een tussentijd van 
twee maar soms ook drie dagen 
worden gelegd.

• 14 april. Het tweede ei is gelegd. 
De pop begint aan de broedtijd.

• 21 april. De eieren worden op 
hun bevrucht zijn gecontroleerd. 
We stellen twee bevruchte 
eieren vast. Voor de beginnende 
liefhebber zeggen we hierbij dat 
met de hulp van een lichtstraal 
de eieren worden geschouwd. 
Bij een bevrucht ei zijn rode 
bloedadertjes door het ei te zien. 
We rekenen uit dat er op 5 mei 
jongen moeten zijn. We nemen 
hierbij 12 april als startdatum 
van de broedtijd en tellen er 23 
dagen (de eigenlijke broedtijd) 
bij. 

• 5 mei. De grote dag is 
aangebroken. We doen 
nestcontrole en zien inderdaad 
twee jonge witte donsballetjes 
tussen de houtkrullen. De 
voeding blijft zoals beschreven.

• 12 mei. De jongen zijn nu een 
week oud en we wagen ons aan 
een tweede controle. Ze zijn wat 
groter geworden maar echt veel 
veranderd zijn ze niet.

• 15 mei. Ik maak me op om de jongen te ringen. Ik doe dit op een 
zeldzaam moment dat beide vogels van het nest zijn. Het komt me voor 
dat de witte dons verdonkerd is. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik 
om het nest te reinigen en nieuwe houtkrullen aan te brengen.

• 20 mei. De jonge lories zijn vijftien dagen oud. Het begin van de eerste 
veerschachtjes komen door de huid. Opnieuw wordt het nest gereinigd.

• 25 mei. Op de kop zijn blauwe veertjes te zien. De andere bevedering 
wordt met de dag duidelijker. Voor de derde keer wordt het nest 
gereinigd en nieuwe houtkrullen aangebracht.

• Tussen 30 mei en 10 juni. Ik zie de bevedering van de jongen met de dag 
toenemen. Er wordt nu dagelijks controle uitgevoerd, de ouders storen 
er zich niet aan. Dagelijks wordt het nest gereinigd en verse houtkrullen 
aangebracht. 

• 10 juni. De jonge vogels zijn redelijk tot half bevederd. Ze zijn nu 36 
dagen oud.

• Tussen 11 juni en 3 juli. Dagelijkse controle, dagelijkse nesthygiëne.
• 4 juli. Beide jongen, precies 60 dagen oud hebben het nestblok verlaten. 

De eerste dagen na het uitvliegen keren ze er samen met de ouders 
terug naar toe. Bij het uitvliegen lijken de jongen al bijzonder goed op de 
ouders De kleuren zijn minder intensief, ze zijn nog niet uitgegroeid en de 
snavel toont zwart.

• Tussen 5 juli en 20 juli. Beide ouders voeden de jongen hoe langer hoe 
minder. De juveniele vogels worden met de dag zelfstandiger.

• 21 juli. De twee jongen worden uitgevangen en in een vergelijkbare 
vlucht geplaatst uiteraard met dezelfde voeding.

Slot
De lori van de blauwe bergen, of moet ik regenbooglori schrijven, is niet 
alleen heel mooi maar wellicht de meest eenvoudige om te houden en te 
verzorgen. Wie er een strikte hygiëne en er een goede huisvesting op na 
houdt zal er veel plezier aan beleven. 

Deze prachtige vogel leeft
in hoofdzaak in Australië.

Foto: © Danny Roels.
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Natuur
Voorstelling. De volwassen man heeft een prachtige grasgroene bevedering 
met een knalgeel voorhoofd en keelvlek. Die keelvlek wordt onderaan 
begrenst door een rode, halvemaanvormige streep. Het geel en het rood 
wordt van het groen strak gescheiden. De slagpennen bezitten aan de 
buitenkant een blauwachtige bijkleur. Voor de staart kunnen we stellen 
dat die niet alleen lang en groen is maar ook daar is een vleugje blauw 

Natuur & avicultuur,
Barrabandparkiet Johan Van Acker.

te zien. Het volwassen wijfje is 
zeer eenvoudig van de man te 
onderscheiden. Het groen is bij 
haar matter gekleurd maar het geel 
en rood die bij de man zo prachtig 
contrasteren met het groen blijven 
bij haar afwezig en hebben plaats 
gemaakt voor een grauwgroene 
kleur. De pop heeft dan wel een 
mooier gekleurde onderstaart, die 
is mooi roze omzoomd iets wat bij 
de man (van vogel tot vogel) amper 
of niet waar te nemen is. Ook in de 
kleur van de iris is een (weliswaar 
klein) verschil. Bij de man kleurt 
de oogiris oranjegeel, bij de pop 
gewoon geel. De snavel bezit een 
oranjerode kleur, aan de basis 
doorgaans wat lichter. De poten 
zijn grijs. De jonge barraband lijkt 
op het wijfje maar met die nuance 
dat de kleur toch nog valer is. Het 
duurt een jaar tot de jonge vogel, 
voor wat de kleur betreft, op zijn 
ouders lijkt.

Herkomst. Uit de titel weet de 
lezer dat ook deze parkiet tot 
de Australische fauna hoort en 
wat hier bijzonder blijkt is dat 
deze vogel in twee van elkaar 
geïsoleerde gebieden voorkomt. 
De eerste vindplaats zien we zich 
langs de Castlereaghrivier gelegen 
tussen Coonamble en Gilgandra 
(gelokaliseerd in het centrale 
gedeelte van de deelstaat New 
South Wales, Australië). Voor 
de barrabandparkiet te zien in 
zijn tweede verspreidingsgebied 
moeten we doorreizen naar het 
Murrumbidgeegebied ook al 

We zijn niet de eerste en zullen ook niet de laatste zijn om de lofzang te zingen van de barrabandparkiet 
(Polytelis swainsonii). Het gaat dan ook om een prachtvogel (‘Polytelis’ uit de wetenschappelijke naam staat 
voor ‘prachtig’) in alle betekenissen van het woord. Leest u mee: middelgroot, slanke lichaamsbouw, elegant, 
lange sierlijke staart, geen knager, geen lawaaimaker, verdraagzaam, aanhankelijk, grasgroene lichaamskleur 
met contrasterend geel en rood rond de kop, groot dimorfisme, kweeklustig … Dankzij de lange staart komt 
de totale grootte op ongeveer veertig tot tweeënveertig centimeter. 

Barraband man, prachtvogel.
Foto: © Philippe Rocher.
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gelegen in New-South-Wales 
maar veel zuidelijker. Weet dat ook 
de Murrumbidgee een rivier is en 
dat het dus niet zo abnormaal is 
dat in de wildbaan de barraband 
in hoofdzaak langs die rivieren 
kan teruggevonden worden. 
Buiten de kweektijd wordt er een 
nomadisch bestaan geleid waarbij 
kleine groepen dagelijks kunnen 
geobserveerd worden. Als de 
broedtijd zich aandient zonderen de 
koppels zich af.

Voedsel. Het eerste wat in de 
vroege ochtend wordt gedaan is 
een bezoek aan de drinkplaatsen 
(om te drinken maar ook om te 
baden) waarna de zoektocht 
naar voedsel begint. En dat 
voedsel is er makkelijk terug te 
vinden. De barraband is in wezen 
een karakteristieke zaadeter 
(verschillende onkruidzaden 
en grassen) maar is lang niet 
vies van vruchten, bessen, 
eucalyptusbladeren en nectar. U 
ziet de natuurlijke keuze is niet 
alleen groot maar kan ook zeer 
afwisselend worden genoemd te 
meer omdat de barrabandparkiet 
ook vaak wordt gezien langs 
gecultiveerde gebieden waar hij 
onder meer granen stroopt. In 
de regio waar er wordt geleefd 
kunnen de temperaturen, en dan 
vooral rond de middag, vrij hoog 
oplopen. Vandaar dat de meeste 
Australische vogels meestal in de 
vroege ochtend en bij valavond 
voedselzoekend terug te vinden 
zijn.

Voortplanting. De natuurlijke 
Australische broedtijd begint in 
september en loopt tot december. 
Dat is precies de tijd die nodig is 
om een nest groot te brengen. De 
parkietenkweker weet maar al te 
goed dat er voor de kweek wordt 
uitgekeken naar een stevige, holle 
tak of stam. Naar verluidt lenen de 
diverse soorten eucalyptusbomen 
zich hiervoor het best waarbij 
moet worden gepreciseerd dat 
het nest zich doorgaans in de top 
van de boom bevindt. Geen enkele 

Australische parkiet bouwt een nest. De eieren worden op de bodem 
gelegd zonder bescherming. De pop van de barraband heeft tussen vier en 
zes eieren. Tussen de leg van ieder ei tellen we twee dagen. Alleen de pop 
zal de eieren uitbroeden, ze heeft daar twintig dagen voor nodig. De man 
bevindt zich steeds in de nabijheid van het nest en gaat ook de pop of aan 
de nestingang, of in de nestholte voederen. De pop verlaat per dag twee 
tot drie keer het nest om zich te ontlasten. De juveniele vogeltjes worden 
door man en pop uit de krop gevoerd maar wanneer ze vijf weken oud zijn 
voelen ze de drang om de wijde wereld te verkennen. Eens de broedholte 
verlaten is wordt er niet meer naar teruggekeerd. De jongen worden nog 
gedurende drie weken door de beide ouders gevoed maar na die tijd zijn ze 
sterk genoeg om alleen verder te kunnen.

Avicultuur
Gewild. Sedert zijn invoer is de barrabandparkiet in avicultuur een zeer 
gewilde vogel geweest en is het nog steeds. De lovende woorden uit de 
inleiding zijn hier niet vreemd aan. Er bestaan ook kleurmutaties maar die 
kunnen naar ons persoonlijk oordeel in schoonheid niet wedijveren met het 
natuurlijke combinatie van groen/geel/rood/blauw. Naar wordt beweerd 
zouden de eerste barrabanden in 1867 naar Europa zijn gebracht waar 
ze werden gehouden in de ‘Londen Zoo’. Sedert die tijd werden meerdere 
Australische parkieten en andere vogels naar Europa verscheept of 
gevlogen tot er in 1960 een uitvoerverbod kwam. Rond 1960, en zelfs lang 
daarna, betrof het een dure vogel maar nu kunnen we schrijven dat ook de 
barraband in ieders (financieel) bereik is gekomen.

Huisvesting. In avicultuur is het een veel gekweekte vogel die wel nood 
heeft aan een liefst zo lang mogelijke volière. Bezie de lange, scherpe 
vleugels, het zijn eigenschappen van snel- en veel vliegende vogels. Ook 
zwaluwen (Hirundinidae) bezitten dergelijke lange vleugels. In kleine 
vluchten, en al zeker niet in kooien, komt de schoonheid van de barraband 
tot zijn recht. Zoals dit ook geldt voor andere parkieten worden de 
zitstokken zo ver als mogelijk uit elkaar geplaatst. Het dwingt de vogels te 
vliegen en dat voorkomt (eventueel) vetzucht. Als steeds wordt geopteerd 
voor een vlucht waarbij de bodem uit beton bestaat. Het sluit uit dat rat 
en muis (Muridae) tunnels graven met alle ongemakken tot gevolg. Zelf 
opteren we voor een volledige overdekte vlucht, het maakt dat ze droog 
blijft maar ook voorkomt het dat uitwerpselen van tuinvogels in de volière 
belanden. De barraband staat gekend als een sterke vogel maar bij streng 
vriesweer is een beschuttende binnenvlucht toch aan te raden.

Barraband man, kopdetail.
Foto: © Danny Roels.
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Verzorging. We schreven bij de ‘herkomst’ dat de 
barraband graag baadt, en dit mogen we hem in 
avicultuur niet ontzeggen. Proper bad- en drinkwater 
is écht nodig. Het lijkt erop dat op vandaag niets 
zo eenvoudig is dan vogels te voeden. Voor iedere 
vogelsoort en/of vogelfamilie is er in de handel wel een 
specifieke voeding te koop. Als basis kan de mengeling 
voor grote parkieten verstrekt worden. Die mengeling 
bevat onder andere verschillende graansoorten, haver, 
tarwe, en in beperkte mate ook uit zonnebloempitten. 
Veel vogelsoorten stellen trosgierst op prijs maar we 
kennen geen andere parkiet die meer van deze voeding 
houdt dan de barrabandparkiet. Een andere lekkernij 
is groenvoer. Paardenbloem, vogelmuur, weegbree en 
kruiskruid, graszaden in alle voedingsstadia worden 
genuttigd. Als er jonge vogels te voeden zijn kan eivoer 
verstrekt worden. Buiten de kweektijd moet dit laatste 

zeker gematigd worden (vetzucht!). Ook vruchten en 
groenten laten Australische parkieten niet onverschillig, 
hier blijkt de favoriet respectievelijk appel en broccoli 
te zijn. Knaagtakken zijn bij alle parkietachtigen 
welkom en noodzakelijk. Ze bevatten bepaalde nuttige 
vitaminen. En verder zullen ook hier mineralen (sepia, 
scherpe maagkiezel) hun nut bewijzen.

Kweek. In avicultuur staat de barraband gekend als 
een degelijke kweekvogel, maar ook hier, is een goed 
harmoniërend koppel een eerste vereiste wil er met 
succes gekweekt worden. Een goed nestblok is 60 
centimeter hoog, heeft een grondoppervlak van 25 
x 25 centimeter en een invlieggat van 6 centimeter. 
Onder dit invlieggat wordt best langs de binnenzijde 
draad aangebracht, het voorkomt dat de ouders 
rechtstreeks op de eieren en/of de jongen vallen met 
eibreuk of sterfte tot gevolg. Op de bodem van de 
kast kunnen er houtkrullen aangebracht worden. Het 
spreekt voor zich dat de broedtijd, het voedingspatroon, 
de nesttijd enz. overeenstemt met dat uit de natuur. 
Met de aangehaalde voeding komen de jonge vogels 
makkelijk groot. In tegenstelling tot in de natuur is het 
mogelijk dat er in avicultuur twee ronden zijn.

Literatuur
Diverse jaargangen ‘De Vogelwereld’. 

Barraband pop, kopdetail.
Foto: © Danny Roels.
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Inleiding
Vitaminen zijn onmisbare organische moleculen die in 
kleine hoeveelheden in het voedsel van dieren moeten 
teruggevonden worden omdat ze niet in staat zijn om ze 
zelf aan te maken of onvoldoende. In tegenstelling tot 

Vitaminen in nectar, deel 1,
Marc Coene. Brussel.

aminozuren of vetzuren die vooral worden gebruikt om 
het lichaam op te bouwen dienen vitaminen uitsluitend 
om biochemische reacties te vereenvoudigen. Dit 
verklaart meteen waarom dieren slechts kleine 
hoeveelheden vitaminen nodig hebben. Met een paar 
muisklikken op het internet of, met het doorbladeren 
van talloze boeken over dit onderwerp, kan de lezer 
alle informatie over de rol van de specifieke vitaminen 
terugvinden die beantwoorden aan de dagelijkse 
behoefte van de mens. Maar in deze bijdrage gaan 
we ons focussen op de vitaminebehoeften van 
nectaretende vogels die soms heel anders zijn dan 
die van de mens. Er bestaan duizend vogelsoorten die 
zich gespecialiseerd hebben in het eten van nectar 
waaronder kolibries (ongeveer 300 soorten), lories 
en loricules (ongeveer 80 soorten) en meer dan 500 
vinkachtigen waarbij we een dozijn families tellen 
gaande van circa 130 honingzuigers, 175 soorten 
honingeters, ongeveer 100 soorten brilvogels enz. Al 
die vogels eten belangrijke hoeveelheden suiker die 
ze halen uit nectar van bloemen. Aan de andere kant 
eten ze weinig eiwitten en vetten. Ze hebben dus nood 
aan een kleine hoeveelheid vitaminen die aan suikers 
gerelateerd zijn.

Geraamde behoeften aan vitamines
Over de samenstelling van vitaminen in natuurlijke 
nectar is slechts weinig gekend. Dit komt omdat 
er maar zeer geringe hoeveelheden aan vitaminen 
(deeltjes per miljard) aanwezig zijn in nectar van 
bloemen, maar ook is er over die zwakke hoeveelheden 
(uitgedrukt in microliter) slechts weinig bekend. Voor 
de dosering van vitaminen in de voeding van vogels 
die in avicultuur worden gehouden moet er rekening 
gehouden worden met iedere functie van iedere 
vitamine. Dit houdt direct in dat het gebruik van suiker, 
in functie van de stofwisseling (metabolisme), moet 
gedoseerd worden. De berekening is heel eenvoudig. 
Een mens die 2000 kcal per dag nodig heeft (wat 

In de natuur vinden dieren in hun voeding een overvloed aan allerhande essentiële organische moleculen. 
Die vinden ze vaak terug in planten. Door een gebrek aan selectie zijn ze echter op een progressieve wijze 
de mogelijkheid verloren om zelf veel van die moleculen te synthetiseren. Tussen die essentiële moleculen 
bevinden zich ook essentiële vetzuren en vitaminen.
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overeenkomt met een equivalent van 500 gram suiker) moet met twee 
worden vermenigvuldigd. Op die manier krijgen we de hoeveelheid aan 
vitaminen per kg (500 gram x 2 = 1 kg). In het geval van vitaminen ligt dit 
anders want die zijn niet gerelateerd aan de stofwisseling van suikers. We 
moeten ons hierbij baseren op het lichaamsgewicht van de vogel die van 
2 g (kolibrie) tot 200 g (grotere lori) kan variëren. Laten we als voorbeeld 
een vogel van 10 g nemen. Dit komt overeen met het gewicht van een 
doorsnee nectaretende vogel als kolibrie, honingzuiger, pitpit, brilvogel … 
Als de nood aan vitaminen afhankelijk is van het gewicht moet dergelijke 
vogel 7000 maal minder vitaminen krijgen dan een mens die 70 kg weegt 
(70000 : 10). Deze dosis is 7000 keer kleiner dan de dagelijkse dosis 
voor een mens waardoor de hoeveelheid aan nectar dus moet aangepast 
worden aan wat de vogel per dag drinkt. Welnu, een nectareter van 10 
g gebruikt tussen 2,5 en 3,7 g (gemiddeld 3,1 gram) aan nectar (droog 
gewicht) per dag afhankelijk of het gaat om een vinkachtige of om een 
kolibrie (ref. 1). In 1 kg nectar is de hoeveelheid aan voedsel (3,1 gram) 
voldoende om 323 dagen te gebruiken (3,1 gram x 323 = 1 kg). Keren we 
nu terug naar de dagelijkse behoeften van de mens dan moeten we hieruit 
besluiten dat we die 7000 (uit het voorbeeld) moeten vermenigvuldigen 
met 323 om de hoeveelheid aan vitaminen in 1 kg poedernectar te 
verkrijgen. In de praktijk komt dit erop neer dat de dagelijkse nood van 
een mens 22 bedraagt (7000 : 323 = 22). Om volledig te zijn moet er 
een valabel verschil zijn tussen bijvoorbeeld een zeer kleine kolibrie en 
een zeer grote lori. De stofwisseling van een vijftigtal nectaretende vogels 
is bestudeerd geweest waarbij de kleinste, een kolibrie, 2,7 g woog. Dit 
vogeltje eet 1,84 g suiker en 5,4 mg aan proteïnen per dag. De grootste 
vogel die werd getest was een lori van 192 g. Die eet 16,5 g aan suiker en 
654 mg aan proteïnen (ref. 2 en 3). Om 1 kg nectar aan te maken voor de 
meest kleine nectaretende vogels moet de menselijk nood door 48 worden 
gedeeld en voor een zeer grote nectareter door 6.

Vetoplosbare vitaminen
Vitamine A. Vitamine A of retinol is goed gekend ter versterking van het 
zichtsvermogen. Een derivaat van deze vitamine, 11 cis retinol, fungeert als 
een visueel pigment. Deze vitamine staat ook bekend voor zijn weerstand 
tegen infecties. De hypervitaminose A lijkt 20 tot 50 keer sterker te zijn 
dan de normale retinol. Daarentegen is het ß-caroteen een provitamine A 
die niet giftig is, zelfs niet bij een te hoge dosis. Het is dus nuttig om die 
ß-caroteen als vitamine A-bron te bezigen. De lever transformeert enkel 
de nodige provitamine in vitaminen. Zo wordt hypervitaminose voorkomen. 
De mens heeft ongeveer 1 mg retinol (= 3000 UI) of 6 mg ß-caroteen 

nodig per dag. Voor een vogel met 
een gewicht van circa 10 g zal de 
hoeveelheid ß-caroteen per kg 273 
µg zijn (µg of microgram is duizend 
keer kleiner dan een milligram 
en een miljoen keer kleiner dan 
een gram. En inderdaad, zoals 
hiervoor aangeduid, hebben 
vitaminen geen enkele invloed 
op de stofwisseling van suikers. 
Het volstaat om de menselijk 
nood (6 mg) te delen door 22 
wat neerkomt op 273 µg per kg 
nectar. Echter, omdat ß-caroteen 
niet giftig is en een goede oxidant 
is kunnen we zonder problemen 
tot tien keer hoger gaan, of 2 
g nectar, wat door mezelf ook 
wordt gedaan. Maar als we toch 
vitamine A in de vorm van retinol 
willen gebruiken is 45 µg (148 UI) 
per kg (poeder) de normale nood 
voor een kleine en middelgrote 
nectaretende vogel. We kunnen 
zelfs, zonder enig gevaar voor 
hypervitaminose naar 150 µg gaan 
wat ook door ons wordt gedaan. 
Maar toch is de marge smal. Want 
als we die waarde voor een grote 
nectaretende vogel verminderen 
betekent dit dat die vogel te weinig 
retinol zou binnenkrijgen, wordt 
de waarde verhoogd dan wil dit 
zeggen dat een vogel ter grootte 
van een kolibrie in de problemen 
komt. Om een toxische dosis te 
voorkomen gebruiken we zelf een 
mengeling met een limiet van150 
µg per kg samen met een goede 
kwantiteit ß-caroteen (2 g/kg). 
Maar bij sommige commerciële 
nectarvoedingen bevat het poeder 
tot 3,6 mg aan retinol wat 20 keer 
te veel is voor grote lorisoorten en 
zelfs 150 keer te veel voor kleine 
kolibries. Dit kan hypervitaminose 
teweegbrengen. 

Vitamine D. Vitamine D of calciferol 
staat bekend voor de opname 
aan calcium in het metabolisme 
maar toch zijn er ook andere 
belangrijke feiten. In principe moet 
vitamine D beschouwd worden 
als een hormoon en niet echt als 
een vitamine. Onder meer kan 
het lichaam vitamine D opnemen 

Zwartkaplori. Er bestaan duizend 
vogelsoorten die zich gespecialiseerd 

hebben in het eten van nectar 
waaronder lories. Foto: © Danny Roels.
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via ultraviolet licht. Bij een gebrek 
aan zonlicht moet een mens circa 
10 µg vitamine D3 per dag (gelijk 
aan 400 IU) opnemen. Dit komt 
voor nectaretende vogels overeen 
met 0,45 µg vitamine D3 per kg 
aan nectar. Om hypervitaminose 
D te voorkomen, die onder andere 
tot verkalking van de longen kan 
leiden, mag de dosis nooit hoger 
zijn dan vijf, wat een dosis betekent 
van 2 µg (80 IE) vitamine D3 per 
kg poeder. Vreemd genoeg is dat 
er in de handel een nectar wordt 
verkocht die met 19 µg vitamine 
D3 per kg poeder bijna 100 keer 
de dosis overtreft. Voor een kolibrie 
is dit tien keer meer dan één 
toxische dosis!

Vitamine E. Vitamine E of tocoferol 
is een zeer effectieve antioxidant 
die de celmembranen stabiliseert 
en betrokken is bij de vertering van 
vetten. Een mens heeft er ongeveer 
12 mg per dag van nodig maar 
een dosis tot 300 mg per dag is 
gevaarloos. Het gaat evenwel om 
een vitamine die niet optreedt bij 
het gebruik van suikers en die 

dus in functie van het gewicht van de vogel moet gedoseerd worden en 
niet in functie van de stofwisseling. We komen uit op een nood van 545 
µg aan vitamine E per kg poedernectar voor een nectaretende vogel van 
10 gr. Een van de eigenschappen van antioxidanten is dat ze zeer goed 
oververzadigde vetzuren beschermen die essentieel zijn voor de goede 
gezondheid bij vogels (ref. 5) waarbij rekening wordt gehouden met het 
gegeven dat ze verder onschadelijk zijn. Zelf geven we 10 mg vitamine E 
per kg poedernectar.

Vitamine K. Vitamine K is essentieel voor de stolling van het bloed. 
Dit is een echte vitamine die vooral teruggevonden wordt in het 
spijsverteringskanaal waar daar huizende bacteriën heel wat vitamine 
K aanmaken. In het geval van nectaretende vogels verloopt de 
voedselvertering zeer snel waarbij wordt verondersteld dat de aanmaak van 
vitamine K hierdoor wordt afgeremd. De nodige behoefte voor de mens 
aan vitamine K is ongeveer 100 µg per dag wat overeenkomt met 4,5 µg 
voor nectaretende vogels. Omdat ook deze vitamine niet toxisch (giftig) is 
kunnen we tot 100 µg per kilo poedernectar gaan. 
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Eigenheden
Als altijd bij dit soort vogels is de pop groter dan de man. In het specifieke 
geval van de havik meet de pop tussen 60 en 65 centimeter. De man is 
zowat 10 centimeter kleiner. Dit heeft tot gevolg dat ook de spanwijdte 
van de pop ruimer is. Voor haar wordt een spanwijdte van 120 centimeter 
genoteerd tegenover 100 voor de man. De kleur van de bovendelen is bij 
de man bruin, bij de pop grijs. Vanaf kin, over keel, borst en flanken toont 
deze roofvogel een vaalwitte kleur met zeer karakteristieke dwarsstrepen. 
Pas bij het vliegen wordt gezien hoe diezelfde dwarstekeningen ook op 
de ondervleugels gezien kunnen worden. Bij het vliegen blijkt ook dat de 
onderstaart sterk getekend is. Niet ingewijden verwarren hierdoor een 
havik soms met een sperwer (Accipiter nisus) maar deze laatste is ruim 
kleiner. Eigen aan de havik is ook de duidelijke wenkbrauwstreep. Letterlijk 
in het oog springend is het prachtig geel gekleurde oog met de zwarte iris. 
De havik heeft, wat men noemt, een priemende heel strenge blik die angst 
inboezemt. Voor een roofvogel is het normaal dat de snavel gebogen is en 
dat de bovensnavel langer is dan de ondersnavel. De havik heeft relatief 
korte vleugels en een lange staart. Ook over de staart lopen dwarsbanden.

Voedsel
Een niet genoemde eigenheid zijn de krachtige poten, hier geel gekleurd, 
met de vlijmscherpe klauwen waarmee vrij grote prooien als konijn, 
houtduif, ekster en zelfs zwarte kraai kunnen geslagen worden. De nagels 
van de havik zijn moordmachines, zonder enige vorm van medelijden priemt 
hij of zij ze in het lichaam van de prooi. Mede door zijn wendbaarheid wordt 
de havik tot de meest snelle jagers onder de roofvogels gerekend. Een 
havik suist door het bos en als hij met zijn scherpe ogen een prooi heeft 

Roofvogels,
Havik Frans Coppens.

gevonden, gaat hij erachteraan. 
Razendsnel en zigzaggend tussen 
stammen, takken en struiken. Een 
geslagen prooi wordt altijd geplukt, 
maar ook worden er veertjes 
genuttigd. Het slachtoffer wordt 
tussen stok en poot geklemd en 
met de snavel verscheurd en naar 
binnen gewerkt.

Nest
Pas gedurende het tweede en 
soms zelfs gedurende het derde 
levensjaar wordt de havik broedrijp. 
De balts begint vroeg op het jaar, 
al in maart zijn de eerste balts- en 
glijvluchten er. Bij de baltsvlucht is 
het zo dat de man jaagt en hij de 
pop de geslagen prooi aanbiedt. 
Pas als zij ervan eet zal ook hij zijn 
aandeel opeisen. Bij goed weer 
en een gunstige thermiek kunnen 
beide partners hoog in de lucht 
opgemerkt worden waarbij sierlijke 
glijvluchten worden uitgevoerd en 
fijne kreten worden geslaakt. Dit is 
meteen ook het teken aan andere 
paren dat dit territorium bezet is. 
Wat de bouw van het nest betreft 
is het zo dat het leeuwenaandeel 
hierbij op de schouders van de man 
rust. De man benuttigt hiervoor 
vingerdikke, krachtige stokken. 
Het nest van de sperwer vinden 
is niet meteen de meest simpele 
opdracht. Het wordt goed verstopt 
gebouwd, hoog in een boom, vaak 
dichtbij de stam. Het gebeurt dat 
de havik ieder jaar weer een ander 
nest bouwt maar ook is het zo dat 
oude nesten opgesmukt worden 
wat dan weer kan leiden tot wel 
heel grote nesten.

De havik (Accipiter gentilis) geldt voor ons land als een middelgrote dagroofvogel die veel meer aanwezig 
is dan wat doorgaans wordt gedacht. Dat de vogel slechts zelden kan geobserveerd worden komt door zijn 
schuchterheid, door de biotoop waar hij leeft en door het feit dat het om een vrij stille vogel gaat. 

Havik, eenjarige vogel.
Foto: © Danny Roels.
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Broeden
Wat er ook van is, de pop legt van twee tot vijf blauw-
groen-witte eieren met een vrij ovale vorm. Tussen de 
leg van ieder ei zit er een tijdspanne van twee dagen. 
Het bebroeden van de eieren gebeurt door de pop. Ze 
zal slechts het nest verlaten om voedsel aan te nemen 
die de man aanbrengt of, om zich te ontlasten of, om 
de vleugels even te strekken. Weet dat de man het 
voedsel voor de pop niet naar het nest brengt maar 
het aanbiedt op een plaats op enige afstand ervan. De 
broedtijd bedraagt 38 dagen.

Jongen
Om reden dat het bebroeden van de eieren begint 
nadat het tweede ei is gelegd worden de jongen ook 
niet gelijktijdig geboren. In ieder haviksnest met meer 
dan twee jongen bevinden zich juveniele vogels die 
groter of kleiner zijn dan de rest. De jongen worden 
geboren met een witte dons en tonen al onmiddellijk 
een vrij grote snavel en krachtige poten die op dat 
moment, proportioneel gezien, niet in het geheel van de 
jonge havik past. En nog bijzonder, de iris is niet geel 
zoals bij ma en pa maar gewoon blauw. En nog straffer, 
al van in het nest kan het geslacht bepaald worden 
want dan al is te zien dat de jonge pop gewoon groter 
is dan de jonge man. Vogelringers kunnen zelfs aan 
de poten bepalen wie man en pop is bij nestjongen. 
De jonge havik pop heeft niet alleen krachtigere poten 
maar ook langere vleugels en een groter gewicht. 
Bij het afsluiten van de tweede levensweek begint 
de bevedering zich te ontwikkelen. Tijdens de eerste 
levensweken is het de man die prooien naar het nest 
brengt, de pop hoedt de jongen en dit niet alleen tegen 
koude maar ook tegen natuurlijke predatoren. Pas als 
de jongen goed in de veren zitten gaat ook de pop op 
jacht naar prooien. Op de leeftijd van 40 tot 45 dagen 
wordt de horst verlaten, de juveniele haviken houden 
zich dan rond het nest op, vliegen kunnen ze nog niet. 
Ze houden contact met de ouders door middel van 
een zacht geroep dat enerzijds dient om hun positie 
te bevestigen maar dat ook als een bedelgeluid kan 

geïnterpreteerd worden. Bij het ouder worden huppen 
de jongen steeds verder van het nest weg en beginnen 
ook de eerste vliegoefeningen. Een handigheidje om de 
jongen tot vliegen aan te zetten is om een prooi aan te 
bieden waar geen van de jongen zich bevindt. Met een 
korte roep worden de jongen gelokt die zich haasten 
omdat ze goed weten dat de beste voedseldeeltjes 
voor het meest vlugge jong zijn. De jonge havik lijkt op 
het eerste zicht al sterk op de ouders maar kan er toch 
nog eenvoudig van onderscheiden worden. Zo is de 
bevedering op de rug bruiner, meer gevlekt, ontbreekt 
het typisch gezicht en is de borst fel gestreept. Ook de 
karakteristieke gele oogkleur is lang niet zo sterk als bij 
de oudervogels. 

Havik, pop. Haviken eten ook veertjes, dit helpt bij de 
vertering van het voedsel. Foto: © Danny Roels.

Havik, pop.
Foto: © Danny Roels.
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Muskaatvink
De muskaatvink is een gekende vogel in avicultuur. Hij wordt geprezen 
voor zijn prachtige kastanjebruine kleur, voor zijn unieke buik- én flank- 
én rugtekening die menig kweker van Japanse meeuwen jaloers maakt, 
maar ook voor zijn steeds strakke bevedering die nauw aangesloten 
tegen het lichaam gedragen wordt. Bovendien gaat het om een 
rustige en verdraagzame vogel. Ook in de tentoonstellingskooi weet 
hij zich te gedragen. Kortom, een unieke vogel waarmee ook goede 
kweekresultaten te bekomen zijn maar ook een vogel die zich leent 
voor de kruisingenkweek. De hier meest eenvoudige, maar daarom niet 
minder mooie, is de kruising met Japanse meeuw. En terloops, weet dat 
iedere kruising met Japanse meeuw wordt aanzien als een volwaardige 
tentoonstellingsvogel. Kruisingen van alle andere Lonchura’s onderling 
daarentegen niet. Met het oog op de kruisingenkweek opteren we 
voor een goed getekende vogel en die wordt vooral teruggevonden bij 
de nominaatvorm, en dat is gelukkig ook de meest verspreide van alle 
ondersoorten. Vergeet niet dat er bij de muskaatvink twaalf ondersoorten 
zijn die in kleur maar ook in tekening grote verschillen tonen. 

Diamantvink
We trappen een open deur in bij het schrijven dat de diamantvink 
een Australische prachtvink is die in ons land in grote aantallen, maar 

Kruising,
Muskaatvink x diamantvink

Kris Coninckx.

ook in meerdere mutaties 
en mutatiecombinaties 
wordt gekweekt. Voor de 
kruisingenkweek kiezen we echter 
nog steeds voor de wildkleur. In 
vergelijk met de muskaatvink is de 
diamantvink een meer robuuste 
vogel waarbij twee tekeningen 
(zwarte borstband, zwartwit 
gekleurde flanken) onmiddellijk 
in het oog springen. Maar ook de 
prachtige dieprode stuitbevedering 
heeft zijn charme. Tot voor enige 
jaren waren vooral zebravink 
x diamantvink en spitsstaart x 
diamantvink populair maar ook 
hier heeft de kruisingenkweker 
zijn grenzen verlegd. Op vandaag 
spreken de kruisingen van padda 
x diamantvink en muskaatvink x 
diamantvink meer aan tenminste 
als het om goede vogels gaat. Wat 
er ook van is, we kiezen voor een 
forsige, goed getekende, keurig 
gekleurde en rustige vogel. Komt 
erbij dat de diamantvink, net als de 
muskaatvink, een jonge vogel moet 
zijn.

Verzorging 
Beide vogels zijn niet moeilijk 
voor wat de verzorging betreft. 
Het zijn uitgesproken zaadeters 
en dit zijn tot nader order nog 
steeds de meest makkelijk te 
verzorgen soorten. Tropenzaad, 
trosgierst, nu en dan wat eivoer 
is voor beide vogels goed. Met 
het oog op jonge kruisingen doen 
we er ook goed aan om man en 
pop al lang op voorhand samen 
te plaatsen. Het geeft zowel de 
muskaatvink als de diamantvink 

Schier onuitputtelijk zijn kruisingen van exoot x exoot. De combinaties die op vandaag worden aangeboden 
getuigen van kunde en inzicht. Dit geldt ook voor de kruising muskaatvink x diamantvink (Lonchura punctulata 
x Stagonopleura guttata) die mits goed uitgekozen oudervogels een streling voor het oog kan zijn. 

Muskaatvink x diamantvink (roodstuit).
Foto: © Danny Roels.
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de broodnodige tijd om aan elkaar 
te wennen. Een ruime broedkooi 
is hiervoor uiterst geschikt. Bij het 
kweken van kruisingen opteren 
wij, als steeds, voor de natuurlijke 
weg wat inhoudt dat we geen 
kunstlucht verstrekken. In normale 
omstandigheden begint op die 
manier bij én de muskaatvink én 
de diamantvink eind maart, hooguit 
begin april de natuurlijke broeddrift.

Kweek
Een halfopen nestkast is een ideale 
nestplaats voor de diamantvink. 
Met hooi, kokos, mos, sharpie 
bouwt ze een kogelrond nest. Van 
Lonchura’s in het algemeen wordt 
gesteld dat het puike nestbouwers 
zijn waarbij zowel man als pop aan 
de werkzaamheden deelnemen. Als 
we zien dat beide vogels bouwen, 
en de diamantvink dit verdraagt, 
dan zijn we op de goede weg. 
Wanneer we ook nog zien dat 
beide vogels samen in de nestkast 
slapen is de kweek reeds half 
gewonnen. Maar toch, bij ons is 
het nooit anders geweest dan dat 

van de vijf tot zes eieren er nooit meer dan twee bevrucht waren. Met het 
hiervoor aangestipte voedsel, maar met een dagelijkse toevoeging van 
eivoer, komen de jonge vogels makkelijk groot. Diamantvinkpoppen zijn 
geëvolueerd naar goede broedvogels.

Show
Een eerste vereiste voor een kruising voor puntengewin is een goede 
conditie en een volledige bevedering. Dit moet, of wat had u gedacht, ook 
zo zijn voor muskaatvink x diamantvink. Op het gevaar af van in herhaling 
te vallen schrijven we nogmaals dat een goede kruising een afgewerkte 
vogel moet zijn waarbij de karakteristieken van beide ouders onmiddellijk 
in het oog moeten springen. We menen dat bijgevoegde foto's duidelijk de 
eigenheden van beide vogels toont. 

Muskaatvink x diamantvink (geelstuit).
Foto: © Danny Roels.
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Dimorfisme
Het brilduifje valt echter niet alleen op door zijn ‘bril’ maar beslist ook 
door de schubbenvormige tekeningen op rug en vleugels. De grootte is 
zeventien centimeter en het bezit een overheersend grijsbruine kleur. 
Een groot verschil tussen doffer en duivin is er niet. De doffer toont een 
roze waas op de borst die bij de duivin slechts matig of in het geheel niet 
aanwezig is. De licht gebogen snavel heeft een zwarte kleur, de iris is 
lichtbruin.

Herkomst
Het brilduifje vindt zijn herkomst in de Zuid-Amerikaanse landen Peru, 
Bolivië, Chili en Argentinië waar het in meerdere biotopen kan gezien 
worden maar ook in meerdere klimaatzones. Zo wordt de brilduif 
aangetroffen langs de droge kusten van de Grote Oceaan maar net zo 
goed in het regenwoud. Ook wordt het gezien in de droge maar koude 
punagrasvelden en dit zelfs tot op hoogten van 3500 meter. De mens 

Exotische duiven,
Brilduif Dirk Delombaerde.

wordt niet geschuwd, de brilduif 
is er een dagelijkse bezoeker van 
tuin en park. De vogel houdt er zich 
doorgaans op in kleine groepen 
waar het al foeragerend op de 
grond wordt gezien. De vogels 
zoeken er, met snelle stappen, 
gezamenlijk naar kleine zaden die 
de natuurlijke basisvoeding vormen.

Huisvesting
In avicultuur geldt de brilduif als 
sterk die zich makkelijk aan het 
volièreleven aanpast. Gezien de 
geringe grootte hoeft een grote 
volière niet. Naar ons aanvoelen 
zal een volledig overdekte volière 
van twee meter lang, twee meter 
hoog en een meter breed aan de 
behoeften van de duif voldoen. 
Hoewel we aanstipten dat de 
brilduif ook in de wildbaan in de 
koude regio’s (punagrasvelden) 
voorkomt pleiten we ervoor om 
bij vrieskoude toch voor een licht 
verwarmde huisvesting te voorzien. 
Kleine duiven zijn doorgaans 
niet agressief tegenover andere 
vogels en dat is ook hier zo maar 
toch is het beter om bij de brilduif 
vogels te plaatsen van dezelfde 
grootte maar liefst, of zeker, 
geen andere duivensoorten. Wat 
betreft de zitstokken opteren we 
voor vingerdikke stokken. Niet 
onbelangrijk is ook dat er in de 
volière zonlicht én zand aanwezig 
is en wel omdat de brilduif heel 
speciaal van zonne- en zandbaden 
houdt. Een waterbad is niet aan 
haar besteed. Beplanting in de 
volière kan maar moet niet.

Meerdere vogels dragen, naar mijns inziens, opmerkelijke maar voor de hand liggende namen. In sommige 
gevallen wordt naar een bepaald lichaamsdeel verwezen dat zo in het oog springt. Dit is ook zo bij de brilduif 
(Metriopelia ceciliae). De gele naakte zone rond het oog valt bij het eerste aanschouwen van de vogel vrijwel 
altijd het eerst op.

Foto: © Carlo Castellani 
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Voedsel
In de natuur voedt de brilduif zich als hiervoor vermeld 
met zaden. In theorie komt het erop neer dat deze duif 
vrij eenvoudig te houden valt met een mengeling voor 
kleine parkieten. Zoals de lezer van ‘De Vogelwereld’ 
weet is het bij alle duifachtigen noodzakelijk om grit 
en scherpe maagkiezel aan te bieden. Duiven hebben 
de gewoonte om zaden in een keer in te slikken, voor 
de vertering ervan is grit en maagkiezel aangewezen. 
Verder houdt ook het brilduifje van groenvoer en 
graszaden maar zeker ook van haver en tarwezemelen. 
Ook eivoer wordt gegeten. Dagelijks vers drinkwater is 
nodig.

Kweek
De brilduif geldt als een niet zo moeilijke kweekvogel 
tenminste wanneer de liefhebber over een 
harmoniërend koppel beschikt. En dat blijkt niet altijd 
het geval te zijn en meteen ook de reden waarom 
er niet genesteld wordt, of waarom de doffer en de 
duivin voortdurend met elkaar in de clinch gaan, of 
waarom een broedsel mislukt. Voor de kweek is het 
noodzakelijk om een nestkast aan te bieden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een halfopen type met 
een grondoppervlak van 20 x 30 centimeter en een 
hoogte van 15 tot 20 centimeter. Aan de voorkant 
kan een invliegplankje nuttig zijn. De nestkast wordt 

deels opgevuld met onder andere hooi of stro maar 
het spreekt voor zich dat er ook elders in de volière 
nestmateriaal moet aangeboden worden. Dit kan 
bestaan uit kokosvezel, maar ook uit kleine twijgjes 
of nog uit sparrennaalden. Als steeds bij duifachtigen 
wordt het nest beschouwd als een tijdelijk verblijf en 
veel energie wordt er niet aan besteed. Na iedere 
kweekronde is het absoluut noodzakelijk om de kast 
te reinigen. De uitwerpselen van de jongen liggen er 
gestapeld, wat al bij al, niet echt smakelijk is. Maar voor 
er jongen zijn moeten er uiteraard eerst eieren zijn. En 
voor er (bevruchte) eieren zijn moet er eerst gepaard 
worden. En voor er gepaard wordt moet er eerst 
gebaltst worden. Om een lang verhaal kort te maken, 
de duivin zal twee witgekleurde eieren leggen die ze in 
circa achttien dagen zal uitbroeden. De jonge duifjes 
worden door de beide ouders grootgebracht met 
duivenmelk en het hiervoor aangegeven voedsel. De 
jonge brilduif blijft tot drie weken in het nest maar bij de 
nestverlating is hij of zij dan ook volledig bevederd. Het 
is bij het uitvliegen een doffere versie van de ouders 
en uiteraard ook nog kleiner. Twee weken na de het 
uitvliegen zal de jonge duif zelfstandig genoeg zijn om 
zonder ouders verder te kunnen. In avicultuur zijn twee 
tot drie nesten per seizoen mogelijk. 
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Vraag 011.
Wat is een ander woord voor ‘French Moult’?

A. Verenpikken B. Franse rui

C. Jeugdrui D. Kale plekken

Vraag 012.
Wie van volgende vogels is de grootste?

A. Pimpelmees B. Zwartkopmees

C. Kuifmees D. Koolmees

Vraag 013.
Wat is een dragoon?

A. Scholekster B. Koereiger

C. Duivensoort D. Uilensoort

Vraag 014.
Hoe wordt een jonge vink genoemd?

A. Vinkenkuiken B. Uilskuiken

C. Takkeling D. Suskewiet 

Vraag 015.
Wat is een andere naam voor ‘Lonchura domestica’?

A. Huismus B. Huisgors

C. Japanse meeuw D. Huisvink

Test uw vogelkennis - 002
Samenstelling: redactie

Pimpelmees, de grootste?
Foto: © Danny Roels.

Vraag 016.
Tot welk geslacht wordt de elegant gerekend?

A. Neophema B. Agapornis

C. Carduelis D. Pyrrhura

Vraag 017.
‘Pyrrhula pyrrhula’ is de wetenschappelijk naam van

A. Distelvink B. Goudvink

C. Groenvink D. Kruisbek

Vraag 018.
Het prachtige vogelpark ‘Le Parc des Oiseaux’ ligt in:

A. Duitsland B. Frankrijk

C. Friesland D. België

Vraag 019.
Uit welk land is de Harzer (zangkanarie) afkomstig?

A. Spanje B. Nederland

C. Italië D. Duitsland

Vraag 020.
Wat voor een vogelsoort is een blauwfazant?

A. Astrilde B. Hoenderachtige

C. Amadine D. Watervogel

Deelnemen aan de

ORNITHOLOGISCHE QUIZ
op zaterdag 10 maart? 

Alle info: 0486/545.388 of 0475/401.263

Elke maand kan de lezer van ‘De Vogelwereld’ zijn/haar kennis testen via een kleine quiz. De vragen zijn niet 
moeilijk, ze bestaan uit tien multiple choice vragen die u in een paar minuten heeft opgelost.  De antwoorden 
vindt u terug in het ‘Verenigingsleven’.
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Ereleden: Z.K.H. Prins Laurent, ministers van staat Freddy Willockx en 
Herman De Croo. Vicepremier Alexander De Croo. 
Erevoorzitter: Theo Baillien. 
Verdienstelijke leden: Henri Gillissen, (†) André Osselet. 

Voorzitter: José Delfosse, 
Avenue des Champs Clairs 30 te 1421 Ophain.
Tel.: 0032(0)2/385.05.98 of 0032(0)479/35.30.24
Email: josedelfosse@yahoo.fr
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Waals-Brabant.
• Dagelijkse leiding A.O.B.
• Public Relations A.O.B.
• Ledenadministratie en abonnementen.
Betalingen tijdschrift en abonnementen: BE 22 0000 8635 4147.
Bic: BPOT BE B1 van ‘De Vogelwereld’ 1190 Brussel.

Franstalige ondervoorzitter: Alexis Galerin,
Rue de Lorichamps 8 te 6900 Marche-en-Famenne.
Tel.: 0032(0)84/31.23.74 of 0032(0)472/93.87.67
Email: a.galerin@belgacom.net
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Luxemburg.
• Verantwoordelijke vraag en aanbod, publiciteit, kleine aankondigin-

gen en het verenigingsleven.
Betalingen vraag en aanbod, publiciteit, kleine aankondigingen: 
BE 30 0000-752537-11. Bic: BPOT BE B1 van ‘De Vogelwereld’ 
1190 Brussel.

Nederlandstalige ondervoorzitter: Frans Verspecht,
Meusegemstraat 86 te 1861 Wolvertem.
Tel.: 0032(0)2/270.56.75 of 0032(0)478/26.26.61
Email: verspecht.frans@gmail.com
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Vlaams-Brabant.
• Verantwoordelijke aanvraag keurmeesters. Schrijven voor 30 mei.
Bijvoegen voor antwoord, voor België: twee zegels, voorandere lan-
den: internationaal antwoordcoupon. Geen zegel, geen antwoord.

Secretaris: Guy Van Peteghem,
Camille Vennenslaan 23 te 9140 Temse.
0032(0)3/296.22.57 of 0032(0)474/51.84.05
Email: g.van.peteghem@telenet.be
Taken:
• Algemeen secretaris A.O.B.
• Vaste beheerder voor de provincie Oost-Vlaanderen.
• Verantwoordelijke voor de Nederlandstalige site.

Rekenplichtige: Cindy Delfosse,
Avenue Des Champs Clairs 30 te 1421 Ophain.
Tel.: 0032(0)2/385.05.98 Email: penningmeester@yahoo.fr
Taken:
• Veranderlijke beheerder voor de Franstaligen
• Rekenplichtige A.O.B.

Ringenverantwoordelijke: Bert De Vrij,
Berkenlaan 27 te 2980 Halle-Zoersel.
Tel.: 0032(0)3/384.15.25 of 0032(0)473/98.29.42
Email: aobringen@gmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Antwerpen.
• Onderhoud bondsbureel.
• Verantwoordelijke ringendienst.
Betalingen ringendienst:
BE 44 0000 9176 6545. Bic: BPOT BE B1 van ‘De Vogelwereld’, 
1190 Brussel.

Andere leden raad van bestuur
Jaak Cosemans,
Romershovenstraat 43 te 3730 Hoeselt.
Tel.: 0032(0)89/51.42.57 of 0032(0)494/89.45.30
Email: jaak.cosemans@telenet.be
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Limburg.

David Vandormael,
Rue du Puits 6 te 4280 Hannuit. Tel.: 0032(0)478 77 73 15
Email: dav69van@hotmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Luik.

Alain Dewesler,
Chaussée du Calvaire 32 te 7812 Mainvault (Ath).
Tel.: 0032(0)498/97.32.66 Email: dewesleralain@hotmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Henegouwen

Yves Renard,
Rue de le Bruyère 5 te 5060 Auvelais.
Tel.: 0032(0)71/77.36.49 of 0032(0)478/20.07.16
Email: yves.renard1948@gmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Namen.
• Verantwoordelijke Franstalige boekendienst.
• Verantwoordelijke Europese vogels in het Waalse Gewest.

Rony Smet,
Spieveldstraat 28 te 9100 Sint-Niklaas.
Tel.: 0032(0)484/69.18.06
Email: rony.smet@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke beheerder Nederlandstaligen.
• Onderhoud bondsbureel.

Wim Straetmans,
Frans Van Cauwelaertstraat 78 te 1760 Roosdaal
Tel.: 0032(0)54/32.14.10 Email: WimStraetmans@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke bestuurder Nederlandstaligen.

Dirk Van Honacker,
Vlamingenstraat 12 te 8530 Harelbeke. Tel.: 0032(0)483.17.83.82
Email: west-vlaanderen@aobbel.be
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie West-Vlaanderen.
• Verantwoordelijke materiaal.

Johan Van Ongeval,
Geraardsbergsesteenweg 329 te 9404 Ninove-Aspelare
Tel.: 0032(0)0496/28.11.06 Email: van.ongeval.johan@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke beheerder Nederlandstaligen.
• Verantwoordelijke materiaal.

Andere diensten buiten de raad van bestuur:
Voorzitter en vorming keurmeesters:
Ad-interim. Marie Christine Lefèvre, Ch. Stevenaert 101
1370 Jodoigne Souveraine. Tel.: 0476/21.49.86
Email: mandarins210756@hotmail.be 

Boekendienst + drukwerken:
René Pellaers, Laarstraat 69 te 3740 Bilzen.
Tel.: 0032(0)89/49.27.60 Email: pellaers.r@hotmail.com.
Betalingen: BE 30 0001 6668 5911

Nederlandstalige redactie: 
Danny Roels, Bremenhulstraat 25 te 9260 Serskamp.
Tel.: 0032(0)9/368.04.33 of 0032(0)479/86.20.14
Email: info@dannyroels.be

Franstalige redactie:
Guy Verbays, Rue Haute Borne 25 te 1420 Braine-L’Alleud.
Tel.: 0032(0)2/384.90.08 of 0032(0)471/53.29.62
Email: g.verbays@gmail.com

Raad van Bestuur
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Alle vogels gestolen, wie kan Dierenparkje helpen?
Tijdens de kerstnacht zijn dieven binnengedrongen in het dierenparkje 
in Bilzen. “In het vogelverblijf hebben ze alle vogels gestolen.”, vertelt de 
92-jarige beheerder. “Misschien dat er vogelliefhebbers willen helpen om 
de lege volières weer een beetje te vullen. Dat is mijn grote wens.”, aldus de 
geëmotioneerde uitbater Guillaume Timmermans. Wie vogeltjes heeft kan 
bellen: 0478/44 20 17. Weet ook dat Guillaume jarenlang keurmeester is 
geweest bij onze federatie. Laten we, samen, het levenswerk van Guillaume 
weer opbouwen!

30 dure kanaries gestolen
Dieven hebben tijdens de kerstnacht 30 dure kanaries gestolen uit de 
volière van Freddy Denoo uit Torhout. In zijn tuin heeft hij een grote volière 
gebouwd waar tot voor kort 30 kleurrijke vogeltjes kwetterden. Maar tijdens 
de kerstnacht drongen dieven via het achterpoortje de tuin van Freddy binnen 
en roofden de volière volledig leeg. Het was niet de eerste maal dat Freddy 
bezoek kreeg van vogeldieven. Vorig jaar werden uit zijn volière ook al eens 
achttien vogels gestolen. 

Van de keurdersdienst
Volgende kandidaten legden met succes het examen af voor A.O.B.-
keurmeester. Ze worden stagedoend keurmeester. Het betreft:
• Europese vogels: 
 Michaël Praet, Rue El boil, 37 te 7618 Tointignies.
 Tel.: 069/77 76 42 of GSM : 0473/75 06 15
 of email : michaelpraet@gmail.com
• Parkieten: 
 Jean-François Tombal, Rue du Monument, 7 D te 4530 Vaux Borset.
 Tel.: 019/ 67 63 71 of GSM : 0473/99 86 00
 of email: jftombal@hotmail.fr
We heten deze twee nieuwe keurmeesters welkom in ons midden. Voor de 
keurdersdienst: Marie-Christine Lefèvre, voorzitter A.O.B.-keurmeesters ad 
interim.

Verenigingsleven

Test uw vogelkennis - 002, 
antwoorden 
011. Antwoord B, Franse rui
012. Antwoord D, koolmees
013. Antwoord C, duivensoort
014. Antwoord C, takkeling
015. Antwoord C, Japanse meeuw
016. Antwoord A, Neophema
017. Antwoord A, goudvink
018. Antwoord B, Frankrijk
019. Antwoord D, Duitsland
020. Antwoord A, astrilde

Test uw vogelkennis – 001, 
rechtzetting 
Vorige maand werd gevraagd (vraag 
007): ‘Neophema pulchella’ is de 
wetenschappelijke naam van? 
Helaas stond het juiste antwoord 
niet in de keuzemogelijkheden. 
‘Neophema pulchella’ is immers de 
naam voor de turquoisineparkiet 
en niet voor splendidparkiet, 
halsbandparkiet, grasparkiet of 
elegantparkiet.   

Vraag en aanbod
Kleine aankondigingen, vraag 
en aanbod, advertenties voor 
vogelbeurzen en tentoonstellingen 
voor de maand maart 2018 moeten 
ten laatste toekomen op 25 januari 
2018 bij Alexis Galerin, Rue de 

Op de jongste vergadering voor 
keurmeesters werden volgende heren 
gehuldigd voor 25 en 50 jaar keurmeester 
te zijn bij A.O.B. 
 
25 jaar: Leon Ceuppens (eerste foto) en 
Henri-Dirk Leerman (tweede foto) en Paul 
Raemaekers (derde foto). 50 jaar: Wilfried 
Deyaert (vierde foto) en Theo Vreugde 
(vijfde foto). 
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Verenigingsleven
Lorichamps, 8 te 6900 Marche-
en-Famenne. a.galerin@belgacom.
net 0032(0)84/31.23.74 of 
0032(0)472.93.87.67. De redactie 
kan geen publicatie garanderen bij 
laattijdige aankomst.

Te koop
DV 231. Noordse goudvink: alle 
mutaties in geel. Sib. Putters: 
verschillende mutaties ook bont 
en geel. Zwarte sijs met DNA. 
Treursijs. Europese sijs: mutaties: 
phaeo en topaas en geel dominant. 
Magellaansijs: mutatie: topaas 
en lutino. Jos Cannaerts. Tel.:  
0472/22.33.78 + 015/75.67.16

KH 039. Goudvink. Siberische putter. 
Grote mozambiek. Zwarte sijs. Frans 
CANNAERTS. Tel.: 0473/97.46.56

Van de ledendienst
Belangrijk. Bericht aan alle leden en aan de verantwoordelijke voor de 
ledendienst van de A.O.B.-verenigingen. Er werd gevraagd dat de bijdragen 
aan de A.O.B. betaald zouden geworden zijn voor 15 december om geen 
vertragingen bij de ontvangst van het tijdschrift te creëren. Is dit niet gebeurd dan 
geldt wat volgt:
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 december en 15 februari zullen alle 

tijdschriften ontvangen maar weliswaar op een uitgestelde basis. 
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 februari en 15 maart zullen het 

tijdschrift pas ontvangen vanaf april. 
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 maart en 15 april zullen het tijdschrift 

pas ontvangen vanaf mei. En zo verder. 
• Ieder lid die alsnog de verschenen tijdschriften wenst te ontvangen moet een 

supplement betalen van 5 euro (voor de betalingen na 16 februari). 
• Deze maatregel geldt niet voor de nieuwe leden daar deze alle tijdschriften van 

2018 zullen toegestuurd krijgen. 

Van de redactie
Danny Roels, hoofdredacteur van ‘De Vogelwereld’ trekt tussen 15 februari 
en 12 maart naar Costa-Rica in de hoop er een groot aantal vogels, fauna en 
flora te kunnen fotograferen voor ons maandblad. Tussen die data zal er niet 
geantwoord worden op email, telefoon enz. 

DE VOGELWERELD A.O.B.
SINT KATELIJNE WAVER ORGANISEERT

16de ORNITHOLOGISCHE QUIZ GUIDO CEULEMANS
Waar? Het Parochiecentrum, Patronaatsweg 2, 2580 Putte

Wanneer? Zaterdag 10 maart 2018 om 19 uur (deuren open 18 uur 30)
Wat? Alles en nog wat over ornithologie, vogels in het algemeen, kanaries, parkieten, postuurkanaries, 

exotische vogels enz. vererving, onkruidzaden enz.

Inschrijving of meer info: 0486/545.388 – 0475/401.263
Overschrijving op rek.nr. BE42 0017 4043 7654. Max. 5 personen per ploeg

LIDGELDEN ‘DE VOGELWERELD’
Alle betalingen gebeuren via het rekeningnummer

IBAN: BE 22 0000 8635 4147 - BIC BPOTBEB1 ‘De Vogelwereld’ te 1190 Brussel.

Volgende tarieven voor ‘De Vogelwereld’ zijn van toepassing:
1. Lid via een vereniging: lid aangesloten bij een Belgische vereniging: prijs van de vereniging.

2. Wonend in het buitenland (eeg): met maandblad prijs van de vereniging.
3. Lid zonder tijdschrift: prijs van de vereniging.

4. Individueel lid met maandblad: wonend in België: 35 euro.
5. Individueel lid met maandblad: uit een eeg-land en Zwitserland: 50 euro.

6. Lid uit de rest van de wereld (buiten de eeg en Zwitserland): 68 euro.

Kleine aankondigingen
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Kleine aankondigingen

GROTE VOGELBEURS INGERICHT DOOR:
‘LE CANARI OPHINOIS’ OP ZONDAG 4 MAART 2018

Van 7 tot 11 uur in de gemeentelijke feestzaal, 
rue des Combattants, 3 - 1421 Ophain. 

Inlichtingen: 0479/35.30.24

OP ZONDAGEN 11 FEBRUARI EN 4 MAART 2018
Telkens van 6u tot 11u

ZEER GROTE VOGELBEURZEN IN KERMT (ZAAL KERMETA)
Diestersteenweg 204 te Kermt. Ingericht door A.O.B.-Limburg

RESERVATIE VERPLICHT. 
Inkom: €2. Info: Hugo Musiek Tel.: 0496/83.59.46

‘BREESE KANARIE’ VOGELBEURZEN
18 FEBRUARI 2018 EN 18 MAART 2018

’t Hasselterkiezel 3960 Bree. In het oude schoolgebouw tegenover de kerk van ’t Hasselt
Van 9,00 uur tot 12,00 uur. Duif- en hoenderachtigen niet toe gelaten.

 Max 4 vogels per kooi. Kooien in goede staat. 
Reservatie niet nodig. Ingang: €1 Info: Jaak GEEBELEN. Tel.: 0499/29.31.11

NATUUR IN HUIS
GROTE INTERNATIONALE RUIL- EN VERKOOPDAG TE AARSCHOT

Zondag 25 februari 2018 in het ‘Parochiecentrum’, Herseltsesteenweg 214 en op de speelplaatsen van de school, 
Kerkstraat, Ourodenberg, 3200 Aarschot

Open van 6 tot 11 uur. Tel.: 016/56.30.44 of email leo.jannes@skynet.be
Reservatie mogelijk. Toegang gratis

GROTE INTERNATIONALE VOGEL- EN RUILBEURS
INGERICHT DOOR A.O.B.-VERENIGING

‘ZANG EN KLEUR’ ROESELARE

Ingangsprijs: €2. Op zondag 18 februari 2018 van 7 tot 12 uur
Dit in de praktijkhallen van het P.C.L.T. (College Roeselare)

Zuidstraat 27 te 8800 Roeselare
UITSLUITEND VOGELS TOEGELATEN OP DEZE RUILBEURS

Ruime parking.
Voor info: 0487/59.78.77 of 051/30.35.85

18 FEBRUARI 2018 TREFPUNT VOOR ALLE VOGELLIEFHEBBERS TE ROESELARE

HANNUIT – OVERDEKTE MARKT
RUE DES COMBATTANTS N° 1 -  019/51 33 97 (BEURSDAG)

ZONDAG 04 FEBRUARI 2018 VAN 07U00 TOT 12U00

53E GROTE VOGELBEURS
2000 m². Ruime parking. E40 uitrit 28

Georganiseerd door de clubs van BRAIVES, HANNUIT, JAUCHE en AVIORNIS
INFORMATIE

Franstalig: Daniel SCHOUFFLER   019/69 97 42 • Nederlandstalig: Gaby BACCUS  010/81 28 36
Ingang: €2 
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