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wordt het waarnemen van deze 
vogel als hoogst uitzonderlijk 
beschouwd. Daar komt bij dat het 
gaat om een trekvogel, dus een 
groot deel van de tijd brengt de 
draaihals door in zijn Afrikaans 
overwinteringsgebied. Niet ten 
onrechte staat deze vogel op de 
rode lijst als ‘ernstig bedreigd’ 
genoteerd. De biotoop waarin 
wordt geleefd bestaat uit beboste 
regio’s.

Voedsel. Het hoofdvoedsel bestaat 
uit insecten waarbij mieren een 
vooraanstaande rol spelen. De 
draaihals zoekt net als de groene 
specht [Picus viridis] in hoofdzaak 
zijn voedsel op de grond. Een 
hulpmiddel van formaat bij het 
verzamelen van voedsel is de lange 
tong. Met lange halen worden 
insecten en hun larven gewoon 
vanop de grond geplukt. De tong 
kan hierbij meerdere centimeters 
uit de snavel worden geplaatst.

Nest. De draaihals kan moeilijk 
een specifieke nestbouwer 
genoemd worden. Hij zoekt een 
(verlaten) holte in een boom want, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
grote bonte specht [Dendrocopos 
major] is hij niet in staat om een 
mogelijke nestplaats zelf aan te 
maken. Zijn nochtans scherpe 
en lange snavel is daar niet voor 
gemaakt en ook bezitten de 
hersenen van de draaihals niet de 
laag poreus bot die voorkomt dat 
de specht hoofdpijn krijgt. Er moet 
dus naar een geschikte nestplaats 
gezocht worden en daar kan de 
vogel weleens scherp uit de hoek 
komen. Hij heeft geen last van 

Eigenschappen. Een typische beschrijving neerpennen van de draaihals 
is, naar wordt beweerd, de eenvoud zelf. Het gaat immers om een 
bruingekleurde vogel maar in dat bruin zijn meerdere kleurennuances te 
beschrijven. En die nuances maken het de auteur er echt niet makkelijk 
op. Het meest eenvoudige is, wat dat betreft, gewoon naar bijgaande foto’s 
te verwijzen. Wie de kans krijgt om de vogel écht te observeren zal heel 
vlug merken dat de draaihals in feite een bijzonder sterk getekende vogel 
is met bruine, okerkleurige en zwarte kleurschakeringen. Deze vogel is 
zestien tot zeventien centimeter groot, tussen de geslachten is er geen 
uiterlijk verschil. Uit de naam kan eenvoudig worden afgeleid dat de vogel 
de nek heel makkelijk tot in een hoek van 180 graden kan draaien. Ik kan 
geen andere zangvogel die dit evenaart. Geven we nog mee dat de vlucht 
spechtachtig, dus golvend is.

Herkomst. In ons land wordt de draaihals amper of niet opgemerkt, 
hetzelfde geldt ook voor onze noorderburen uit Nederland, ook daar 

Europese vogels, 
Draaihals Lode Uytvang.

De draaihals [Jynx torquilla] is niet meteen de beter gekende Europese vogel. We hebben ooit gehoord dat 
hij als een écht buitenbeentje mag beschouwd worden en dit niet alleen binnen de ornithologische wereld 
maar specifiek in de wereld der spechtachtigen [Piciformes], een vogelgroep die doorgaans bekend staat 
het vermogen te bezitten om met de scherpe snavel nestholten in (rottende) bomen te hakken.

Draaihals.
Foto: © Imran Shah.  
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zijn geweten om al een bezet nest 
in te palmen en desnoods eieren 
en (kleine) jongen uit dat nest te 
zwieren.

Eieren. Voor er eieren worden 
gelegd wordt er heel nadrukkelijk 
gebaltst. Hierbij wordt door man 
en pop met de nek gedraaid en 
maken beide vogels zich slank 
waarbij de veren worden opgericht. 
Nestmateriaal wordt niet gebruikt. 
Het legsel kan met een aantal 
eieren dat schommelt tussen zes 
en tien groot genoemd worden. 
Het ei heeft een witglanzende 
kleur. Alleen de pop broedt en 
de broedtijd is bepaald op twaalf 
dagen. 

Jongen. De jonge draaihalsjes 
blijven tussen drie- en zesentwintig 
dagen in het nest en om te groeien, 
veren te krijgen enzovoort is een 
massa aan voedsel nodig. Voor 
man en pop is de opfok van de 
jongen een bijzonder moeilijke tijd, 
de jongen zijn echte slokoppen.  

Draaihals.
Foto: © Imran Shah.  
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Dimorfisme. Wie honderden spreeuwen oppervlakkig observeert gaat ervan-
uit dat iedere vogel gewoon gelijk getekend en gekleurd is. Wie dit gebeu-
ren met meer aandacht doet weet beter. Tussen bijna iedere vogel zijn er 
vaak kleine, individuele verschillen te zien wat het gadeslaan echt amusant 
maakt. En ook het geslachtsverschil (of het dimorfisme) is makkelijker vast 
te stellen dan wat misschien wordt verwacht. Niet alleen heeft de man meer 
glans dan het wijfje, ook loopt zijn buiktekening minder in elkaar dan bij haar. 
Let ook op de stippen. Bij de man zijn die in een mooie v-vorm geplaatst, bij 
het wijfje zijn ze wat meer afgerond. En toch, het betere herkenningspunt is 
en blijft het oog. Bij de volwassen man is dit volledig zwart, bij de volwassen 
pop loopt er door het oog een fijn en lichtgekleurd ringetje. In grootte is er 
geen verschil. Beide seksen zijn zowat 20 centimeter groot.

Natuur. De spreeuw is een vroege broedvogel. Na een zachte winter is het 
niet abnormaal dat er eind maart al volop genesteld wordt. Het zal u niet 
onbekend zijn dat de nestelende spreeuw een grote voorkeur heeft voor na-
tuurlijke broedholten. Op vandaag worden die steeds zeldzamer, onder meer 
omdat stervende bomen (precies daar zitten nogal wat natuurlijke nestplaat-
sen) vaak omgehakt worden. Inventief is de spreeuw wel en bij gebrek aan 
natuurlijke nestmogelijkheid kiest hij ook voor nestkast of gaten en kieren in 
gebouwen. 

Nest. Aangenomen wordt dat in hoofdzaak de man aan nestbouw doet. 
Soms worden door hem zelfs meerdere nesten gemaakt waaruit de pop er 
later één kiest. Het nest zelf heeft naar mijn aanvoelen niet veel om het lijf. 
Ik heb in mijn tuin een nestkast hangen en merk op dat de spreeuw hierin 
slechts een verzameling aan diverse materialen inbrengt. Dat gaat van hooi, 

stro, mossen en veren maar soms 
ook papier en zelfs enkele reepjes 
plastiek is mogelijk. Prachtig vind 
ik dan weer het ei. Het heeft een 
zachte, uniforme kleur die zweeft 
tussen groen en blauw en bezit 
een lichte glans. Een volledig nest 
bestaat uit vijf eieren, soms zes, 
uitzonderlijk zeven.

Jongen. Aan broeden heeft de man 
een broertje dood. Dus is het de 
pop die de eieren moet verwarmen. 
Hij houdt zich intussen bezig met 
het zingen van zijn lied, het na-
bootsen van andere geluiden, waar 
mogelijk een zonne- of waterbad 
te nemen en uiteraard voedsel 
zoeken. De broedtijd is hier vrij kort. 
Na twaalf dagen is het ei voor de 
jonge spreeuw te klein en bevrijdt 
het zichzelf met de eitand. Dit is een 
handig iets om de eischaal netjes 
te breken. Is dit gebeurd dan heeft 
de eitand geen nut meer en sterft 
die binnen de kortste tijd af. Maar 
zie, de niet broedende man blijkt 
een zorgzame vader te zijn en zoekt 
grasperken, velden en weiden af 
op zoek naar insecten in al hun 
voedingsstadia. Geldt de spreeuw 
als een ‘alleseter’ dan is het zo 
dat voor de opfok van de jongen 
een massa aan levend voer nodig 
is. De vogel maakt zich hier dus 
buitengewoon nuttig en bevrijdt de 
aangehaalde grasperken, velden 
en weiden van onder meer rupsen, 
emelten, sprinkhanen, torren, ke-
vers, mieren, spinnen … Foerage-
rende spreeuwen zijn het beloeren 
waard want er wordt toch wel met 
een aparte techniek gejaagd. Het 

Kweek- en andere ervaringen,  
Europese spreeuw Luc Staes.

Slechts weinig liefhebbers kennen de spreeuw [Sturnus vulgaris] niet. In zijn prachtkleed tooit hij zich als 
een zwartglanzende vogel met honderden witte stippen/lijntjes. Contrasterend tegenover het zwart kleurt de 
snavel geel. Op dat ogenblijk is de spreeuw, naar mijn aanvoelen, een streling voor het oog. Daar komt bij 
dat het gaat om een niet onaardige zanger. Vaak merken we hem al kwetterend op vanop een schoorsteen, 
een elektriciteitspaal enzovoort.

Foeragerende spreeuw.
Foto: © Danny Roels.
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geheim van die jachtwijze wordt 
teruggevonden in de kaakspieren 
die met de snavel verbonden zijn. 
Wanneer de spreeuw de snavel in 
de grond stopt laten de krachtig 
ontwikkelde kaakspieren toe de 
snavel in de grond te openen. Op 
die manier verzamelt de spreeuw 
dagelijks een groot aantal emelten. 
De jonge spreeuw is een hongerig 
vogeltje dat blijkbaar nooit genoeg 
eten heeft gekregen. Hoe groter 
het wordt, hoe luidruchtiger ook. Na 
een nesttijd van drie weken wordt 
het nest verlaten. De jonge Euro-
pese spreeuw is lang niet zo mooi 
gekleurd als zijn ouders. Hij heeft 
een eenvoudig grijsbruin veren-
kleed. Bij de jeugdrui verschijnen 
de eerste stippen/streepjes maar 
echt mooi wordt de juveniele vogel 
pas in het komende voorjaar. Dan 
slijten de topjes van de veertjes af 
en kan hij in schoonheid wedijveren 
met de overjarige spreeuwen. Twee 
broedronden per jaar zijn mogelijk.

Volièrevogel. Een tamme Europe-
se spreeuw is een uitstekende en 
bijzonder sterke volièrevogel. Wie 

er een koppel op nahoudt zal zien dat volièrekweek zelfs heel realistisch 
is. Zelf hou ik een stel in een volière die niet groter is dan twee meter lang, 
anderhalve meter breed en twee meter hoog. Die vlucht is volledig kaal. 
Er zijn drie, dikke natuurlijke zitstokken aangebracht. Wie de poten van de 
spreeuw beziet weet meteen waarom die stokken liefst niet zwak of klein 
zijn. Het standaardvoedsel (korrel, universeel) wordt aangereikt via twee ver-
schillende eetbakjes die op een meter hoogte zijn geplaatst. Per dag wordt 
een kwart appel verstrekt die volledig wordt genuttigd. Verder af en toe wat 
brood en dagelijks een tiental meelwormen per vogel (buiten de broedtijd 
wel te verstaan). Op een tegel staat een ronde waskom met een doorsnede 
van vijftig centimeter. Hierin baden beide vogels zich dagelijks maar nooit 
tweekeer in hetzelfde water. Drinkwater wordt via een fontein aangereikt 
die, net als het voedsel, op een meter boven de grond is aangebracht. Met 
het oog op de kweek is een natuurlijke berkenblok uit de handel in een van 
de vier volièrehoeken aangebracht. Die kast is een halve meter hoog en 
heeft een invlieggat met een doorsnede van zes centimeter. Begin april tel 
ik vijf eieren op een bedje van hooi maar vooral van kokosvezel. Als er jonge 
te voeden zijn volstaat de aangehaalde voeding geenszins. Net als in de 
natuur gaan man en pop op zoek naar dierlijke eiwitten. Komen hiervoor in 
aanmerking: meel- en buffaloworm maar ook vliegenmaden en pinkies. Let 
wel: een nest jonge spreeuwen groot krijgen kost moeite. Insecten moeten 
volop aangereikt worden maar wel op meerdere tijdstippen. Eens de jonge 
vogels in de veren beginnen te komen wordt er ook, gelukkig, steeds meer 
ander voedsel aangereikt. Van de vijf eieren blijken er ook vijf bevrucht. Vier 
jongen zijn groot gekomen. Bij het uitvliegen gedragen ze zich net als in 
de natuur. Dat wil zeggen enorm nerveus en voor het minste gaan ze, nog 
onbeholpen, op de vlucht. Dit is een moeilijk moment. Maar na enkele dagen 
keert de rust teug en gaan ook zij zich dagelijks baden waarna het poetsen 
van de veren een voltijdse bezigheid wordt. Het (verplicht) ringen is ook hier 
een lastig moment.  

Spreeuw.
Foto: © Imran Shah. 
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Huisvesting. Omdat ik slechts één koppel hou lijkt het me logisch de vogels 
in een kleine vlucht te houden die het voor zich alleen bezit. Voor wie het 
interesseert, die vlucht is drie meter lang, twee meter breed en twee meter 
en tien hoog afdalend naar twee meter. Op de grond zijn vier sparren 
aangebracht van de soort Columnaris glauca. Deze spar is vrij dicht en biedt 
een goede nestplaats voor de pop die ervan houdt om hoog bovenaan in de 
top te nestelen. Ook worden drie ‘kapelletjes’ geplaatst. De vlucht is volledig 
overdekt.

Verzorging. De distelvink is een typisch Europese zaadeter maar zijn fijne 
en vrij scherpe snavel is niet gemaakt om de meest harde en meest grote 
zaden te kraken. Daarom wordt er gekozen voor de speciale mengeling 
voor sijs en distelvink die door meerdere fabrikanten op de markt is ge-
bracht. Precies omdat het een zaadeter betreft is de keuze aan bijvoeding 
enorm groot. Allerhande onkruidzaden kunnen, volgens het seizoen, haast 
dagelijks aangereikt worden. Hoeft het gezegd dat deze vogel een speciale 
band heeft met (alle) distelsoorten? Weet dat de distelvink ook tuk is op 
de paardenbloem. Eivoer wordt graag gegeten en heeft vooral zijn nut bij 
het grootbrengen van de jongen. Proper water is ook hier een dagelijkse 
noodzaak. 

Voorjaar. De distelvink houdt van de zon. Bij kil en vochtig weer komt de vo-
gel moeilijk in kweekconditie maar wanneer eind maart, begin april de eer-
ste echt warme zonnestralen verschijnen komt hij stilaan in broedconditie. 
De man gaat dan niet onaardig zingen en de eerste, schuchtere baltsbewe-
gingen kunnen gezien worden. Toch is het zo, naar mijn overtuiging althans, 
dat de distelvink pas half mei tot eind mei écht aan kweken denkt. Enkele 

warme opeenvolgende dagen zijn 
dan voldoende voor de pop: in twee 
hooguit drie dagen zal ze een klein, 
keurig nest bouwen dat zo hoog 
mogelijk wordt gebouwd en liefst 
op een zonrijke plaats. De distelvink 
is niet alleen een fijnproever maar 
de vogel houdt ervan om vooral met 
fijn materiaal een knus nest te bou-
wen. We reiken hiervoor mos, zacht 
plantenvezel, hooi en dierenharen 
aan. Belangrijk voor de binnenkant 
lijken zaadpluizen van onder andere 
de paardenbloem te zijn.

Eieren & jongen. We beperken ons 
kweekverslag tot dit van 2019. Het 
eerste nest wordt, als verwacht, 
in de top van de spar gebouwd 
waarop het meeste zonlicht valt. 
Precies op 31 mei zit de pop vast 
op het nest. De man zingt dat het 
een lieve deugd is maar hij is ook 
attent genoeg om de pop meerdere 
keren per dag te gaan voeden. Dit 
betekent niet dat de pop nooit het 
nest verlaat. Op zekere momen-
ten vliegt ze weg om zich zo ver 
mogelijk van het nest te ontlasten 
maar ook om te baden. Een ei is 
hier niet bepaald groot te noemen. 
Het is licht gekleurd met enkele 
grijswitte stipjes. Dit eerste nest telt 
vijf dergelijke eieren. De pop broedt 
voortreffelijk en op 14 juni worden 
de eerste drie jongen geboren. 
De volgende dag kipt het vierde 
ei, het vijfde blijkt niet bevrucht te 
zijn. Wanneer er jongen zijn bied 
ik eivoer aan van Cédé dat wordt 
aangelengd met gekiemde zaden, 
waaronder enkele ontdooide diep-
vriespinkies zijn aan toegevoegd. 
Indien de kans ertoe bestaat wordt 

Kweek- en andere ervaringen,  
Kleine distelvink Hermen Frieland.

Het is alweer zes jaar geleden dat ik mijn eerste distelvink [Carduelis carduelis] wist te kweken. Voor veel 
lezers niets opzienbarend maar toch hou ik eraan om mijn ervaringen neer te schrijven. Ik hoor zo nu en dan 
zeggen dat het samenstellen van een koppel moeilijker is dan de kweek zelf omdat het verschil tussen man 
en pop niet groot is. Hoewel, wie goed toekijkt zal zien dat de man door de band scherper gekleurd is dan 
het wijfje en, vooral, dat zijn rode kopkleur doorloopt tot achter het oog.

Distelvink. Jonge vogel.
Foto: © Imran Shah. 
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dagelijks groenvoer aangeboden. 
Van de vier jongen vliegen er op 
2 juli drie uit. Het vierde ligt dood 
in het nest. Op 18 juli worden de 
jongen uitgevangen. De pop zit op 
dat moment voor de tweede keer 
te broeden. Ze heeft het tweede 
nest gebouwd op dezelfde plaats 
als het eerste dat ik samen met het 
dode jong heb verwijderd. Nu zijn 
er zes eieren waarvan vier bevrucht. 
Van die vier jongen sterft er één, ik 
vind het op 2 augustus dood terug 
op de grond. Waarschijnlijk uit 
het nest gevallen. Op 9 augustus 
vliegen de jongen uit. Met trillende 
vleugels proberen ze de ouders te 
overtuigen om voedsel voor hen uit 
de krop op te braken. Een derde 
nest is er niet geweest.

En nog …
• Het ringen gebeurt als de 

jongen vijf dagen oud zijn. De 
ringmaat is 2,5 mm voor de 
kleine distelvink.

• Bij de nestverlating toont de 
jonge distelvink zich nog lang 
niet in de prachtige kleuren van 

de oudervogels. Het is bruingrijs van kleur met de gele vleugelspiegels 
als meest opvallende eigenschap. Op borst en flanken is er een licht-
bruine streeptekening.

• Met het oog op de jeugdrui worden de jongen op een zo’n mogelijke 
droge plaats gehuisvest. Ik kies hiervoor een ruime kweekkooi uit van 
80 x 50 x 60 cm (lxbxh).

• Jonge distelvinken zijn lekkerbekken. Ze houden enorm van onkruiden 
met, jawel, distelzaden op kop. 

• Hygiëne is wel nodig, de jonge distelvink staat ervoor gekend gevoelig 
te zijn voor coocidiose. 

Distelvink.
Foto: © Imran Shah.
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Koloniebroeder! Ik weet het best, het vloekt met wat hiervoor staat, maar in 
de natuurlijke habitat bouwt de zonastrilde het nest dicht bij het nest van een 
ander koppel. Ik heb nooit een broedplaats gevonden dat gescheiden was 
gebouwd van andere. En hoewel er bij het nest wel een klein territorium wordt 
verdedigd heb ik nooit vastgesteld dat dit tot agressie heeft geleid. Terloops, 
de zonastrilde bouwt heel graag het nest in een pandanusstruik. Dit is een 
groenblijvende plant, waarvan de stam een hoogte van zes meter kan berei-
ken. 

Pikorde. En toch heerst er binnen de groep ook een zekere verstandhouding, 
zeg maar pikorde. Het laat geen twijfel dat er binnen de groep een dominant 
paar is waarvoor alle andere koppels een pasje opzijgaan. Zoekt de meest 
dominante man voedsel op de grond dan blijven andere mannen op zijn minst 
een meter van hem verwijderd, zoekt de meest dominante pop eten op de 
grond dan ruimen andere poppen plaats. Het meest dominante koppel bouwt 
het nest het hoogst. Hoe hoger de vogels in de pikorde staan hoe hoger er 
wordt gebouwd. Het nest van een jong paartje wordt het laagst teruggevon-
den.

En de reden? Omdat we weten dat er in de natuur niet zomaar iets gebeurd 
hebben wetenschappers naar de reden hiervan gezocht. De meest logische 
uitleg bestaat erin dat de vogels die het dichtst bij de grond het nest bouwen 

ook doorgaans het eerst geslagen 
worden door een predator. Er zit 
eigenlijk een veiligheidsstrategie 
achter.

Dimorfisme. Het verschil tussen 
man en pop is vrij groot. De man 
heeft een dominant rode kleur maar 
onder meer op de schedel en in de 
nek zien we een donkergrijze kleur. 
Eigen aan die vogel zijn de witte 
puntjes die net onder de vleugels, 
op de zijkant van de borst, te zien 
zijn. De dikke snavel kleurt rood, hij 
is weliswaar lichter aan de basis. De 
grootte is 13 centimter. De pop is in 
haar totaalbeeld veel grijzer.

Voedsel. De zonastrilde is een over-
tuigd zaadeter wat niet wegneemt 
dat hij vies is van een kleine spin of 
van een termiet. Zeker is ook dat er 

Bekeken door een Australische bril,
Zwartbuik zonastrilde John Sövegard.

Het laat geen twijfel dat de zwartbuik zonastrilde [Neochmia phaeton] met zijn dominerende rode kleur als een 
heel mooie vogel kan beschouwd worden. Niettemin heeft bewuste prachtvink nooit de populariteit gehaald 
in avicultuur als andere vergelijkbare vogels. De reden moet, naar mijn aanvoelen toch, gezocht worden in 
het feit dat bewuste vogel niet de meest makkelijke is in de volière/kweekkooi en ook behoorlijk agressief 
uit de hoek kan komen. Wie de zonastrilde wil zien in de wildbaan reist naar af naar het Kimberleygebied en 
het aansluitende Northern Territory.

Badende zwartbuik zonastrilden in The Northern Territory. 
Foto: © David Cook.
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‘lerp’ genuttigd wordt. Dit is een soort van gekristalliseer-
de dauw die zich door middel van bepaalde insecten op 
takken vastzet. De zaden worden op de grond gezocht 
maar onrijpe zaden worden hangend aan de stengel 
genuttigd.

Biotoop. Voor we verder gaan met de vermelding van 
de biotoop er opwijzen dat de zwartbuik zonastrilde ook 
voorkomt in Nieuw-Guinea. Er wordt geleefd in halfdro-
ge gebieden met veel grassen en waar water makkelijk 
terug te vinden is. Het is lang geen uitzondering om klei-
ne groepen tot vijftig vogels (jong en oud) op te merken.

Tijd. De natuurlijke Australische broedtijd loopt van sep-
tember tot februari (het natte seizoen) in The Northern 
Territory en van januari tot april in het Kimberleygebied.

Nest. Het nest heeft een omvangrijke structuur en wordt 
opgetrokken met grassen, boombast, zaadhoofden van 

zegge en veertjes. Het heeft een zijdelingse ingang. Als 
aangegeven worden de meeste nesten in pandanus-
struiken teruggevonden.

Eieren & jongen. De pop legt van vier tot zes witgekleur-
de eieren die ze begint te bebroeden nadat het vierde 
ei is gelegd. Ook de man broedt. De broedtijd is twee 
weken. De jonge vogels worden door beide ouders 
grootgebracht met insecten en zaden. Als alles naar 
wens verloopt zullen ze na een nesttijd van drie weken 
het nest verlaten. Zoals gewoonlijk bij Australische 
prachtvinken worden de jongen nog gedurende twee 
weken door beide ouders nagevoed. Studies hebben 
hardgemaakt dat er tot drie nesten per jaar kunnen zijn 
maar ook aangebracht dat liefst 60% van de jongen 
nog binnen het eerste levensjaar het hoekje omgaan. 
Slangen en valken zijn de meest genoemde predatoren 
van deze vogel. 

0499/91.07.83 of animalis@belgacom.net (BIJ VOORKEUR VIA SMS OF MAIL)
Grande Ruelle, 11 - 5310 Waret-la-Chaussée (Eghezée)

Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag van 15u tot 19u. Vrijdag uitsluitend van15u tot 18u.
Zaterdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen

Zwartbuik zonastrilde. Man.
Foto: © David Cook.

Jonge zwartbuik zonastrilde.
Foto: © Danny Roels.
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Man, pop. De bruinrug goudmus is niet meteen de grootste onder de 
mussen. De vogel meet hooguit 13 centimeter. De man bezit een prachtig 
geelgekleurde kop en hetzelfde gaat op voor borst en flanken. De rug 
kleurt mooi kastanjebruin en dit is ook in de naamgeving terug te vinden. 
De pop is zandkleurig bruin en lijkt een lichter gekleurde maar ook kleinere 
weergave te zijn van de huismus [Passer domesticus].

Huisvesting. Het koppel bruinrug goudmus wordt gekocht bij een 
vogelhandel. Man en pop zijn in een prima conditie en gezien de 
verkoopprijs (40 euro) binnen de perken blijft wordt de koop gesloten. 
Thuis wordt het koppel in een kweekkooi geplaatst maar dat blijkt 
geen goed idee. Mussen hebben beweging nodig en begin maart 2019 
verhuizen ze naar een volière waarin een koppel barmsijzen [Acanthis 
flammea], een koppel bandvinken [Amadina fasciata] en een stel 
zebravinken [Taeniopygia guttata] al huisden. De verstandhouding tussen 
die vogels mag als goed worden beschouwd. Bij het begin van de broedtijd 
zijn er wel enkele schermutselingen tussen de bandvinken en de mussen 
omtrent een nestkast maar daar blijft het bij, de mussen trekken wel aan 
het langste eind. De volière is drie meter lang, anderhalve meter breed en 
twee meter hoog. Ze is volledig overdekt, de bodem bestaat uit aarde. Er is 
geen beplanting aanwezig.

Verzorging. De genoemde vogels 
zijn voornamelijk zaadeters. De 
bruinruggen eten zowel van de 
tropenmengeling als van de 
mix voor de barmsijzen maar 
zijn ook niet vies van alles wat 
wordt aangeboden gaande van 
onkruidzaden, eivoer, pinkies enz.

Nest. Op uitzondering van de 
barmsijs zijn de andere aanwezige 
vogels holenbroeders. Voor band- 
en zebravink, en voor de goudmus 
worden meerdere nestkasten 
aangeboden gaande van halfopen 
nestkasten tot berkenblokken 
uit de handel. Het nestmateriaal 
bestaat uit fijne uitgerafelde 
koordjes van jutezakken, hooi, 
grassen, kokosvezel, mos, haren 
en veertjes. Dit allegaartje aan 
materiaal wordt door beide seksen 
naar de nestkast gebracht. Het 
nest heeft dan ook weinig structuur 
maar gezien het wordt gebouwd 
binnen de veilige bescherming van 
de nestkast hoeft dit ook niet. 

Eieren. Ter afwisseling wordt 
bij de nestbouw door de vogels 
ongemeen veel gepaard. Dit 
gebeurt echt zakelijk. Nooit heb 
ik een baltsende vogel gezien, 
het gebeurt rechttoe, rechtuit. 
Het is dan ook de logica zelf dat 
er spoedig vijf grijsblauwe eieren 
worden gelegd die vooral op de 
stompe zijde rijkelijk bedeeld 
zijn met donkerbruine vlekjes. 
Vermoedelijk wordt er enkel door 
de pop gebroed, althans de man 
heb ik nooit op het nest betrapt 
al moet het gezegd dat de pop 

Bruinrug goudmus. Man. Prachtvogel.
Foto: © Danny Roels.

Kweek- en andere ervaringen, 
Bruinrug goudmus Marc Deweirdt.

‘Passer luteus’ is de wetenschappelijke naam van een wel bijzonder knapgekleurde vogel die in het 
Nederlands door het leven gaat als bruinrug goudmus. Tussen man en pop is er een groot verschil. Hij kleurt 
voor een groot stuk geel terwijl zij het houdt op een lichtbruin vederpak weliswaar met vrij mooie tekeningen. 
Mussen, in het algemeen, staan ervoor gekend dat het makkelijk te houden volièrevogels zijn waarbij goed 
te kweken valt. Ik spreek dit niet tegen, lees hierbij mijn verhaal.
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ontzettend veel de nestkast verlaat. 
En op een van die momenten kan 
ik vaststellen dat de vijf eieren 
allemaal bevrucht zijn.

Jongen. Na een broedtijd van 
dertien dagen tel ik vier jongen. 
Het vijfde jonge musje wordt de 
volgende dag geboren. Voor de 
ouders breken harde tijden aan. 
De jonge bruinrug goudmus is 
een hongerig vogeltje dat letterlijk 
hoorbaar om voedsel schreeuwt. 
Pinkies, buffalowormen maar 
ook verpopte vleesmaden blijken 
een goede dierlijke mix te zijn. 
Beide ouders vliegen constant de 
voedseltafel op en af om de jongen 
te voeden. Op de vijfde levensdag 
worden de jongen geringd, dit 
gaat maar net. De ringen worden 
afgeplakt met een vleeskleurige 
pleister. Op de zestiende levensdag 
tel ik vier jonge, goed bepluimde 
musjes in de volière. De volgende 
dag zijn het er vijf. Bij het uitvliegen 
zijn het precies miniatuurversies 
van hun moeder maar laten we ons 
niet vergissen. Die jonge musjes 

Zandbadende bruinrug 
goudmus. Man.

Foto: © Danny Roels.

zijn bijzonder sterke vogels en na amper acht dagen uitgevlogen te zijn 
worden ze al aan de eetbak gezien. Maar toch, echt alleen kunnen ze pas 
verder nadat ze twee weken zijn uitgevlogen. Omdat intussen het wijfje al 
aan een tweede nest is begonnen worden de vijf vogeltjes uitgevangen en 
apart geplaatst. Het tweede nest, nota bene in dezelfde nestkast gebouwd, 
brengt vier jongen op. Een derde ronde is er niet geweest. Eén jong vogeltje 
heeft de jeugdrui niet overleefd. De andere acht groeiden keurig uit tot vier 
mannen en vier poppen.  
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Makkelijk? Toegegeven. De exposant die met een witte rijstvogel naar de 
tentoonstelling trekt hoeft minder met kleur rekening te houden en met 
tekening(en) (laten we de oogringen even buiten beschouwing) in zijn 
geheel niet. Tegenover iedere andere kleurslag en/of combinatie is dit 
ontegensprekelijk een voordeel. Maar is die vogel daarom een makkie? Zou 
hij het wel zijn dan moet onmiddellijk de vraag worden gesteld waarom niet 
iedere witte rijstvogel op zijn minst een ereprijs (90 punten) haalt? 

Wit. Wie de gelegenheid heeft om meerdere witte rijstvogels samen te 
bekijken zal vaststellen dat lang niet iedere vogel dezelfde witte, heldere 
kleur, bezit. Dit verschijnsel komt ook bij andere witgekleurde vogels voor 
(bijvoorbeeld bij de zebravink). Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo is 
lang niet iedere witte stam even net, en heeft lang niet iedere exposant 
het in zich om een witte vogel écht wit naar de vogelshow te brengen. Het 
houden en verzorgen van witte vogels vraagt een haast sublieme verzorging 
waarbij het een dagelijkse plicht is om iedere vogel van badwater te 
voorzien en dit in een kraaknette kooi. Ieder vuiltje op de zitstok moet 
zoveel mogelijk vermeden worden. Het gebeurt dat vogels (lang niet alleen 
rijstvogels) met de snavel over de stok gaan wrijven. Is de stok bevuild dan 
wordt dit ook in de bevedering opgenomen. En daar komt bij dat dit bij witte 
vogels meer opvalt dan bij niet witte vogels. Weet ook dat witte vogels ook 

wel ‘gewassen’ worden (letterlijk te 
interpreteren) en neem het van mij 
aan dat is een kunst. 

Zuiverheid. Het geoefend oog van 
de keurmeester weet bovendien 
dat, vooral bij jonge vogels, er soms 
een zweempje grijs blijft hangen in 
de bevedering. Vooral stuit en rug 
blijken daar gevoelig voor te zijn. 
Wordt dit vastgesteld dan mag de 
vogel nog zo wit zijn, als showvogel 
wordt hij niet gewaardeerd. Is 
die aanslag minimaal dan kan dit 
makkelijk verwijderd worden met 
een pincet. 

Model. Het model wordt 
medebepaald door de houding die 
de vogel aanneemt. Weet dat een 
goede rijstvogel (wit en andere 
kleur) een geblokt exemplaar 
is waarbij alle lichaamsdelen in 
harmonie tegenover elkaar staan. 
Dit houdt onder andere in, een 
goed gevormde kop met het oog 
centraal geplaatst ten opzichte 
van de schedel. De nek moet kort 
bij de kop aansluiten. Verder ziet 
u bij een vogel die uit het goede 
hout gesneden is een bolle lijn die 
gevormd wordt vanaf de nek tot aan 
het staartuiteinde. Goed afgerichte 
vogels nemen die houding spontaan 
aan wanneer ze enkele minuten op 
de keurtafel staan. De keurmeester 
moet dus iedere rijstvogel de kans 
geven zich te ‘presenteren’.

Snavel, oogringen. Voor beide 
lichaamsdelen wordt gevraagd 
dat de rode kleur zo diep mogelijk 

Mutatie, 
Rijstvogel wit Jaak Rijnders.

Een witte rijstvogel in een perfecte zuivere kleur, met goed doorgekleurde snavel én oogringen die bovendien 
over een perfecte houding bezit en een rustige houding aanneemt is een gedroomde tentoonstellingsvogel. 
Toch is het zo dat een witgekleurde rijstvogel te vaak als een makkelijke vogel wordt beschouwd omdat er, 
technisch gesproken, geen kleur is. Sedert jaren is de witte padda (ook zo wordt de rijstvogel genoemd) een 
vaste verschijning op onze vogelshows.

Witte rijstvogel.
Foto: © Danny Roels.
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doorgekleurd is waarbij u weten 
moet dat de kleur naar de punt toe 
lichter wordt om te eindigen in een 
hoornkleur. De oogringen moeten 
schep getekend zijn en zo dieprood 
mogelijk. Hou er wel rekening 
mee dat de kleurdiepte aanzienlijk 
minder wordt bij koudere 
temperaturen!

Wit x bont en omgekeerd.  Het is 
een vaststaand feit dat de betere 
vogels gekweekt worden uit 
de hiervoor vermelde paringen. 
Wie wit x wit kweekt zal snel 
vaststellen dat de vogels niet 
alleen te klein worden maar ook 
dat de bevedering op wangen en 
schouders niet volledig zal sluiten. 
Geven we ook mee dat de meeste 
witte rijstvogels, om niet te zeggen 
allemaal, uitvliegen met een 
onzuivere (bonte) kleur. Het is pas 
tijdens de jeugdrui, die zonder enig 
probleem verloopt, dat de vogels 
écht wit uitkleuren en dat op kleur 
een selectie kan gemaakt worden. 
Weet dat de jongen, die zullen 

Witte rijstvogel. Kopdetail.
Foto: © Danny Roels.

uitgroeien tot witte rijstvogels, wel al van in het nest te herkennen zijn. Zij 
bezitten op dat moment al een eenkleurige vleeskleurige snavel, de bonten 
een donkergekleurde. Een witte padda is dus niets meer of minder dan een 
bonte vogel waaruit al het pigment is uitgekweekt.

Literatuur:
‘De Vogelwereld’ januari 2017
A.O.B.-standaard voor rijstvogels. 
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Herkomst. De oorsprong van de rode druppelastrilde, 13 tot 14 cm groot, 
moet gezocht worden in Afrika en meer bepaald in Tanzania, Mozambique 
en enkele buurlanden. In de natuurlijke biotoop, bestaande uit savannen 
en bosranden, wordt er geleefd van zaden en insecten waarbij wordt ge-
specifieerd dat deze vogel doorgaans meer insecten- dan zaadeter moet 
genoemd worden. Vooral tijdens de broedtijd wordt er in hoofdzaak naar 
(kleine) insecten gezocht en, zoals steeds bij dit soort vogels, worden de 
jonge vogeltjes gedurende de eerste levensdagen uitsluitend met dierlijke 
eiwitten grootgebracht.

Dimorfisme. Bijgaande foto’s tonen een mannelijke vogel. Op zijn minst 
moet er gesteld worden dat het om een mooie en contrastrijke exoot gaat 
waarbij rood toch de dominante kleur is. Vogels met rood in de bevedering 
zijn doorgaans niet de meest vredelievende soorten. Zeker gedurende de 
kweektijd wordt de aanwezigheid van vergelijkbare vogels met rood in de 
bevedering niet op prijs gesteld. Een detail, zo lijkt het, maar echt niet te 
onderschatten. De pop lijkt op de man. Ze heeft een quasi identieke kleur 
en tekening maar dan in een serieus afgezwakte kleur. Of met andere 
woorden het dimorfisme is vrij groot. 

Look-alike. Net zoals we het in het januarinummer hadden over de aurora 
astrilde (versus de streepjesastrilde) en in het februarinummer over de 
bandvink (versus de roodkopamadine) is er ook voor de rode druppelas-
trilde een vogel die heel wat karakteristieken heeft van de rode druppe-
lastrilde. In de ornithologie wordt die ‘look-a-like’ parelastrilde [Hypargos 
margaritatus] genoemd. Die vogel heeft zowat hetzelfde kleur- en teke-
ningspatroon maar de kleuruiting is over het algemeen veel ‘rozer’ dan bij 
de rode druppelastrilde. Ook is de parelastrilde, die terloops gezegd amper 
in avicultuur is voorgekomen, duidelijk kleiner dan de rode druppel.

Verzorging. Hiervoor werd het al 
even aangestipt: deze vogel is 
van nature uit meer insecten- dan 
zaadeter en naar ons aanvoelen 
moet daar in avicultuur zeker re-
kening meegehouden worden. De 
rode druppel aanvaardt makkelijk 
pinkie, buffalo- en meelworm en die 
hebben het voordeel dat ze (ont-
dooid) simpel onder het eivoer kun-
nen voorgezet worden. Naar eigen 
ondervinding eten sommige rode 
druppels graag eivoer terwijl ande-
re het niet lusten. Een belangrijk 
gegeven bij de verzorging van de 
rode druppelastrilde is het feit dat 
deze vogel zich bijzonder graag op 
de bodem ophoudt en er ook heel 
happig voor is om daar gevoed te 
worden. De zaadbak bijvoorbeeld, 
opgevuld met tropenzaad, wordt 
door ons, in dit geval, altijd op de 
kooi- of de volièrebodem geplaatst. 
Hetzelfde moet gesteld worden 
voor het drink- en badwater. Een 
grote schaal op de grond geplaatst 
is naar ons aanvoelen hier beter 
dan een grote opgevulde fontein 
die, hoog, tegenover een zitstok ge-
plaatst wordt. Als laatste punt voor 
wat de verzorging betreft, alleen 
gedurende de zomermaanden kan 
hij buitengehouden worden. Voor 
de andere tijden moet voorzien 
worden in een lichtjes verwarmbare 
ruimte.

Kweek. In de inleiding hadden we 
het over ‘een niet eenvoudig te 
kweken vogel’ en dat is groten-
deels te danken aan het gegeven 
dat het gaat om een soort die 
graag op de grond leeft maar daar 
ook graag gaat nestelen. In kooi en 

Prachtvinken, 
Rode druppelastrilde J. Huistra.

De rode druppelastrilde [Hypargos niveoguttatus] is niet meteen de meest voorkomende prachtvink in 
avicultuur. De oorzaak hiervoor moet waarschijnlijk in de combinatie van niet simpel te acclimatiseren, losse 
bevedering en ook niet eenvoudig te kweken liggen. Of duidelijker: lang niet iedere vogel heeft het transport 
overleefd, een losse bevedering schrikt tentoonstellers af en de niet alledaagse kweekwijze ligt niet iedereen.

Rode druppelastrilde. Man.
Fraai exemplaar.
Foto: © Danny Roels
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volière wordt dit feit soms over het hoofd gezien. Een 
ander onderschatte waarheid is het simpele gegeven 
dat twee vogels lang niet altijd elkaar accepteren. Bij 
het samenplaatsen van een (mogelijk) kweekkoppel 
is het beter toch alles rustig te observeren en met het 
gedrag van beide vogels rekening te houden. Ingrijpen 
kan altijd. Wie geluk heeft en ziet dat zijn vogels een 
paar vormen zal kunnen observeren dat ook de balts 
zich grotendeels laag of op de grond afspeelt. Met een 
lange grasspriet danst de man voor de pop in de hoop 
haar te kunnen bevruchten. Een kweekrijpe pop laat 
zich niet onbetuigd en ook zij zal een paringsdansje uit 
de pootjes schudden.

Eieren & jongen. Het mag duidelijk zijn dat er nestge-
legenheden dichtbij en/of op de grond moeten aange-
bracht worden. Bij een eerder verschenen kweekver-
slag in ‘De Vogelwereld’ (november 2017) gebeurde 
de kweek in een halfopen nestkast dat op de grond 
werd geplaatst. Het nest heeft een ronde vorm en 
wordt gebouwd met kokosvezel (buitenkant) en veren 
(binnenkant). Net als bij iedere andere prachtvink zijn 
de hier vier gelegde eieren wit gekleurd. Beide geslach-
ten bebroeden de eieren al doet het wijfje dit duidelijk 
meer dan de man. Na een broedtijd van circa 13 dagen 
kippen de eieren. Een grote keuze uit dierlijke eiwitten 
is nodig om succesvol te zijn. De jongen blijven twintig 
dagen in het nest. Twee tot drie weken na de nestverla-

Rode druppelastrilde.
De zwarte buikkleur is frappant.

Foto: © Danny Roels.

ting zijn de jongen zelfstandig genoeg om alleen verder 
te kunnen. Direct hierna zal de jeugdrui beginnen die 
doorgaans zonder probleem verloopt. 
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Groepsvogel. Wie door de natuurlijke habitat van deze vogel reist merkt al 
heel vlug dat die nooit alleen wordt gezien. De groefsnavelani verblijft het 
liefst in een kleine groep met soortgenoten die zelden meer dan tien vogels 
omvat. Die verschillende groepen bezitten vaak een eigen territorium dat 
zo nodig, door allen heftig verdedigd wordt tegen mogelijke indringers. De 
oppervlakte van een geclaimd territorium bedraagt per vogel circa twee 
hectaren. Onderling wordt er contact gehouden met een geroep dat met 
wat goede wil als ‘ah-nie’ kan worden geïnterpreteerd en vandaar dus het 
afgeleide ‘ani’, een naam die overigens ook in het Engels, Frans en Duits 
wordt gebruikt.

Sociaal. Binnen de groep heerst er een goede sfeer tussen de vogels want 
ze zijn uitermate sociaal en leven samen met elkaar als een echte familie. 
Ze gaan samen eten zoeken, nemen samen een bad en ze pluizen daarna 
zelfs elkaars pluimen. 's Avonds komt de ganse groep samen op steeds 
dezelfde tak, ze zetten hun pluimen uit en kruipen om beurten, met de kop 
naar voor of naar achter gekeerd, dicht tegen elkaar aan. De volgende 
morgen zoeken ze een zonnige plaats op om zich met gespreide vleugels te 
laten opwarmen.

Biotoop. Het territorium dat zij verkiezen is voor de helft open landbouwland 
waar ze voldoende eten kunnen vinden, de andere helft moet grotendeels 
begroeid zijn met dicht en hoog struikgewas met een nauw gesloten gewelf 

van takken, twijgen en bladeren 
en met bomengroepen met een 
beschermend bladerdak waarin ze 
komen slapen en nestelen.

Voedsel. De groefsnavelani is een 
insecteneter en voedt zich voor-
namelijk met geleedpotigen als 
spinachtigen en in het bijzonder 
met sprinkhanen, motten, termie-
ten, alle soorten wormen, torren, 
slakken, salamanders, enz. Evenals 
de echte vliegenvangers [Muscica-
pidae] maken ze jacht op vliegende 
insecten. Zij volgen ook, net als 
koereigers [Ardeola ibis], het vee in 
de weide om de insecten te vangen 
die de koeien met hun hoeven 
opschrikken en tevoorschijn doen 
komen. Ook colonnes trekmieren 
wordt door hem op de voet gevolgd 
om alle insecten en kleine diertjes 
die voor de mieren op de vlucht 

Pura Vida,
Groefsnavelani De Costaricanen.

De groefsnavelani [Crotophaga sulcirostris] is 34 cm groot en weegt 75 tot 95 gram. Zijn ganse bevedering 
is zwart en zijn staart is opmerkelijk lang. Ook zijn vleugels zijn ongewoon lang. Hij heeft een enorme zwarte, 
zijdelings afgevlakte snavel met horizontale groeven over de ganse lengte van de bovensnavel. De poten, de 
tenen en de huid zijn zwart. Het gaat om een standvogel die zijn herkomst vindt in delen van zowel Noord-, 
Midden- als Zuid-Amerika.  

Groefsnavelani in zijn natuurlijke, 
Costaricaanse, biotoop.
Foto: © Danny Roels.
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slaan te vangen. Maar ook een 
pad, kikker of kleine hagedis wordt 
bejaagd. Zelfs eieren en jonge 
nestvogeltjes zijn voor de groefsna-
vel niet veilig. In het droge seizoen, 
als de geleedpotigen schaars zijn, 
eet hij merendeels fruit en zaad.

Nest & eieren. Als de droogte-
periode voorbij is en de regentijd 
begonnen is verandert de groef- 
snavel zijn eetgewoonte en scha-
kelt terug over van fruit, zaden en 
ander vegetarisch voedsel naar in-
secten en hoger vernoemde kleine 
dieren. Inmiddels laat de voortplan-
tingsdrang zich voelen en maken 
de mannen de poppen het hof. Op 
de grond dansen de mannen rond 
de wijfjes, vaak met voor haar een 
smakelijke prooi in de bek die de 
mannen soms zelf opslokken na de 
copulatie. En zeer ongewoon, alle 
mannen en poppen van de groep, 
zo de koppels als de celibatairen 
bouwen, onafhankelijk van elkaar, 
allen samen mee aan één nest. De 
mannen brengen bouwmateriaal 
aan dat zij geplukt hebben aan 
bomen of struiken in de buurt. De 
poppen bouwen met de aange-
brachte twijgen en bladeren op een 
hoogte van twee tot zes meter het 
nest in de vork van een loofrijke 
boom of in een bamboestruik, ook 
ieder onafhankelijk van elkaar. Het 
primitieve nest heeft veel weg van 
een verwarde bussel van twij-
gen, bladeren en takjes, kriskras 
dooreen gelegd, met in het midden 
ervan een kom van ± 17 cm diep 
met een diameter van ± 33 cm en 
gestoffeerd met verse bladeren en 
bladvezel. Elke pop legt in het nest 
4 tot 7, groenachtige blauwe eieren 
vandaar dat een nest soms 18 tot 
nog meerdere eieren kan bevatten.

Jongen. Alle volwassen poppen 
en mannen in de groep wisse-
len elkaar af bij het broeden. De 
broedtijd bedraagt dertien tot 
vijftien dagen. De gekipte jongen 
worden vanaf de eerste dag door 
alle volwassen vogels van de groep 
gevoederd met insecten en jonge 
kleine diertjes. In plaats van dons 

hebben de jongen bij het kippen praktisch volgroeide stoppels. Met behulp 
van hun bek, die ze als een trekhaak gebruiken, klauteren ze na zes da-
gen reeds uit het nest. Bij gevaar verstoppen ze zich in het gebladerde en 
worden door de ouderen in bescherming genomen. Na tien dagen verlaten 
ze het nest definitief en kunnen dan al goed vliegen. De jongen, zelfs al 
kunnen ze vliegen en zijn ze volledig zelfstandig, blijven toch in het ouder-
lijk territorium en helpen bij het verdedigen ervan en het voederen van de 
jongen van het volgend broedsel. Twee broedsels per jaar, zelfs drie is geen 
uitzondering, het blijkt zelfs normaal te zijn. 

Literatuur
• Animal Diversity Web.
• A Guide to the Birds of Mexico and Northern-Central America by Steve 

N. G.
• Howell, Sophie Webb.
• Birds of Costa Rica by Richard Garrigues and Robert Dean.
• Diverse plaatselijke gidsen, mondeling. 

De groefsnavelani is een insecteneter
en voedt zich voornamelijk met geleedpotigen.

Foto: © Danny Roels.
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die over de grond ritselen. Maar 
er is meer. De kalkoense haan 
bezit naakte delen aan de kop 
waarop geen veren groeien. Bij 
een opgewonden exemplaar 
gaan die roze lichaamsedelen on-
der invloed van het rode pigment, 
hemoglobine, niet alleen dieprood 
worden maar door gevolg van de 
bloedtoevoer ook opzwellen. Over 
de bek hangt een lange rode 
vleeslap die na de seksuele op-
spattingen opnieuw veel kleiner 
wordt. Op de borst toont de haan 
een pluk(je) zwart haar. Belang-
rijk is ook dat de haan bij de 
balts gorgelende geluiden slaakt 
waardoor hij in zijn thuislanden 
ook naar zijn alternatieve naam 
van ‘Gobbler’ luistert.

Hoenderachtigen, 
Wilde kalkoen

Biotoop. De kalkoen is een bosvogel hoewel echt dichte wouden geme-
den worden. Het liefst houdt hij zich op in lichtere bossen met meerdere 
open plaatsen. Deze vogel is een van de grootste, waarschijnlijk zelfs 
de grootste en zwaarste hoenderachtige die op aarde wordt aange-
troffen. Mede hierdoor loopt de kalkoen liever dan hij vliegt. In slechts 
zeldzame gevallen wordt er gevlogen, het vaakst gebeurt dit bij gevaar 
of wanneer er een rivier moet overgestoken worden. Het hoeft dan ook 
niet te verwonderen dat de kalkoen zijn voedsel uitsluitend op de grond 
zoekt. Dat kan bestaan uit zaden, boomvruchten als eikel en noot, maar 
ook uit allerhande grassen en onkruiden. Jonge boomscheuten zijn voor 
hem niet veilig en kleine en grote insecten worden met smaak veror-
berd. Naar verluidt is er zelfs een speciale voorkeur voor de sprinkhaan. 

Balts. Gedurende het grootste gedeelte van het jaar leven hanen en 
hennen gescheiden. Pas wanneer de voortplantingstijd zich aandient 
gaan hanen op zoek naar hennen. Door het gepronk met opgezette 
veren en, vooral, staart worden hennen uitgenodigd tot paren. Voor een 
hen overstag gaat kan dat pronken wel heel lang duren. Door al dat 
gedoe en, als aangehaald met opgezette veren, lijkt de haan een wel 
heel indrukwekkende vogel temeer daar hij de vleugels laat afhangen 

De wilde kalkoen [Meleagris gallopavo] is een vogel die in het wild leeft in Noord-Amerika, Canada en 
Mexico. Voor een goed begrip: er komen twee kalkoensoorten voor. Het gaat om de gewone kalkoen en om 
de pauwkalkoen [Agriocharis ocelleta] die zich ophoudt in Zuid-Mexico, Honduras en Guatemala. Over de 
pauwkalkoen gaan we het verder niet hebben. Een volwassen kalkoen kan uitgroeien tot een vogel van bijna 
één meter groot met een lichaamsgewicht van tien kilogram.

Willy Huylebroeck.

Jonge kalkoen. 
Foto: © Don McCullough.
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Eieren. En al komt de haan pas in zijn tweede le-
vensjaar tot seksuele maturiteit dan blijkt het een 
vurige vogel te zijn. Een bevruchting is goed om alle 
eieren te bevruchten die de komende zes weken 
door de hen zullen worden gelegd. Het sperma van 
de kalkoense haan is dus heel levenskrachtig. Het 
aantal gelegde eieren in een nest is niet min. Vijftien 
tot twintig zijn mogelijk. Daartegenover staat dat het 
nest weinig of niets omvattend is. Een kuiltje in de 
grond dat wordt bekleed met wat bladeren en gras, 
dat moet het zo ongeveer zijn. Weet ook dat de eie-
ren geelbruin gekleurd zijn.

Jongen. De broedtijd duurt achtentwintig dagen. 
Slechts de hen broedt. De haan beschermt nest en 
hen (of hennen). Als de hen het nest verlaat worden 
de eieren toegedekt met bladeren. Kuikens zijn ook 
hier nestvlieders. Eens opgedroogd worden ze door 
de hen en soms ook door de haan letterlijk onder de 
vleugels genomen en beschermd tegen mogelijke 
predatoren. Bij gevaar laat de hen een schreeuw 
horen waarbij de kuikens zich tussen gras of onder 
struik verbergen en verstarren.

Geschiedenis. Bij de ontdekking van Amerika leerden 
de Spanjaarden de kalkoen echt kennen. De vogel 
was al deels door de plaatselijke bevolking tot huis-
dier gemaakt omwille van het vlees en eieren. Het 
is de tamme kalkoen geweest die naar Europa werd 
uitgevoerd en hier veredeld. Op vandaag heeft de 
kleurige kalkoen uit Amerika, hier, veel aan schoon-
heid ingeboet. Witte vogels spreken mij bijvoorbeeld 

Wilde kalkoenen in hun natuurlijke habitat.
 Foto: © Don McCullough.

niet aan. De kalkoen wordt hier uitsluitend gekweekt 
om te consumeren, slechts zelden om zijn schoon-
heid. Ook is het zo dat de tamme kalkoen al na het 
eerste jaar in staat is om zich voort te planten. De 
wilde doet er twee jaar over. 

Dimorfisme. Vooral het mannetje heeft opvallend rode 
en gerimpelde lellen langs zijn snavel hangen, een 
blauwgekleurde vlek rond de ogen en een ‘baard’ 
van dunne veren die uitsteken in het midden van de 
borst. Ook sommige hennen hebben een baard maar 
met veel minder haren. Op de kop van de haan be-
vindt zich een huidplooi die rechtop kan staan (vlees-
kwast) en op een stootwapen lijkt en aan de poot 
van het mannetje zit een spoor als een steekwapen. 
Het vrouwtje kun je gemakkelijk herkennen omdat 
deze een stuk kleiner is van formaat en minder kleur 
heeft. 

En nog. De kalkoen is een groepsvogel. Allen gehou-
den dieren kwijnen weg. Het betreft een alleseter 
die kan gehouden worden op een basis van een 
‘Compleet kalkoenvoer’. Daarnaast eet hij graag 
groenten- en fruitafval, brood en onkruid. Per dag eet 
de volwassen vogel tussen 175 en 200 gram aan 
voedsel. Maagkiezel is nodig om het voedsel goed te 
kunnen verteren. Ook schelpengrit is aangeraden om 
in de behoefte aan calcium te voorzien. Niet onbe-
langrijk: een kalkoen drinkt veel. Hou er rekening 
mee! Hoewel het gaat om een sterke vogel heeft hij 
niettemin nood aan een schuilhok. 
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Vraag 168

1. Ik ben een niet onaardig inlands vogeltje met een 
guitig kuifje. Kleurrijk ben ik niet, charmant des 
te meer. De vogel die we zoeken begint met de 
eerste letter van mijn naam. 

2. Over mij wordt verteld dat ik een van de grootste, 
misschien zelfs dé grootste uil ben. Niet figuurlijk, 
wel letterlijk. Neem de eerste letter.

3. Vroeger werd ik veel ingevoerd. Op vandaag heel 
wat minder. Ik ben een kleine Afrikaanse pracht-
vink met twee mooi oranjekleurige wangen. Neem 
de eerste letter.

4. Ik ben een watervogel, maar ook een biersoort. 
Neem de eerste letter.

5. Vissers hoeven me niet, maar zonder vissen kan 
ik niet! De eerste twee letters uit mijn naam zijn 
dezelfde. Kies maar!

Test uw vogelkennis - 025
Samenstelling: redactie

Elke maand kan de lezer van ‘De Vogelwereld’ zijn/ haar kennis testen via een kleine quiz. We zoeken een 
vogelnaam bestaande uit 10 letters die moet samengesteld worden uit telkens één letter uit het antwoord van 
iedere vraag. Die tien letters na elkaar geplaatst geven u de oplossing. IJ wordt als twee letters beschouwd. 
De antwoorden en de te zoeken vogel vindt u in het verenigingsleven.

Oplossing vraag 167 (Zie De Vogelwereld februari 2020):

1. Botvink • 2. Regenboogvink • 3. Ooievaar • 4. Manenduif • 5. Pestvogel • 6. Irish Fancy
7. Edelpapegaai • 8. Pauw • 9. P • 10. Roodborstje

We zochten een boompieper. 

Boompieper. Foto: © Danny Roels.

6. Op praktisch iedere vijver kunt u mij aantreffen 
en net als de vogel hiervoor ben ik bij vissers niet 
écht geliefd. Ik heb een lange witte hals met leng-
testrepen. Neem de eerste letter van mijn naam.

7. Ik ben een van de nieuwste mutaties bij de 
kleurkanarie. Vooral mijn snavel kleurt rood. In 
praktisch iedere taal wordt mijn Zuid-Amerikaanse 
naam gebruikt. Neem de eerste letter.

8. Ik ben een Europese gorsachtige met als we-
tenschappelijke naam Emberiza schoeniclus. In 
waterrijke gebieden voel ik mij thuis. Neem, ook 
hier, de eerste letter.

9. Naar wordt beweerd ben ik, onder andere, de 
voorvader van de reisduif. We blijven consequent. 
Neem ook hier de eerste letter.

10.  Vul aan: blauwvoorhoofd …, keizer …, Cuba …, 
Neem, voor de laatste keer, de eerste letter. 



118 119

De terugkeer van de
grauwe kiekendief in Hesbaye,

Zeldzaam. De reden van hun geluk is, als aangegeven, de geboorte van 
vier jonge grauwe kiekendieven. Ze zijn op 8 augustus jongstleden 
uitgevlogen. Het was liefst tien jaar geleden dat de grauwe kiekendief 
daar nog genesteld had. Dit mooie verhaal begon begin april maar heeft 
vele opofferingen gevraagd. Dat de jonge roofvogels opgegroeid zijn 
heeft te maken met een correcte samenwerking tussen het aangehaal-
de natuurpark, de mensen van ‘Natuur & Bos’, de landbouwers en een 
tiental amateur-waarnemers. ‘In april meldde een waarnemer dat hij een 
mannelijke grauwe kiekendief had waargenomen in een veld tussen 
Burdinne en Braives. In mei werd een koppel gezien in een weide in 
Marneffe maar er was geen nest te bekennen’. De waarnemingen wer-
den later hervat door Alain, Manu en Xavier Lehane van ‘Natuur & Bos’. 
‘Ze hebben tientallen uren de velden geobserveerd op meerdere plaat-
sen’, zegt Sébastien Leunen zelf zeer betrokken. ‘Het nest werd uitein-

Een koppel grauwe kiekendief [Circus pygargus] heeft genesteld op het platteland in Hesbaye. Vier jongen 
zijn er geboren en ook uitgevlogen. Een terugkeer na een afwezigheid van liefst tien jaar! Sébastien Leunen, 
agronoom in het natuurpark van de Valleien van de Burdinale en de Mehaigne, Many Joassin en Alain 
Franquin, beide amateur-ornithologen maar zeer ervaren, voelden zich net als jonge vaders en wisten met 
hun geluk geen blijf. (Nota red.: het natuurpark van de Valleien van de Burdinale en de Mehaigne strekt zich 
uit over de gemeenten Braives, Burdinne, Héron en Wanze in de provincie Luik).

Michel Warnant

Uittreksel uit ‘L’Avenir de Luxembourg’ 

delijk gebouwd op het platteland 
in Burdinne. Gezien de grauwe 
kiekendief op de grond nestelt 
was het nodig om een zekere 
bescherming te verzekeren. Weet 
dat de kans op nestvernietiging 
bij een oogst of een roofdier niet 
onbestaande was. Loïc Falise, 
een landbouwer uit Burdinne 
werd gevraagd mee te werken, zo 
werd een zone met een diameter 
van 25 meter rond het nest afge-
schermd’ gaat Sébastien verder. 
De grauwe kiekendief is wel een 
zeer zeldzame vogel. De geboor-

Grauwe kiekendief. Man.
Foto: © Jhonny Du Burck.
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Grauwe kiekendief. Man.
Foto: © Jhonny Du Burck.

te van jonge vogels wordt hier als zeer uitzonderlijk 
beschouwd. ‘We hebben de vogels zeer intensief 
opgevolgd en vrijwilligers hebben gedurende uren de 
vogels geobserveerd. Weet dat de kans op storin-
gen gedurende dergelijke kweek groot kunnen zijn’ 
gaat Sébastien verder. ‘Zonder de medewerking van 
iedereen, en dit gedurende vier maand, zouden die 
vier jonge vogels nooit het nest verlaten hebben. We 
hopen ook dat ze hun overwinteringsgebied in Afrika 
makkelijk vinden en dat ze ons volgend jaar terug 
komen opzoeken’ gaat Sébastien verder. ‘De grauwe 
kiekendief is een vogel die van open ruimten houdt. 
Dit jaar waren er hier een groot aantal kleine zoog-
dieren (muis, rat …) die als voedsel voor ouders en 
jongen dienden’.

Andere kiekendieven. Lang voor er officiële acties wa-
ren, maakten Manu Joassin, Alain Franquin, Frédéric 
Bertrand en andere ornithologen waarnemingen en 
volgden ze het nestelen van de grauwe kiekendieven. 
Zo herinnert Manu zich dat er in 1999 al een koppel 
aanwezig was bij het huis van Henri Deleuze in Han-
nêche. Later werden nestpogingen geregistreerd 
van 2000 tot 2004. In 2005 waren er twee broed-
gevallen nabij Lens-Saint-Remy. Dit jaar werden ook 
bruine kiekendieven [Circus aeruginosus] en blauwe 
kiekendieven [Circus cyaneus] geobserveerd met 
een onverwacht nest tot gevolg. ‘We denken ook de 
zeer zeldzame steppenkiekendief [Circus macrourus] 
te hebben waargenomen’. Deze enthousiastelingen 
kijken ernaar uit om in een goede verstandhouding 
te kunnen samenwerken met de landbouwers in het 

kader van het project GAL (afkorting voor Groupes 
d'Action Locale). ‘Agricultuur en biodiversiteit zijn 
nodig om kleine oppervlakten te beschermen waarbij 
ook horend vogels. Er werden regelingen getroffen 
om nesten van roofvogels op de grond te vrijwaren 
maar ook de vele, bloemrijke beemden trekken de 
aandacht van vogels. Ze vormen een uitmuntend 
jachtgebied die ook onder meer kleine zoogdieren 
aantrekken’.

Nota: bijgaande foto’s tonen de grauwe kiekendief en 
een kopstudie van de pop van de blauwe kiekendief. 
Op de middenbladzijden staat de pop van de blauwe 
kiekendief afgedrukt. 

Kopstudie. Pop,
blauwe kiekendief.

Foto: © Mick Thompson.
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Mail. Ik citeer uit zijn e-mail: ‘I bred 
seven of these birds from three 
different pairs of proven green/
turquoise. I say these are proven 
green/turquoise because in the 
previous year each of these birds 
bred TurquoiseBlue chicks with 
blue series partners. Unfortunate-
ly, all breeding was done in large 
cages with multiple pairs. The 
results of the breeding is obviously 
green fischeri and green/possible 
Turquoise and then the blue birds 
(25%) with orange forehead as the 
pictures included. Some of these 
green offspring have already been 
bred with blue series and produ-
ce visual green or TurquoiseBlue 
offspring and no blue offspring. 
The blue (Orange head) offspring 
have not bred yet.’ Vertaald: ‘Ik 
heb zeven van deze vogels ge-
fokt uit drie verschillende paren 
van bewezen groen/turquoise. Ik 
zeg bewezen omdat elk van deze 
vogels reeds TurquoiseBlauwe 
jongen kreeg in combinaties met 
vogels uit de blauwreeks. Helaas 
broedden ze in grote kooien met 
daarin verschillende paren. Het 
resultaat van deze paren is duide-
lijk groen, en groen mogelijk split 
turquoise en 25% van de vogels 
heeft een oranje voorhoofd zoals 
je kan zien op de foto’s. Sommige 
van deze groene jongen hebben in 

Agaporniden,
Blauw, blauw type2, turquoise, 
*sapphire*, *teal*... en zoveel 
meer ….

combinatie met vogels uit de blauwreeks, groene, TurquoiseBlauwe jongen 
gegeven. Blauwe vogels werden er niet geboren. Van de blauwe met oranje 
voorhoofd heb ik nog geen kweek’. Einde citaat. 
 
Ouders? Zoals steeds raadden we hem aan om deze vogels met puur 
groen te verparen en met de jongen verder te werken. Een van de eerste 
problemen waar we hierop stuiten is dat we niet zeker zijn van de ouders. 
Wanneer vogels in groep gehuisvest zijn, is het niet ondenkbaar dat een 

Artikel 6. *Sapphire* (deel 1)

In januari 2017 kregen we van Wicus van der Merwe een email met een aantal foto’s erbij van een bijna 
volledig blauwe Agapornis fischeri, maar met een duidelijk oranje voorhoofd en enkele kleine groene spots 
op het vleugeldek en rond de cloaca. Voor de rest was de vogel compleet blauw. 

Dirk Van den Abeele. 
Ornitho-Genetics VZW, Mutavi, Research & Advice Group.

Fischeri *sapphire*.
Foto: © Dirk Van den Abeele. 
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ceren. Daarmee is hij dan aan de slag gegaan. Uit deze 
paringen kwamen dan deze vogels met oranje voor-
hoofdsband. Hij vermoedt dat deze bloedlijn waarschijn-
lijk niets te maken heeft met de turquoise Agapornis 
fischeri die uit Amerika kwam. Ik heb hem opnieuw 
een paar suggesties gegeven om testparingen op te 
zetten. Jullie begrijpen dat toen, reeds met de idee in 
het achterhoofd dat er misschien een blauw type2 was, 
het er voor mij niet mogelijk was om direct een sluitend 
antwoord te vinden. Er werd gevraagd om testparingen 
op te zetten en me op de hoogte te houden van verdere 
ontwikkelingen. Iets wat standaard is bij deze zaken. 
Ik weet dat ik mij daarmee niet steeds populair maak, 
mensen verwachten immers antwoorden, liever gisteren 
nog dan vandaag. Maar nogmaals, alles dient grondig 
onderzocht te worden, vlugge antwoorden of gokken 
kan en mag je van ons niet verwachten. 

*Sapphire*. In mei 2018 vermeldde hij in zijn artikel 
over blauw type2, ook deze blauwe vogels met oranje 
voorhoofd. In dat artikel konden we dan nieuwe infor-
matie vinden over gedane proefparingen. Wicus noemt 
deze blauwe fenotypes South African turquoise (orange 
fronted) of SA OF turquoise. Hij vraagt zich af of dit 
fenotype nu misschien niet de echte turquoise is? Een 
terechte vraag, maar het antwoord is niet zo simpel. Om 
het eenvoudiger te maken wil ik het eerst eens hebben 
over de naam SA OF turquoise. Als we de internationale 
afspraken volgen dan weten we dat vermeldingen van 
plaatsen/landen in een naam niet gewenst zijn. Daar 
bovenop verwijst orange fronted naar een effect van 
dat fenotype bij Agapornis fischeri. Moest deze mutant 
bv tevoorschijn komen of via genetische introgressie 
(transmutatie) overgebracht worden naar bv Agapornis 
personatus of Agapornis nigrigenis, dan zou dat ken-
merk zeker veel minder of zelfs niet aan de orde zijn. Als 
laatste, de vermelding van turquoise klopt volgens ons 
ook niet 100%. Bij turquoise, zoals we dit kennen bij 
andere soorten, zowel agaporniden als andere parkie-
tensoorten, zien we dat deze veel meer psittacine in de 
veren hebben dan deze SA OF turquoise. Hier hebben 
we te maken met een 95% blauwe vogel, wat psitta-
cine-aanslag op het voorhoofd, cloaca en vleugeldek. 
Dus als het geen turquoise is, wat is het dan? Wel, 
we moeten eerst en vooral beseffen dat er meerdere 
genen zijn die de vorming van het psittacine kunnen be-
invloeden. Het beste bewijs daarvan is bij agaporniden 
oranjemasker en pale headed mutant. Bij deze mutan-
ten wordt de vorming van het psittacine ook beïnvloed, 
zonder dat ze met blauw te maken hebben. De kans 
dat een nieuw allele van het bl-locus ontstaat of dat er 
door een extra epistatisch gen het blauw type gewijzigd 
wordt is ook reëel. Dus heb ik in overleg met een aantal 
wetenschappers gezocht naar een meer passende 
werknaam voor dit fenotype en kwamen uit bij sapphire 
(saffier). Sapphire is een edelsteen die vooral blauw is, 
maar in deze blauwe kleur zien we soms nog ‘vervuilen-

pop met meerdere mannen paart. Het is dan ook heel 
interessant te weten welke andere vogels (en mogelij-
ke partners) er nog in de kooi aanwezig waren. Ander 
obstakel, het echte genoom van de groene vogels. 
Men concludeerde dat ze groen/turquoise zijn omdat 
vorige paringen met vogels uit de blauwreeks steevast 
turquoise fenotypes opleverden. Fenotypes waarvan 
men verondersteld dat ze TurquoiseBlauw zijn. Maar is 
dat wel zo? Als jullie voorgaande delen gelezen hebben, 
dan is het eveneens mogelijk dat deze groene vogels 
bv groen/blauw2 zijn. Combinaties met blauw geeft dan 
ook turquoise fenotypes. Ik moest bijgevolg met deze 
piste ook rekening houden, dus hopelijk zien jullie het 
probleem waar we toen mee geconfronteerd werden. 
Ideeën welke toen bij mij opkwamen en ook aan hem 
werden gemeld was dat het misschien de homozygote 
vorm van turquoise was? Of een AquaTurquoise feno-
type, maar dan moesten er aqua vogels of ten minste 
groene vogels split aqua in de buurt zijn. 

Jammer maar helaas. Helaas voor ons, was deze info en 
foto’s ook via sociale media verspreid en je kan het al 
raden: acht mensen contacteerden ons vrijwel onmid-
dellijk. Sommigen stuurden zelfs de foto’s die Wicus ge-
post had en claimden dat het hun vogel was en vroegen 
info. Anderen wisten ons te vertellen dat ze deze vogels 
ook hebben/hadden. Weer anderen stuurden diverse 
combinaties door die volgens hen in het verleden, bij 
hun vogels, ook voor deze fenotypes gezorgd hadden. 
De daaropvolgende dagen kregen we gelijkaardige 
berichten. Jullie begrijpen dat dit er het voor ons niet 
eenvoudiger op maakte. Men kan vragen stellen bij de 
juistheid van deze gegevens, maar elk van deze verkla-
ringen dient ernstig genomen te worden en zal ook deel 
van het onderzoek uitmaken. We kunnen niets aan het 
toeval overlaten. 

2004. Nazicht in ons archief bracht aan het licht dat 
we in 2004 van een, ondertussen overleden, Hongaar-
se fokker ooit de melding kregen dat hij een blauwe 
Agapornis fischeri met een oranje voorhoofd had. Hij 
had de vogel gekocht in een dierenspeciaalzaak. De 
oorsprong van de vogel kon niet achterhaald worden. 
Nakweek kwam er helaas niet want een tweetal weken 
later lag de vogel dood in de kooi. Zover deze melding. 

Wicus. In oktober 2017 was ik in Zuid-Afrika voor een 
seminarie en Wicus was daar ook aanwezig. Hij had 
een paar van zijn blauwe vogels met oranje voorhoofds-
band meegebracht. Hij gaf aan dat de vogels deze oran-
je voorhoofdsband pas ontwikkelen na een paar weken. 
Hij vertelde me dat hij in 2013 een collectie Agapornis 
fischeri had opgekocht van een overleden liefhebber. 
Één van de vogels uit die collectie viel op door zijn min 
of meer turquoise uiterlijk. Helaas overleed deze vogel. 
Met zijn kennis van turquoise en blauw, heeft hij via 
testparingen de splitvogels in deze collectie kunnen tra-
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de’ ijzerpartikels. Met wat verbeelding kunnen we het 
nog beperkt aanwezige psittacine in de blauwe veren 
hiermee vergelijken. Verder begint de naam met SA wat 
nog als een kleine, subtiele, indicatie naar Zuid-Afri-
ka kan zijn. Uiteraard komt deze naam voorlopig nog 
tussen asterisk, dus *sapphire*. Op die manier kan voor 
deze vogels, desgewenst, een aparte reeks voorzien 
worden in de BVA-International nomenclatuur. Dus de 
vogels kunnen deelnemen aan de show. De eigenaars 
ervan, kunnen dan ook rustig verder testparingen met 
deze vogels uitvoeren.

We zijn dan verder aan de slag gegaan, afgaand op de 
gegevens in het artikel en enkele verklaringen van an-
dere fokkers die (claimen) deze vogels in hun collectie 
te hebben. Wat we hier vermelden is dan ook onder 
strikt voorbehoud. Geen van de uitkomsten die in het 
artikel vermeld zijn werden door ons gecheckt. Ik zet ze 
even op een rijtje:

• Combinatie van *sapphire* x *sapphire*. Het pre-
cieze aantal jongen is niet gekend, wel dat er enkel 
*sapphire* geboren werden. 

• Combinatie van groen/*sapphire* x *sapphire*.  
Gaf volgens de auteur groene en *sapphire* jongen. 

• *Sapphire* x blauw. Gaf allemaal *SapphireBlauw* 
jongen. De foto die ik van deze vogel gezien heb 
toont een prachtige bijna volledig lichtblauwe vogel 
met een licht geel/oranje masker. Maar voor alle 
duidelijkheid, dat was een foto en slechts één exem-
plaar. 

• Testen met *SapphireBlauw* x *SapphireBlauw*. Le-
verden *sapphire*, blauw en *sapphireBlauw* jongen 
op 

Definitieve conclusies? Neen! Als deze testen allemaal 
kloppen en er is niets over het hoofd gezien, lijkt het 
inderdaad een apart allele of een epistatisch gen, maar 
nogmaals dat moet verder onderzocht worden. De 
vermelde uitkomsten passen perfect in de gekende 
overervingspatronen. Helaas zijn dat nog niet genoeg 
uitkomsten om definitieve conclusies te trekken. Verras-
singen zijn nog steeds mogelijk. Er mag niets aan het 
toeval overgelaten worden. De testparing met groen en 
de daaruit verkregen jongen is eveneens een absolute 
noodzaak en deze ontbreekt voorlopig nog in de lijst. 

Extra werk! Voorlopig wordt verondersteld dat deze 
*sapphire* een andere oorsprong heeft dan de turquo-
ise en/of blauw2 vorm die uit Amerika afkomstig was. 
Toch is er iemand die claimt dat hij uit de combinatie 
groen/blauw2 x groen/blauw2 – dus splitten van de 
vogels met Amerikaanse origine, ook een jong gefokt 
heeft welke na een paar weken een oranje voorhoofds-
band gekregen heeft. Dat zou er kunnen op wijzen dat: 
of de beide types verward zijn door deze fokker en hij 
wel degelijk vogels van de Afrikaanse bloedlijn heeft 

verpaard, of het inderdaad een epistatisch gen is welke 
ergens, verspreid in het genoom van Agapornis fische-
ri aanwezig is. Eens dat epistatisch gen samen met 
blauw type2 aanwezig zou zijn in een vogel, zou deze 
combinatie door selectieve fokprogramma’s kunnen 
verankerd worden in het genoom. Dus toch nog wat 
extra werk om dit goed uit te zoeken en dat kan enkel 
door groen/*sapphire* met elkaar te verparen. Als 
het gekoppelde of epistatische factoren zijn moet dat 
dan vroeg of laat aan de oppervlakte komen. Eens de 
testparingen met zuiver groene vogels door meerdere 
fokkers bevestigd zijn, en we steeds *sapphire* jongen 
krijgen, kunnen we eraan denken om de asterisk bij 
de naam weg te laten. Ik heb begrepen dat de leden 
van de SA agapronidenclub nu ook een gezamenlijk 
project op poten gezet hebben om deze testparingen uit 
te werken. Daar kunnen we alleen maar gelukkig mee 
zijn. We hebben vrij recent ook bloedstalen van deze 
*sapphire* vogels afgenomen. We hopen bij een volgen-
de sequencing van DNA ook deze stalen te scannen. 
Misschien zou dat kunnen bevestigen of ontkennen dat 
het ook een allele van het bl-locus is. Uiteraard is het 
geen zekerheid, het is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Trouwens tijdens een recent gesprek met Henriette van 
der Zwan over deze onderzoeken, bleek al vlug dat het 
juist uitvlooien van enkel de blauwe en de PPR types 
zeker voldoende werk kan opleveren voor minstens een 
doctoraatsstudie of twee. Dus als er kandidaten zijn … 
Hopelijk kunnen meerdere fokkers, met deze info, aan 
de slag en vrienden vergeet de combinaties met de 
zuivere wildvorm niet. We hebben deze zeker nodig. 

Fischeri *sapphire*.
Foto: © Dirk Van den Abeele. 
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Aankoop. Wie deze parkiet wil houden moet vooraf 
weten dat het niet om de meest stille vogel gaat en 
dat lawaaihinder (buren!) niet altijd te mijden valt. Daar 
komt bij dat de huisvesting niet mag/kan onderschat 
worden. De grote alexander heeft écht ruimte nodig. 
Een lengte van vier meter is in mijn ogen een strikt 
minimum. Langer, veel langer is uiteraard beter want 
het gaat om een vogel die graag vliegt en dit toch wel 
met een zekere snelheid. De breedte wordt doorgaans 
op één meter gehouden en de hoogte op twee meter. 
En nog iets dat niet onbelangrijk is: wie zich jonge 
vogels aanschaft moet weten dat er ten vroegste in het 
derde levensjaar, maar meestal nog later, aan kweken 
wordt gedacht.

Verzorging. De grote alexander is een uitgesproken 
zaadeter wat niet betekent dat hij geen vruchten 
en groenten zou eten. Integendeel. Bij mij bestaat 
de zaadvoeding uit een standaardmengeling voor 
grote parkieten die zowat in elke speciaalzaak kan 
aangekocht worden. Deze vogel is wel heel verlekkerd 
op zonnebloempitten maar die worden, buiten de 
broedtijd, slechts met mate verstrekt. Als aangestipt kan 
er ook groenvoer/fruit aangereikt worden. Ik hou het op 
broccoli, rozenbottel, vogelmuur, appel en sinaasappel. 
Parkieten in het algemeen zijn geen grote drinkers 
maar dat betekent niet dat het drinkwater niet op 
geregelde tijdstippen moet vervangen worden. Baden 
wordt niet gedaan maar bij een fris regenbuitje vertoeft 
hij wat graag in het niet overdekte volièregedeelte. Is de 
grote alexander een knager? Op die vraag moet positief 
geantwoord worden. Weet dat knaagtakken alleen niet 
volstaan en dat ook het houtwerk van de vlucht hiervoor 
zal aangesproken worden. Een vlucht uit metaal lijkt ons 
hier veruit de betere oplossing.

Winterhard. Deze vogel behoort tot de meest sterke 
onder de parkietachtigen. Tegen onze winters is 
hij zeker opgewassen hoewel er toch best in een 
binnenhok wordt voorzien. Dit laatste voorkomt dat deze 
vogel, net als de verwante halsbandparkiet [Psittacula 
krameri] hangend aan het gaas slaapt wat vriestenen 
voorkomt.

Nestkast. Hoewel de grote alexander pas vruchtbaar 
wordt gedurende het derde levensjaar is het naar ons 
aanvoelen beter om een nestblok van bij het begin 
in de volière aan te brengen. Het heeft het voordeel 
dat de vogels eraan wennen maar ook dat, bij onraad, 
waarvoor deze vogel toch wel gevoelig is, het een ideale 
schuilplaats kan betekenen. Gezien het feit dat het niet 
om de meest kleine vogel gaat lijkt een nestblok met 
een lengte van 80 centimeter toch het minimale te zijn. 
Voor het grondoppervlak opteren we voor een vierkant 
van 30 x 30 centimeter. Het invlieggat moet 8 tot 9 
centimeter groot zijn.

Kweek. Het koppel waarover het gaat wordt in oktober 

Grote alexander.
Foto: © Philippe Rocher.

Kweek- en andere ervaringen, 
Grote Alexanderparkiet Joris Korthout.

Een prachtig groengekleurde vogel met de karakteristieke rode schouderkleur lijkt mij een goed begin om 
de grote alexanderparkiet [Psittacula eupatria] te beschrijven. Daar komt bij dat de man een zwart roze 
nekband heeft en de kin mooi zwart kleurt. Het woord ‘grote’ in de naamgeving duidt erop dat deze vogel 
niet van de kleinste is. De slanke lichaamsvorm en de lange staart zijn samen goed voor een grootte van 
zowat 58 centimeter.
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2014 aangekocht bij een liefhebber uit Lier. Jonge 
vogels weliswaar keurig geringd en ook nog onverwant. 
Gezien het jonge vogels betreft wordt er een keurig 
DNA-attest bijgevoegd. Thuis krijgen de alexanders 
een volière uit metaal aangeboden met een lengte van 
zes meter, een hoogte afdalend van twee meter twintig 
naar twee meter. De volière is volledig overdekt met 
draad en plastieken golfplaatjes. De volière telt twee 
zitstokken met een doorsnede van ruim 10 centimeter. 
Ze zijn dusdanig opgesteld dat bij iedere verplaatsing 
de vogels vijf meter moeten vliegen. Begin februari 
2019 wordt de nestkast uitgewassen met verdunde 
dettol en teruggeplaatst. Op de bodem wordt een dikke 
laag houtschilfers aangebracht lichtjes vermengd met 
potgrond en aangescherpt met een weinig water.

Eieren & jongen. Gezien het gegeven dat februari 2019 
wel uitzonderlijk zacht én warm is wordt het koppel wel 
vroeg op het jaar kweekrijp. Al heel vlug stel ik vast dat 
de vogels elkaar voeden maar ook dat ze veel en veel 
minder nerveus zijn dan vroeger. Op 28 februari zie ik 
dat er een ei (wit van kleur) in de kast aanwezig is. Op 
6 maart tel ik drie eieren en daar zou het bij blijven. Van 
die drie eieren is er, helaas, maar één bevrucht maar 
dit jong zal door beide vogels met heel veel toewijding 
grootgebracht worden. Bij de geboorte is een grote 
alexander écht niet mooi. Een kaal vogeltje met een 
veel te grote bek en kromme pootjes … zo lijkt het wel. 
Maar laten we ons niet vergissen, dankzij de bijzondere 
zorg van de ouders groeit die jonge vogel ongemeen 
hard. Van ooit een lelijk eendje groeit het uit tot een 
prachtige jonge vogel die op de leeftijd van zeven 
weken het nest heeft verlaten. 

En nog …
• De jonge vogel wordt geringd als het twee weken oud 

is. Hou er rekening mee dat de grote alexander vrij 
korte loopbenen heeft wat het ringen er niet bepaald 
makkelijker opmaakt.

• Ondanks het gegeven dat er slechts één jong is heeft 
het probleem van mogelijke onderkoeling zich hier 
niet gesteld omdat de pop langer dan normaal bij haar 
jong blijft. Weet dat indien er meerdere jongen in het 
nest aanwezig zijn die elkaar warm houden.

• Nestcontrole wordt geduld maar ik doe dit altijd nadat 
ik wat lekkers aangeboden heb.

• De jonge alexander lijkt bij de nestverlating 
wonderwel op zijn moeder, alleen de staart is nog veel 
korter en de kop wat minder ontwikkeld.

• Er is maar een broedsel geweest.
• Ondanks het gegeven dat ik slechts één jonge vogel 

bekomen heb ben ik hier toch heel tevreden mee!  

Grote alexander. Kopstudie.
Foto: © Philippe Rocher.
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Een (f)luisterend oor.
Tien vragen, tien antwoorden over …
de grijze roodstaart Johan Van Acker.

De grijze roodstaart [Psittacus erithacus] kent een lange geschiedenis. Naar de overlevering verhaalt werden 
de eerste vogels al in Europa gehouden in de zestiende eeuw. De wetenschappelijke naam heeft hij te 
danken aan de Zweed Carl von Linné die in zijn werk ‘Systema Naturae’ de grijze roodstaart beschrijft als 
‘Psittacus erithacus’ waarbij ‘erithacus’ staat voor ‘een vogel met een rode staart die als een kluizenaar leeft 
en die, net als de raven en eksters kan leren spreken' (Strunden 1986, S.42).

Grijze roodstaart.
Foto: © Philippe Rocher.

01. Wat is er speciaal aan de grijze 
roodstaart? Aan de grijze rood-
staart zijn wel meerdere speciale 
feiten toe te schrijven. Het gaat on-
der meer om een mythische vogel 
die heel lang werd ingevoerd om 
als huisdier gehouden te worden. 
Het feit dat hij in staat blijkt te zijn 
om enkele woordjes/zinnetjes na 
te zeggen maakte hem én speciaal 
én populair én graag gewild. Vaak 
werd hij in alle eenzaamheid in 
keuken of andere plaats gehouden 
waar hij voedsel kreeg aangeboden 
dat hem helemaal niet lag. Laten 
we niet vergeten dat de grijze 
roodstaart een kuddevogel is die 
nood heeft aan soortgenoten. Wie 
deze vogel in avicultuur houdt zou 
moeten weten dat het dier naar 
affiniteit en aandacht verlangt. Een 
ander bijzonder gegeven ligt hem in 
het feit dat het gaat om een pape-
gaai die wel heel oud kan worden 
waarbij komt dat hij tot één van de 
meest intelligente onder alle vogels 
staat genoteerd. Een onderzoek 
van dokter Irene Pepperberg bij 
haar grijze roodstaart Alex, wees uit 
dat de vogel een intelligentie heeft 
die vergelijkbaar is met die van een 
kind van vijf jaar. 

02 Is er een uiterlijk verschil tussen 
man en pop? Niet uitgesproken. En 
zoals dat gaat wordt in dat geval, 
klassiek, de man een wat diepere 
kleur en een grotere snavel toege-
wezen. Maar een echt verschil is 
dat natuurlijk niet. Alleen een dna-
test biedt hier, naar ons aanvoelen, 
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Kwekers van grijze roodstaartpapegaaien. 
Wat te doen?

U bent kweker van grijze roodstaartpapegaaien en u verkoopt of ruilt uw 
nakweek aan derden (andere kwekers, winkel, via een beurs, aan een 
particulier, ...)? Dan moet u:

• Een Europees certificaat aanvragen via de onlinedatabase (www.
citesinbelgie.be) voor uw ouderdieren (1 certificaat per vogel), waarbij 
deze dieren ook door uw dierenarts moeten geïdentificeerd worden 
met een microchip indien ze nog niet beschikken over een vaste 
gesloten pootring.

• Ter ondersteuning van uw aanvragen moet u ook uw bewijs van lega-
le herkomst indienen (dit kan in de vorm van een overdrachtsverkla-
ring, factuur, referentie naar invoervergunning, oude foto’s die kunnen 
aantonen van wanneer de vogel in uw bezit is). 

• Elke vogel die in avicultuur geboren wordt, moet gemerkt worden met 
een vaste gesloten pootring, met een uniek nummer en een diameter 
aangepast aan deze vogelsoort. Hiervoor raden we aan om u aan 
te sluiten bij één van de erkende vogelbonden, zodat u via hen uw 
ringen kan bestellen.

• Vooraleer u een nakweekvogel verkoopt een Europees certificaat 
aanvragen via www.citesinbelgie.be onze onlinedatabase. U dient een 
verklaring van kweek in waarop u de ouderdieren aangeeft en waarbij 
u aangeeft hoeveel jongen u per nest heeft gekweekt.

• Een register van binnenkomst (aankoop en geboorte) en vertrek 
(verkoop en sterfte) bijhouden.

• U heeft een winkel waarin u grijze roodstaarten verkoopt? Als u al 
vogels in uw bezit heeft in uw winkel, moet u of een Europees certi-
ficaat aanvragen vooraleer u de vogel kan verkopen, of te koop kan 
aanbieden. Deze aanvraag dient u in via onze online database (www.
citesinbelgie.be) aan te vragen en hierbij dient u uw bewijs van legale 
herkomst in (overdrachtsverklaring, factuur, referentie naar invoer-
vergunning, oude foto’s die kunnen aantonen van wanneer de vogel 
in uw bezit is). Nakijken of de vogel reeds geïdentificeerd is: hetzij 
door een gesloten pootring, hetzij met een microchip. Indien de vogel 
nog niet geïdentificeerd is, dient u deze door uw dierenarts te laten 
microchippen. Het microchipnummer moet u dan ook vermelden bij 
het indienen van uw aanvraag voor een Europees certificaat. 

• Als u de grijze roodstaart wilt aankopen moet u: of een geldig Euro-
pees certificaat eisen van uw leverancier vooraleer u de vogel aan-
koopt: check hierbij of het gaat om een certificaat dat geldig is voor 
commerciële activiteit (bovenaan rechts) zonder enige beperkingen in 
transacties (vak 19.b en vak 20 “neen” aangevinkt, en geen speci-
ale opmerkingen in vak 20). Bij twijfel kan u altijd de dienst CITES 
contacteren (cites@milieu.belgie.be). Een register van binnenkomst 
(aankoop en geboorte) en vertrek (verkoop en sterfte). 

• Verdere vragen: cites@milieu.belgie Adres: FOD VVVL, cel CITES, 
Victor Hortaplein40/10, 1060 Brussel.

zekerheid. De algemene lichaams-
kleur bij zowel man als pop bestaat 
uit verschillende grijstinten. De 
veertjes van schedeldek, halszijden, 
nek, keel, borst en buik zijn asgrijs 
met grijsachtige witte veerzomen. 
Die van flanken, dijen en anaal-
streek zijn lichtgrijs met donker-
grijze veerzomen. De gezoomde 
veervelden laten een fraai schubef-
fect zien. Het vleugeldek is asgrijs, 
de handpennen grijszwart met iets 
lichter getinte binnenvlaggen. De 
stuit en het bovenste gedeelte 
van het bovenstaartdek, de grote 
staartpennen en de onderstaart-
dekveren zijn helderrood. De snavel 
is zwart. De ogen zijn donker met 
een bleekgele irisring. Poten grijs, 
nagels zwart. De grootte varieert 
van 33 tot 37 cm.

03. Hoe wordt er geleefd in de 
natuurlijke habitat? Toch eerst 
stellen dat het gaat om een 
Afrikaanse soort. Meerbepaald 
wordt er geleefd in de primaire 
en secundaire regenwouden uit 
Centraal- en West-Afrika. Maar 
toch wordt deze vogel verder ook 
aangetroffen in galeriewouden, 
mangroven, savannen waar bomen 
aanwezig zijn en in gecultiveerde 
landschappen. Op de eerste plaats 
is het een vogel van het laagland 
hoewel hij in het oostelijk deel van 
zijn verspreidingsgebied ook wordt 
gesignaleerd tot op hoogten van 
2200 meter. De grijze roodstaart 
leeft paarsgewijs of in kleine groe-
pen maar wanneer de avond of de 
nacht valt gebeurt het dat hij zich in 
echt grote benden van wel tiendui-
zend vogels verzamelt om geza-
menlijk de nacht door te brengen. 

04. Hoe plant de grijze roodstaart 
zich voort? Zoals de meeste andere 
papegaaiensoorten nestelt de grijze 
roodstaart in boomholten die in 
normale omstandigheden tussen 
twintig en dertig meter hoog liggen. 
Een voltallig legsel bestaat in de 
regel uit twee tot vier eieren. De 
broedtijd duurt van zes- tot achten-
twintig dagen en de jonge vogels 
blijven elf weken in het nest. Twee 

tot drie weken na het uitvliegen zijn de jonge vogels zelfstandig (Arndt 
1990-96/99, Juniper/Parr 1998). Er wordt geleefd van vruchten en zaden 
en dat is meteen ook de voeding waarmee de jongen worden grootge-
bracht. 
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05. Is de timneh grijze roodstaart een ondersoort van de grijze roodstaart? 
Vroeger werd beweerd van wel maar op vandaag werd de timneh grijze 
roodstaart [Psittacus timneh] als een zelfstandige soort beschouwd met 
een beschreven ondersoort [P. t. princeps]. De voornaamste verschillen met 
de grijze roodstaart worden gesitueerd in grootte (± 30 cm), in kleur (heeft 
een donkerdere grijze kleur), zijn de veren van de staart niet echt rood maar 
met bruin doorweven en heeft de bovensnavel een roosachtige kleur met 
donkere zijkanten. Spijtig is dat het in de wildbaan met de timneh niet echt 
goed gaat. De vogel staat op de Citeslijst genoteerd als ‘kwetsbaar’.

06. Hoe moet de grijze roodstaart in avicultuur gehuisvest worden? Het 
spreekt voor zich dat hoe groter de ruimte is hoe beter. Het is geen goed 
idee om de grijze roodstaart onder te brengen in een houten volière. De 
scherpe snavel herleidt hout in geen tijd tot spaanders. Aangewezen blijft 
een ijzeren/aluminiumvolière te zijn die liefst op een schaduwrijke plaats 
wordt gebouwd. Een binnenhok is nuttig en voor de winter aangewezen. 
Niet onbelangrijk is ook dat de draaddikte liefst van de sterkere soort is. Als 
zitstokken worden dikke natuurtakken aangeraden. Om de knaagzucht van 
de vogels te bevredigen zijn knaagtakken lang niet overbodig.

07. Uit wat moet de voeding bestaan? Als aangegeven voedt de grijze 
roodstaart zich in de natuurlijke habitat met zaden en vruchten. In de handel 
worden zeer goede, en gevarieerde mengelingen aangeboden. Aanvullin-
gen als diverse fruitsoorten, gekiemde zaden en eivoer worden graag opge-
nomen. Bespaar de grijze roodstaart echter ‘snoepjes’. Hoe goed bedoeld 
ook met koekjes, suiker enz. schiet de vogel er alleen maar zijn gezondheid 
bij in. Water hoort uiteraard ook aanwezig te zijn. En ook, maak de eet- en 
drinkbak goed vast want anders belanden die onherroepelijk, en binnen de 
kortste keren, op de grond.

08. Valt er met de grijze roodstaart ook te kweken? Absoluut. Hoewel het 
niet eenvoudig is slagen er ieder jaar liefhebbers in om jongen op stok te 
krijgen. Maar het kan een werk van lange adem zijn want de grijze rood-
staart wordt pas kweekrijp wanneer hij/zij de leeftijd van vier of vijf jaar 
bereikt hebben. Als nestgelegenheid wordt een ruime nestkast aangebo-
den met een grondoppervlak van 30 x 30 centimeter en een hoogte van 50 

tot 70 centimeter. Het invlieggat 
zal een doorsnede bezitten van 12 
centimeter.

09. Hoe verloopt de kweektijd? Net 
als in de wildbaan zal de pop, ook 
in avicultuur, twee tot vier witge-
kleurde eieren leggen. Tussen ieder 
ei is er een tussentijd van twee tot 
drie dagen. De man trekt zich van 
het broedgebeuren niets aan, het 
is en blijft een taak voor het wijfje. 
Wel gaat hij haar geregeld op het 
nest, of aan de nestholte voeden. 
Er wordt doorgaans vanaf het 
eerste ei gebroed. Bij de geboorte 
toont het juveniele vogeltje een 
lichtgrijze dons en een zachtroze 
lichaamskleur. Na de nestverlating 
duurt het nog een maand voor de 
jonge roodstaartjes als zelfstandig 
kunnen beschouwd worden. 

10. Is de grijze roodstaart een 
Citesvogel? Jazeker. En we cite-
ren: ‘Op de 17e Conferentie der 
Partijen (CoP17) van CITES, die is 
doorgegaan van 24 september tot 
5 oktober 2016 in Johannesburg, 
Zuid-Afrika, werd beslist om het be-
schermingsniveau van een aantal 
vogels aan te passen. De belang-
rijkste beslissing hier is de opname 
van de grijze roodstaart [Psittacus 
eritacus] op Bijlage I, waardoor 
deze vogelsoort het hoogste 
niveau van bescherming krijgt. De 
grijze roodstaart kent immers een 
zeer sterke achteruitgang van de 
wilde populatie in West-, Oost- en 
Centraal-Afrika. Deze soort is zeer 
gewild als huiskamervogel en 
wordt daarom zeer verhandeld. Er 
zijn illegale invoeren in bepaalde 
landen van de Europese Unie, er 
worden vervalste vergunningen 
gebruikt en opgelegde quota wor-
den overschreden, wat een nefast 
effect heeft op de wildpopulatie. 
De legale invoer van wilde vogels 
in Europa werd reeds in 2004 aan 
banden gelegd omwille van de 
vogelgriep. De grijze roodstaart 
zal dus opgenomen worden op de 
internationale bijlage I op 2 januari 
2017. De opname op de Europese 
Bijlage www.citesin belgie.be  

Grijze roodstaart. Kopdetail. 
Foto: © Danny Roels.
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Wat? Het gaat om een zeer ernstige en veel voorko-
mende ziekte bij wilde vogels. Botulisme wordt veroor-
zaakt door de bacterie Clostridium botulinum, waarvan 
liefst zeven verschillende typen bekend zijn. Elk van 
die types produceert een toxine (gifstof), twee van die 
toxines (C en E) zijn verantwoordelijk voor soms mas-
sale sterfgevallen bij watervogels. Botulisme tast, in de 
beginfase, het zenuwstelsel aan wat in een eerste fase 
verlammingsverschijnselen veroorzaakt. Een duidelijk 
teken is, in dat geval, dat een vogel niet of nog nau-
welijks vliegen kan. Daarna raken ook de pootspieren 
verlamd: vogels bewegen zich dan via hun vleugels. In 
een volgende fase wordt een verlamming van het derde 
ooglid [Membrana nictitans] vastgesteld waarna de nek-
spieren volgen. Voor watervogels betekent dit gewoon 
dat ze aan de gevolgen van botulisme verdrinken. Zij die 
alsnog de oever of het land bereiken gaan ten onder 
aan ademhalingsstoornissen. 

Ontwikkeling. Goed om weten is dat de bacterie Clostri-
dium botulinum, zich slechts kan ontplooien onder 
bepaalde omstandigheden. Die zijn: dode vogels/vissen 
die in het water blijven liggen en wateroppervlakten 
met een temperatuur van meer dan 15° Celsius en, 
uiteraard, door een combinatie van de twee. De infectie 
geschiedt door:
• Het opnemen van weefseldeeltjes van gestorven 

dieren. Hierbij moet u weten dat spierweefsel van 

Wat is dat eigenlijk,     
Botulisme? Liesbeth Mestdagh.

Er gaat geen jaar, geen maand voorbij of het woord ‘botulisme’ duikt hier of daar op. En positief is dit niet. 
Omdat er doorgaans in de zomermaanden wordt over gesproken, of vastgesteld, denkt menig liefhebber dat 
het om een zomerziekte gaat. Niet dus. Botulisme kan gedurende het gehele jaar voorkomen.

dode dieren naar de bodem zakt en aldus door 
foeragerende watervogels kan opgenomen worden.

• Maar het kan ook gebeuren door het eten van ma-
den die zich in, op en rond de dode lichamen bevin-
den waarbij we moeten beseffen dat één besmette 
vliegenmade voldoende gif bevat om een volwassen 
vogel aan de ziekte te laten sterven. Die vliegenma-
de is zelf ongevoelig voor het gif!

Welke vogels? Omdat botulisme vaak wordt vastgesteld 
bij watervogels kan het idee groeien dat slechts zij de 
ziekte moeten vrezen. Dit is een misvatting. Botulisme 
kan bij elke vogelsoort voorkomen.

Voorkomen. Om de ziekte een halt toe te roepen is het 
echt nodig om alle dode dieren onmiddellijk te verwij-
deren. Kadavers (vogels, vissen, …) vervuilen gezond 
water met botuline. En bij warm weer kan het zeer snel 
gaan. Vliegenlarven ontwikkelen zich dan in ijltempo. 
Grondeleenden, steltlopers en andere watervogels 
nemen de drijvende larven voor hun rekening, kleinere 
vogels als vinkachtigen, en grote soorten als kraaiach-
tigen nemen de maden op uit de op de grond rottende 
kadavers. Het is een makkelijk vindbaar en lekker voed-
sel. Maar op die manier o zo gevaarlijk.

Raadgevingen.
• Neem nooit dode vogels op met de blote hand. 

Draag steeds handschoenen. Was steeds zorgvuldig 
en uitgebreid de handen.

• Licht altijd de plaatselijke autoriteiten in (gemeente/ 
stadsbestuur …).

• Breng nog levende vogels zo snel mogelijk naar een 
opvangcentrum voor vogels.

• Geef nog levende vogels nooit water of voedsel.

Behandelingen. Gelukkig hoeft een besmette vogel 
niet altijd te sterven. In veel vogelcentra zijn deskundige 
mensen aan het werk die met een gepaste werkwijze, 
onder meer het toedienen van zuiver drinkwater en 
antibiotica, heel wat besmette vogels kunnen redden. 
Dank hiervoor! 

Veel watervogels, hier een Canadagans,
verdrinken ten gevolge aan botulisme.

Foto: © Danny Roels.
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Lange weg. Het zal u wellicht niet vreemd in de oren 
klinken dat ertussen toen en nu een bijzonder lange 
weg is afgelegd. In het begin was er niet echt sym-
pathie voor deze ‘bastaarden’ die bovendien niet rood 
maar oranje kleurden. Ook destijds waren liefheb-
bers vrij inventief en werd al heel snel ontdekt dat 
door, bijvoorbeeld wortelsap aan het drinken toe te 
voegen, de kanaries richting rood kleurden. Kortom 
de liefhebberij kwam erachter dat de voeding wel de-
gelijk zijn invloed had op de kleur. Op vandaag wordt 
er met een compleet andere bril naar rode kanaries 
gekeken. Het is nu algemeen aanvaard dat bewuste 
vogels kunnen/mogen opgekleurd worden met che-
mische middelen die u wellicht bekend zijn. Maar ook 
daar werd eerst tegen ingegaan. Onder meer werden 
vragen gesteld over de invloed van dergelijke midde-
len op gezondheid en vruchtbaarheid van kanaries. 
Inmiddels weten we beter en heeft het opkleuren van 
vogels (niet alleen kanaries) geen negatieve weer-
klank meer.

Mogelijkheden. In eerdere teksten hebben we er 
dikwijls opgewezen dat het opkleuren op meerdere 
manieren kan gebeuren. We hebben wat volgt al 
eens eerder gepubliceerd maar vinden een herhaling, 
binnen de context van dit artikel, toelaatbaar. 

Kleurkanaries,   
Rood intensief Jan Six.

Een rood intensieve kanarie zal een vogel zijn met een diep, zuiver en egaal roodbezit waarbij komt dat hij, 
uiteraard, intensief moet zijn. Dat de kanarie in zijn natuurlijke verschijningsvorm geen rood bezit zal u wel 
bekend zijn. Ook het gegeven dat deze vogel het rood haalde bij de kapoetsensijs is een understatement. 
Op een bepaald ogenblik bleken enkele bastaardmannen van bewuste vogel met de kleurkanarie vruchtbaar 
te zijn en de trein was vertrokken. Lees, de weg naar een rode kanarie lag open.

‘Kussende’ roodschimmel en rood intensief.
Foto: © Danny Roels.

1.  nest. Het volstaat om één dag voor de eieren 
kippen eivoer aan de ouders te verstrekken voor 
roodgekleurde vogels. Belangrijk is dat dit eivoer 
dagelijks wordt gegeven en nooit wordt vervan-
gen door eivoer voor niet roodgekleurde kanaries. 
We gaan zo te werk tot de jonge kanaries zelf-
standig zijn. We zullen merken dat bij het doorbre-
ken van de eerste schachten de jonge kanaries al 
mooi lichtrood gekleurd zijn.

2.  zelfstandig. Nadat de jongen zelfstandig zijn ge-
plaatst veranderen we onze tactiek. We gaan nu 
de rode kleurstof toedienen via het drinkwater. Er 
zijn kleurenstimuli die oplosbaar zijn in koud water 
en andere die via een kleinere hoeveelheid warm 
water, wat het kookpunt bereikt heeft, moeten 
bereid worden. Hierna wordt dit met koud water 
aangevuld tot de voorgeschreven dosis is beko-
men. Die methode geniet vaak de voorkeur omdat 
er hier van een betere regelmaat kan gesproken 
worden.

3.  droge poederkleurstof. Droge poederkleurstof 
mengen in een droog eivoer kan resulteren in een 
onvoldoende opname. Zelf laten we de kleurstof 
vastkleven of inwerken aan iets vochtigs (bijvoor-
beeld een geraspte appel of wortel). Dit wordt 
volledig opgenomen en wordt onder het eivoer 
gemengd. Wie het voorschrift volgt en rekening 
houdt met de correcte dosis zal zien dat zijn vo-
gels egaal, diep en correct opgekleurd zullen zijn.

4.  mest. Bij controle van de mest zien we dat die ook 
roodgekleurd is.

5.  na de rui. We blijven een kleinere hoeveelheid 
kleurstof geven. De concentratie blijft gelijk maar 
nu gebeurt dit om de twee tot drie dagen in een 
klein snoepbakje. 

6.  overschot. De rest van het aangemaakte voedsel 
wordt in de koelkast geplaatst. Hier blijft het fris 
en verliest het niets van zijn voedingswaarde.
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7.  opgelet! Voedingen aangelengd met water 
kunnen schimmels veroorzaken! Een dagelijkse 
hygiëne is dus op zijn plaats. Discipline is nodig 
en het niet opgegeten eivoer en het resterende 
water wordt verwijderd. De eet- en drinkbakjes 
worden dagelijks uitgewassen. 

Beginnelingen. Om die reden vinden we de rood 
intensieve kleurkanarie, maar ook andere roodfacto-
rige vogels, niet meteen de meest geschikte voor de 
beginnende kweker. 

Intensief x schimmel. Altijd wordt ervan uitgegaan dat 
het betere koppel bestaat uit een intensief exem-
plaar dat wordt gekoppeld aan een schimmelvogel 
maar dan weer een matige schimmel. Uit een derge-
lijk koppel, het maakt niet uit wie man en wie pop is, 
krijgen we in de nafok zowel schimmel als intensieve 
vogels.

Werkpunten
1. Egaliteit. De rode vetstofkeur moet egaal ver-

spreid over het geheel van de vogel.
2. Vleugel- en staartpennen. Moeten eveneens 

kleurstof bevatten hoewel er wordt getolereerd 
dat ze iets lichter zijn. 

3. Bevedering. Verder spreekt het voor zich dat de 
bevedering glanst en strak tegen het lichaam 

aangedragen wordt. Een goede gezondheid en 
een puike conditie van de vogel speelt hierbij een 
grote rol!

4. Intensief. Geen sporen van schimmel in de beve-
dering.

5. Hoorndelen. Vleeskleurig zonder melanine.

Rood intensief, mooie vogel.
Foto: © Danny Roels. 
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Groot. Hoeft het nog gezegd: ook deze postuurkanarie heeft zijn naam 
te danken aan een Engels Graafschap, met name Lancashire. Hoewel, 
bij zijn ontstaan was deze vogel gekend onder de naam van ‘Manches-
ter Copy’. Eigen aan deze vogel blijft het feit dat hij de grootste is van 

Postuurkanaries,   
Lancashire, houdingras J. Peetooms.
Net als de vorige maand behandelde Gibber Italicus is ook de Lancashire een houdingras maar dan wel 
één die geen controverse oproept. Zijn imposante lichaamsbouw is een karaktervolle aantrekkingspool 
waarbij komt dat hij zowel als ‘gladkop’ en ‘kuif’ wordt gevraagd. En toch, het gaat niet echt om een populaire 
vogel. Soms neemt de belangstelling toe om enkele jaren opnieuw te tanen. Interessant is ook dat deze 
postuurvogel enkel in wit en geel kan gebracht worden!

alle Engelse postuurvogels. De 
standaard bepaalt voor hem een 
grootte van liefst 23 centimeter. 
Daar komt bij dat hij een zware 
lichaamsbouw bezit en u be-
grijpt dat liefhebbers het al heel 
vlug over een reus hebben. En 
toch, even een kritische noot: 
de meeste Lancashire zijn echt 
geen 23 centimeter groot. Dit 
blijft een duidelijk werkpunt waar 
niet direct een oplossing voor te 
vinden is. Op ‘grootte’ zijn liefst 
25 punten of een vierde van het 
totaal te verdienen. Grootte is dus 
écht belangrijk.

Kop. En toch, de kop doet wat 
quotatie betreft nog beter: 30 
punten als ’t u blieft! Stellen we 
dat er ook hier gekuifde en niet 
gekuifde (gladkoppen) vogels 
bestaan. Met beide kan er ge-
exposeerd worden. Terloops, de 
Engelsen noemen deze vogels 
respectievelijk ‘Coppies’ en ‘Plain-
heads’, leuke namen toch? De 
gladkop zal zich presenteren met 
een vrij brede, niet ronde schedel, 
geen te korte kopveren en mét 
wenkbrauwen. Voor de kuifvorm 
wordt over een hoefijzervormige 
kuif gesproken met mooi gevorm-
de kuifveren die voor de helft de 
snavel bedekken. En dat hoefijzer 
bereiken is echt niet eenvoudig. 
Hoed af voor de liefhebbers die 
er wel in slagen dergelijke vogels 
te kweken.

Hals en nek. Tussen kop en romp 
is er een welving naar binnen. 
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Nekinval is gewenst. Te verdienen 
punten: 10.

Houding, vorm. Er wordt een opge-
richte houding verwacht met een 
hoek van 85°. Deze grote vogel 
zal een fiere houding aannemen. 
Het lichaam is lang maar bezit 
niettemin toch een volle en ronde 
borst, met brede en goed afge-
ronde schouders. De staart is 
lang en breed maar wordt lichtjes 
afhangend gedragen. De lange 
vleugels worden goed tegen het 
lichaam aangesloten gedragen. 
Hier zijn 15 punten te verdienen.

Bevedering en poten. Te verdienen 
punten 10. De poten horen lang 
en stevig te zijn met zichtbare 
dijen. Een lange bevedering wordt 
gewenst.

Conditie. De laatste 10 punten 
zijn voor de algemene conditie. 
Er wordt van uitgegaan dat de 
liefhebber/exposant alleen die 
vogels instuurt die in een goede 
gezondheid verkeren en geen 

zichtbare gebreken tonen. Dit is de logica zelf.

Kleur. Heel specifiek voor deze vogels is wel dat hij slechts aanvaard 
wordt in wit en geel. Hier dus geen gepigmenteerde of bonte vogels al 
is het zo dat toch enig pigment geduld wordt in de kuif. 

Kweek. Voor soorten/rassen waarbij kuifvogels bestaan wordt ervan 
uit gegaan dat er een kuifvogel aan een niet kuifvogel wordt gepaard, 
althans voor de liefhebber die kuifvogels wil kweken. Het gen dat voor 
een kuifvogel zorgt is dominant. Dubbel aanwezig betekent dat de 
lethaalfactor zal optreden. Het embryo krijgt geen kans zich te ontwik-
kelen en sterft af in het ei. De theoretische uitkomsten van kuif x niet 
kuif (Coppie x Plainhead) is 50% kuifvogels en 50% niet kuifvogels. 
Wie niet kuif aan niet kuif paart krijgt hieruit 100% niet kuiven. Wordt er 
toch gekozen om kuif x kuif te paren dan worden hieruit, weer theore-
tisch uiteraard, ook 25% niet kuiven geboren naast 50% kuiven. De 
andere 25% zijn dubbelfactorige vogels en sterven, als aangehaald, af 
in het ei. Kuif x kuif is dus geen aanrader. 

Tentoonstellingskooi. De Lancashire wordt geëxposeerd in een koepel-
vormige kooi met rond dak voorzien van één zitstok van boven rond of 
ovaal.

Verzorging. De Lancashire is als aangegeven een grote vogel. Hij heeft 
een genereuze, eiwitrijke voeding nodig. Daar komt bij dat hij onmo-
gelijk te klein kan/mag gehuisvest worden. Gezien zijn grootte is dit 
niet wenselijk. In te kleine kooien verliest de Lancashire teveel van zijn 
waarde en schoonheid waarbij komt dat de bevedering hierin wel heel 
snel geschonden en bevuild raakt. 
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Duizend en één weetjes over vogels  (701 - 710)
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 mededeling… graag op info@dannyroels.be

701. Wist u ook dat … gieren de schoonmaakploeg zijn van de natuur? 
Het zijn de meest onderschatte en ondergewaardeerde vogels. 
En dat terwijl ze mensen beschermen tegen allerhande gruwelijke 
ziekten en plagen. Gieren landen vaak al binnen een uur na de 
dood van een dier en eten het met huid en haar op. Zo voorkomen 
ze dat dodelijke ziekten zoals tuberculose zich ontwikkelen en 
verspreiden. Minder efficiënte aaseters, als wilde honden of 
ratten, arriveren vaak later. En waren er geen gieren, dan steeg 
de ratten- en wilde hondenpopulatie gigantisch, met als gevolg de 
verspreiding van hondsdolheid en jaarlijks tienduizenden menselijke 
sterfgevallen. Bron: Jeanet van Zoelen.

702. Wist u ook dat … gekleurde vogeleieren een erfenis zijn van 
dinosaurussen? Tot die verrassende conclusie komt een 
internationaal team van onderzoekers. ‘Dit verandert ons begrip van 
hoe eikleur geëvolueerd is, compleet,’ aldus onderzoeker Jasmina 
Wiemann. ‘Gedurende twee eeuwen namen ornithologen aan dat 
de eieren van moderne vogels meerdere malen, onafhankelijk 
van elkaar kleur kregen.’ Maar het blijkt dus heel anders te zitten: 
Wiemann en collega’s stellen dat de kleurrijke eieren van vogels 
een erfenis zijn van hun voorouders: niet-vliegende dinosaurussen. 
Ook voor deze dinosaurussen – die hun eieren in open of 
deels open nesten legden – kwam eikleur goed van pas. De 
onderzoekers trekken die conclusies in het blad Nature en baseren 
zich op een analyse van 18 gefossiliseerde eischalen afkomstig van 

dinosaurussen wereldwijd. 
Met behulp van nieuwe 
technologieën zochten 
ze in de eischalen naar 
twee pigmenten die eieren 
van kleur voorzien. En ze 
troffen die uiteindelijk 
aan in eischalen van 
Eumaniraptora, een 
groep dino’s waartoe 
ook kleine, vleesetende 
exemplaren zoals de 
bekende Velociraptor 
gerekend kunnen worden 
en waaruit de moderne 
vogels hoogstwaarschijnlijk 
zijn voortgekomen. Op 
basis van hun onderzoek 
concluderen Wiemann en 
collega’s dat eieren al in 
de tijd van dinosaurussen 
kleur kregen. Die eikleur 
zou tegelijkertijd met 
een verandering in 
voortplantingsgedrag zijn 
ontstaan. Dino’s begonnen 
op een gegeven moment 
open of deels open nesten 
te bouwen, waardoor hun 
eieren extra bedreigd 
werden door roofdieren 
die zich tijdens de jacht 
door hun zicht lieten leiden. 
Jonge dino’s in eieren die 
wat gespikkeld waren of 
een camouflerend kleurtje 
hadden, hadden betere 
overlevingskansen dan hun 
soortgenoten in kleurloze 
eieren. Het resultaat? De 
eieren met een kleurtje 
werden – onder invloed van 
natuurlijke selectie dus – 
langzaam maar zeker de 
norm. Bron:Scientias.nl

Zwartbosbuizerd. Weetje 709
Foto: © Danny Roels.
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703. Wist u ook dat … in Jatayu (India) het grootste 
standbeeld van een vogel ter wereld staat? De 
vogel is 21 meter hoog, 45 meter breed en 
maar liefst 60 meter lang en stelt een arend, 
Jatayu voor uit de Ramayana, het grote epos 
uit het hindoeïsme. Jatayu zou op deze plaats 
gestorven zijn.

704. Wist u ook dat … het allereerste voedsel dat 
jonge futen te eten krijgen, veren zijn? Het 
is dan ook niet gek als je een fuut veertjes 
ziet plukken van zijn borst of buik en die aan 
zijn jongen voert. Het is de bedoeling dat ze 
daarmee een beschermende laag in hun maag 
leggen zodat de ingeslikte graten minder 
prikken en geen schade kunnen aanrichten. 
De veertjes verteren niet in de maag, waardoor 
ze na een tijdje samen met de onverteerbare 
visgraten als een bal worden uitgekotst. Hierna 
kan de fuut de beschermende laag vernieuwen 
door opnieuw veren te eten. De futen herhalen 
dit hun hele leven. Jong geleerd is oud gedaan!

705. Wist u ook dat … we zo’n beetje kniediep door 
de insecten en andere kleine beestjes zouden 
waden als er geen vogels waren? Vogels eten 
namelijk 400 tot 500 miljoen ton insecten per 
jaar! Denk aan de landbouwschade als dat 
allemaal bleef rondvliegen en -kruipen. Alles 
in de natuur is in evenwicht. Ook insecten en 
insecteneters zijn met elkaar in evenwicht. 
Wordt dat verstoord, dan herstelt het zich weer, 
maar misschien niet op een manier die gunstig 
is voor ons. Bron: Jeanet van Zoelen.

706. Wist u ook dat … de grootste vogel die ooit 
heeft geleefd, de olifantsvogel [Vorombe 
titan], 1000 jaar geleden nog voorkwam op 
Madagaskar? Volgens het gezaghebbende 
Britse Zoology Institute komt daarmee een 
eind aan een al decennia woedende discussie 
tussen wetenschappers. De onderzoekers 
analyseerden honderden botten van 
olifantsvogels uit musea in de hele wereld. 
Vorombe titan, die drie meter lang kon worden 
en meer dan achthonderd kilo kon wegen, 
bleek overtuigend de grootste. De naam van het 
dier betekent in het Grieks dan ook niet voor 
niets ‘grote vogel’. Toch bleek het dier niet sterk 
genoeg om de mens te overleven. Ruim een 
millennium geleden stierven de olifantsvogels 
uit, na zestig miljoen jaar in de regenwouden 
van Madagaskar te hebben geleefd. Bron: 
demorgen.be

707. Wist u ook dat … de grauwe klauwier [Lanius 
collurio] ook wel ‘zorro-vogel’ wordt genoemd? 

Het spreekt voor zich dat hij dit uitsluitend te 
danken heeft aan het zwarte masker dat over 
de ogen loopt, althans bij mannelijke vogels.

708. Wist u ook dat … de waterspreeuw [Cinclus 
cinclus], voor wat zijn voedsel betreft, aan 
snelstromend water verbonden is? Op de 
bodem van dergelijke beekjes/riviertjes zoekt 
en vindt hij zijn voedsel wat uit hoofdzaak 
bestaat uit ongewervelde dieren.

709. Wist u ook dat … de zwartborstbuizerd 
[Hamirostra melanosternon] een wel échte 
familievogel kan genoemd worden? Eenmaal 
een partner gevonden blijven de vogels elkaar 
trouw tot in de dood. Daar komt bij dat geen 
enkele andere roofvogel ter wereld een groter 
nest bouwt dan hij. Een dergelijk nest kan een 
doorsnede hebben van 70 tot 120 centimeter 
en liefst 40 tot 55 centimeter diep zijn. De 
bouwwerken duren circa twee maand. En nog 
is het niet gedaan. Als het nest af is wordt 
het aangekleed met verse groene takken. De 
bedoeling hierbij is om onder andere de harmful 
bacterie en andere pathogenenbuiten te 
houden. 

710. Wist u ook dat … de hiervoor geciteerde 
zwartborstbuizerd [Hamirostra melanosternon] 
een van de vogels is die stenen gebruikt om 
eieren van emoes en/of brolga’s te openen? 

Vale gier. Weetje 701
Foto: © Danny Roels. 
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Afrika. Het is een Afrikaanse vo-
gel die aldaar in meerdere landen 
voorkomt. Onder meer citeren 
we hierbij: Angola, Burundi, het 
noordoosten van Botswana, het 
zuidoosten van Congo, het zuiden 
van Kenia, Malawi, Mozambique, 
Rwanda, Swaziland, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe en het uiter-
ste noordoosten van Zuid-Afrika.

Biotoop. Het natuurlijke leefge-
bied bestaat uit savannes, droge, 
open bosgebieden en graslan-
den tot op een hoogte van 3000 
meter. Hier wordt paarsgewijs of 
in kleine groepen geleefd.

Voedsel. Uit wat voorafging zal 
het de lezer niet verwonderen dat 
het voedsel op de grond wordt 
gezocht. En dat voedsel bestaat 
voor een groot stuk uit insecten 
wat niet wegneemt dat ook kik-
kers en andere amfibieën worden 
bejaagd. Kleine zoogdieren (muis, 
jonge rat … zie een van bijgaan-
de foto’s) zijn voor de grote sna-
vel niet veilig. Ook worden zo nu 
en dan ook bessen, vruchten en 
zaden gegeten. Eigen aan vogels 
die op de grond leven is dat ze 
ook bejaagd worden door andere 
dieren waaronder ook roofvogels. 
Dit is voor de zuidelijke hoornraaf 
niet anders. Eén van de belang-
rijkste belagers (niet roofvogel) is 
het luipaard [Panthera pardus].

Nest. Zuidelijke hoornraven zijn 
pas na 6 tot 7 jaar geslachtsrijp. 
Het nest wordt in een holle boom 
of in een rotsspleet gebouwd 
maar heeft eigenlijk niet veel 

Groot. De zuidelijke hoornraaf is tussen negentig en honderd centimeter 
groot. De vogel heeft een overwegend zwarte kleur, zelfs de snavel is 
zwart. Nadrukkelijk bij de vogel zijn de onbevederde lichaamsdelen rond 
oog en keel. Ze kleuren afstekend rood tegenover het zwart. Bij het 
wijfje toont, direct onder de snavel, die huid blauw tot zwart. Bij onvol-
wassen vogels is de naakte huid geel tot grauwbruin. In het algemeen 
wordt aangenomen dat de naakte huid rond het oog tot doel heeft stof 
uit de ogen te weren. De rode keelzak kan met lucht worden gevuld. 
Wanneer de hoornraaf die lucht terug lost ontstaat er een luid geluid 
waarmee er tussen de verschillende, verspreid levende vogels wordt 
gecommuniceerd. Tijdens de broedperiode (zie verder) wordt met dit 
geluid ook het territorium afgebakend. Wat beslist vermeld moet wor-
den is dat de handpennen van de vleugels wit zijn wat alleen te zien is 
als de vogel vliegt.

Snavel. Eigen aan hoornvogels is de karakteristieke snavel. Hij is als 
aangeven groot, gebogen maar ook bevindt er zich op de bovensnavel 
een ‘hoorn’ die echter minder uitgesproken is dan wat we doorgaans 
bij andere neushoornvogels gewoon zijn. Bij de man is die hoorn wat 
nadrukkelijker aanwezig.

Poten. En nog in tegenstelling met andere neushoornvogels is er het feit 
dat de zuidelijke hoornraaf het grootste deel van zijn tijd op de grond 
doorbrengt. Hij heeft dan ook lange en stevig ontwikkelde poten.

Zuidelijke hoornraaf met prooi.
Foto: © Danny Roels.

Kent u ook,   
De zuidelijke hoornraaf? Rob Van Cuyk.

Op het eerste zicht zal, denkelijk, niemand onmiddellijk het verband leggen tussen de zuidelijke hoornraaf 
[Bucorvus leadbeateri] en neushoornvogels [Bucerotidae]. En toch, de zuidelijke hoornraaf is een echte 
neushoornvogel en meer nog, het is gewoon de grootste onder alles wat onder de noemer neushoornvogel 
valt. Dat de zuidelijke hoornraaf meer dan een buitenbeentje is in de ornithologische wereld willen we u met 
deze bijdrage aantonen.
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om het lijf. Droge grassen en 
bladeren worden hierdoor door 
het koppel verzameld waarbij ze 
de hulp krijgen van leden van de 
groep waarin geleefd wordt. Veel 
neushoornvogels sluiten het nest 
af gedurende de broedtijd wat 
hier niet gebeurt.

Eieren. Het aantal eieren dat 
per nest wordt gelegd kan met 
slechts één tot hooguit drie be-
zwaarlijk groot worden genoemd. 
Tussen het leggen van het eerste 
en het tweede ei ligt doorgaans 
een tijd van vier dagen. De 
broedtijd is vastgelegd op veertig 
dagen. 

Jongen. Gezien er door het wijfje 
al wordt gebroed vanaf het eerste 
ei zal het tweede jong vier dagen 
later worden geboren en, indien 
er ook een derde ei is, zelfs acht 
dagen later. Bij de geboorte 
weegt een kuiken circa 60 gram, 
vier dagen later, bij de geboorte 
van het tweede jong weegt het 

Zuidelijke hoornraaf. Kopstudie.
Foto: © Danny Roels.

eerste kuiken al 250 gram. Het verschil is zo immens groot waardoor 
het tweede kuiken geen kans op overleven heeft. Slechts bij grote 
uitzondering kunnen er twee jongen zijn in één nest bij de zuidelijke 
hoornraaf. Voor het grootbrengen van het jong krijgen de ouders bo-
vendien hulp van de andere niet broedrijpe vogels uit de groep. Na een 
nesttijd van 85 dagen vliegt het jong uit maar het blijft tot liefst twee 
jaar na de geboorte nagevoed worden. Bij geen enkele andere vogel 
gebeurt dit wat meteen betekent dat er pas om de drie jaar gekweekt 
kan worden! 
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In memoriam

Germain Haelewijn. ‘De Ceres’ Torhout meldt het 
verlies van Germain Haelewijn. Hij was steevast aan-
wezig op alle vogelbeurzen binnen onze provincie en 
daardoor een gekend gezicht binnen de vogelwereld. 
Hij was ook de beste promotor voor onze activiteiten 
zoals onze jaarlijkse vogeltentoonstelling en vogelver-
koop. Germain had nog zoveel plannen met zijn vogels 
en ook plannen voor onze club, maar helaas heeft een 
ziekte er anders over beslist. Op 24 november hebben 
wij afscheid moeten nemen van ons trouw bestuurslid. 
Hierbij bieden wij nogmaals, namens de leden en het 
bestuur van De Ceres, ons medeleven aan de familie 
van Germain aan. Alle A.O.B.’ers sluiten zich hierbij 
aan. Voor de Ceres Kristoff Demoor.

Léon Belot. Met droefheid meldt de vereniging ‘Cercle 
Ornithologique Jumetois’ het overlijden van haar 
voorzitter Léon Belot, overleden op 4 december 2019. 
Hij groeide uit tot een aimabele voorzitter, altijd had hij 
goede raad. De vogelwereld verliest een grote mijn-
heer.  Hierbij bieden wij nogmaals, namens de leden 
en het bestuur van COJ, ons medeleven aan de familie 
van Léon aan. Alle A.O.B.’ers sluiten zich hierbij aan. 

Lezers schrijven

Nijlgans. Free Hasselman.
In het decembernummer van vorig jaar (2019) ver-
scheen het informatief artikel over de Nijlgans [Alopo-
chen aegyptiacus]. Inderdaad een zeer mooie gans die 
momenteel regelmatig in onze habitat waar te nemen 
is. Ook bij mij in de tuin broedde ze al enkele malen 
in een oude knotwilg aan de rand van de boomgaard. 
Het is geweten dat deze vogel nu eenmaal geen wel-
daad is voor onze inheemse soorten die zij door haar 
territoriale bewaking liefst ver uit zijn buurt houdt. Het 
is dan ook een exotische soort die we liever niet in 
onze natuur hebben. Ook de overheid heeft besluiten 
genomen om dit (proberen) in te dijken. Deze beslui-
ten hebben dus ook gevolgen voor ons als liefhebbers 
van (exotische) diersoorten. Daarom neem ik hieron-
der integraal de mededeling van Natuur & Bos over, 
gepubliceerd in het tijdschrift Het Vlaamse Neerhof 
(2017/3)
Agentschap voor Natuur &Bos 14 augustus 2017
•  Krachtens artikels 31/1 en 31/2 van het besluit 

van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met 
betrekking tot de soortenbescherming en het soor-
tenbeheer (het ‘soortenbesluit’) is het niet langer 
toegelaten om de Nijlgans [Alopochen aegyptia-
cus] te houden of te vervoeren.

•  Voor dieren die momenteel in bezit zijn, kan door 
het Agentschap voor Natuur en Bos krachtens 
artikel 31/5 een afwijking worden verleend.

Verenigingsleven
•  Deze afwijking staat toe om nijlganzen te houden 

tot hun natuurlijke dood, op voorwaarde dat (1) de 
dieren al gehouden werden vòòr augustus 2017, 
(2) de dieren in een gesloten omgeving worden 
gehouden en de eigenaar alle passende maatrege-
len neemt om voortplanting of ontsnapping onmo-
gelijk te maken.

•  Deze afwijking kan worden verkregen middels het 
formulier: ‘Aanvragen van een afwijking om zorg-
wekkende invasieve uitheemse soorten als gezel-
schapsdier te houden’.

•  U vindt dit formulier op http: www.natuurenbos.be 
klik op Beleid & Wetgeving, klik op ‘Formulieren 
@E-loket’, klik op ‘Aanvragen van een afwijking om 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als 
gezelschapsdier te houden’, klik op formulier.

•  Het ingevulde formulier kan worden gescand en 
per email ingediend, of aangetekend per post ver-
zonden.

•  Onder artikels 31/1 en 31/2 zijn ook volgende 
handelingen verboden: kweek, handel, gebruik, 
uitwisseling en het toestaan om zich voort te plan-
ten. Deze handelingen kunnen geen deel uitmaken 
van bovengenoemde afwijking. Het is uitdrukkelijk 
verboden om dieren vrij te laten in het milieu. Inge-
val overtredingen worden vastgesteld, kan worden 
overgegaan tot sancties. Dus liefhebbers die deze 
dieren (nog) in hun bezit hebben, hou hier rekening 
mee en voorkom dat onze eigen fauna niet verder 
vervuild wordt.

Test uw vogelkennis

Test uw vogelkennis – 024
(zie bladzijde 118 in dit tijdschrift).

Antwoord Letter Woord
1. Kuifmees 1 K
2. Oehoe 1 0
3. Oranjekaakje 1 0
4. Kwak 1 K
5. Aalscholver 1 A
6. Blauwe reiger 1 B
7. Urucum 1 U
8. Rietgors 1 R
9. Rotsduif 1 R
10. Amazone 1 A

Lidgelden ‘De Vogelwereld’

Betalingen. Alle betalingen gebeuren via het rekening-
nummer IBAN: BE 22 0000 8635 4147 - BIC BPOT-
BEB1 ‘De Vogelwereld’ te 1190 Brussel. Volgende 
tarieven voor ‘De Vogelwereld’ zijn van toepassing:
1. Lid via een vereniging: lid aangesloten bij een Bel-

gische vereniging: prijs van de vereniging.
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‘PESTVOGEL WESTRAND’ DILBEEK
GROTE VOGELBEURS
Zondag 8 maart 2020 van 7 tot 13 uur.

'Saviocentrum', Stationsstraat 275 te 1700 Dilbeek
Info: Francis DENEEF. Tel.: 0498/24.17.74. Inkom 2 euro.

Kleine aankondigingen

KERMT. OP ZONDAG 1 MAART 2020
Van 6 tot 11 uur.

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

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

DE VOGELWERELD A.O.B.-SINT KATELIJNE WAVER ORGANISEERT
18DE ORNITHOLOGISCHE QUIZ GUIDO CEULEMANS

Waar: ‘Het Parochiecentrum’, Patronaatsweg 2, 2580 Putte. Wanneer: zaterdag 18 april 2020 om 19 uur (deuren open 18 uur 30).
Wat: Alles en nog wat over ornithologie, vogels in het algemeen, parkieten, kanaries, exotische vogels, vererving, onkruidzaden enz. Inschrij-

ving of meer info: tel. 0486/545.388 – 0475/401.263. Overschrijving op rek.nr. BE42 0017 4043 7654 Max. 5 personen per ploeg. 
Inschrijvingsgeld per ploeg: €30,00 Max. 5 personen per ploeg. Inschrijvingsgeld per ploeg: €30,00

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.

Hernieuwingen lidgelden. Van de ledendienst.

Belangrijk. Bericht aan alle leden en aan de verant-
woordelijke voor de ledendienst van de A.O.B.-vereni-
gingen:
Er wordt gevraagd dat de bijdragen aan de A.O.B. 
betaald worden voor 15 december om geen vertra-
gingen bij de ontvangst van het tijdschrift te creëren. 
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. Deze 
maatregel geldt niet vor nieuwe leden. Alle tijdschriften 
van 2020 zullen worden toegestuurd.

Kleine aankondigingen 

25 februari. De kleine aankondigingen, vraag en aan-
bod, advertenties voor vogelbeurzen en tentoonstel-
lingen voor de maand april 2020 moeten ten laatste 
toekomen op 25 februari 2020 bij 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. De redactie kan geen 
publicatie garanderen bij laattijdige aankomst.

Te koop.KH 039. Goudvink Sib. Putter. Grote 
mozambique. Zwarte sijs. Frans Cannaerts. Tel.: 
0473/97.46.56

Bestuurswijziging 

BPC-Brabant. Voorzitter: Wim Straetmans, Frans van 
Cauwelaertstraat 78 te 1760 Roosdaal.
Penningmeester: Nick Ruysschaert, Vollezelestraat 35 
te 1570 Tollembeek.
Secretaris, ledendienst en ringendienst: Olivier Ruys-
schaert, Vollezelestraat 35 te 1570 Tollembeek
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