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Wat is het doel van de werkgroep?

Met een aantal vogelliefhebbers zijn we rond de tafel gaan zitten om het gebrek aan 
goede wildkleuren te bespreken. Dit leidde tot de oprichting van een informele 
werkgroep: De “Werkgroep ter behoud van wildvormen van siervogel ex situ” met de 
volgende website:  http://wildvormvogels.eu 

Het idee is om met mensen die dit doel delen samen te werken om bepaalde soorten in 
hun wildvorm te behouden in de avicultuur. Er is een enorm aantal soorten die hiervan 
kunnen profiteren, maar we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn van 
de betrokken kwekers zoals o.a.: de pennantrosella, de Adelaiderosella, de gras-
parkiet, de Catharinaparkiet, de roodsnavelspitsstartamadine, beide soorten zebra-
vinken, de diamantduif en de Chinese dwergkwartel.

Willen we binnen tien jaar nog zuivere wildvormen van onze vogels in de avicultuur in 
ons bezit hebben, dan dienen we nu de handen in elkaar te slaan en samen te werken 
met één uitgangspunt: het beste voor de soort in zijn originele vorm (of zo origineel 
mogelijke vorm). 
Heb je of iemand die je kent meer interesse of wil je hier ook deel van uitmaken, laat 
het ons weten.
Neem zeker een kijkje op de website!

Foto kaft: Australische zebravink (Taeniopygia castanotis)
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Vogel onder de loep: 

De Australische zebravink (Taeniopygia castanotis)

Naas de kanarie is de zebravink zonder enige twijfel de bekendste kooi- en volièrevogel. 
Deze kleine Australische prachtvinken behoren tot de gemakkelijkere soorten die zeer 
goed in groepen in de volière kunnen gehouden worden, ook tijdens de wintermaanden 
op voorwaarde dat beschikking hebben over een beschut nachthok.  

Tot enkele jaren geleden werd de Australische zebravink aanzien als een ondersoort 
van de Timorzebravink (Taeniopygia guttata) maar tegenwoordig worden ze als twee 
afzonderlijke soorten beschreven.  

Het verschil tussen beide geslachten is zeer duidelijk te zien vanaf de leeftijd dat de 
jonge vogels uitvliegen. De mannen hebben op de borst een zwarte vlek met daarboven 
tot aan de snavel een fijne strepentekening. De flanken zijn bij de mannen oranjebruin 
met een fijne witte stippentekening. Daarnaast bezitten ze ook oranjebruine wang-
vlekken. Bij de poppen missen al deze fraaie kleuren en tekeningen. De mannen
fluiten ook aangenaam. 

De wildkleurzebravink is door het gigantische aanbod aan mutaties en combinaties van 
mutaties zeldzaam geworden. Binnen de werkgroep zijn we ondertussen enkele jaren 
bezig met het selecteren van wildkleurvogels. Heeft u interesse in een groepje wild-
kleur zebravinken? Laat het ons dan zeker weten! Helemaal kleurzuiver zijn ze nog 
niet, maar samen kunnen we dit in de toekomst bereiken door streng te selecteren bij 
de gekweekte vogels.  

Zebravinken kweken doorgaans goed met meerdere nestjes per jaar. Vaak begint het 
vrouwtje reeds opnieuw te leggen als de jongen nog niet volledig zelfstandig zijn. Gun 
de vogels zeker een rustperiode na een drietal nesten.  
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Het zijn zeer leuke vogels om in een volière te houden met enkel soortgenoten, of 
samen met andere compatibele soorten zoals andere Australische prachtvinken 
(bijvoorbeeld spitsstaartamadine (Poephila acuticauda), gordelgrasvink (Poephila 
cincta) of Gouldamadine (Chloebia gouldiae)), maar ook kleine soorten duiven zoals de 
diamantduif (Geopelia cuneata) of niet agressieve soorten kwartels. 

Online meeting 

Jammer genoeg kon onze eerste werkgroepdag niet doorgaan omwille van COVID-19. 
Wenst u kennis te maken met de leden en werking van onze werkgroep? Of heeft u 
gewoon zin om eens bij te praten over onze gedeelde hobby?

Sluit dan gerust aan bij onze eerste online meeting op zaterdagavond 30 januari van 
19:30-20:30. Inschrijven doet u via volgende link (klik hier).
Na inschrijving ontvangt u via email een link naar Teams. Met een internetbrowser op 
uw computer/tablet/smartphone klikt u zaterdagavond 30 januari 2021 op de Teams-
link. Vervolgens wordt u verwezen naar de webapplicatie van Teams, waarop u kan 
aansluiten bij de online meeting.
Indien u een webcam heeft, zou het fijn zijn deze aan te zetten. Dat maakt het net 
allemaal iets persoonlijker in tijden van digitalisering.
Ps. Heeft u ondersteuning nodig, dan helpen wij u graag. Stuur gewoon een berichtje 
naar wildvorm@gmail.com
Wij kijken er alvast naar uit u te ontmoeten.
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We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden. Samen met hen hopen 
we de huidige en nieuwe soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen. 

Hoe werkgroeplid worden? 

Iedereen die hetzelfde idee deelt is welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep.  
Binnen de werkgroep hebben we enkele afspraken: 

Mits uitzonderingen zijn alle werkgroepvogels eigendom van de kweker / vogelhouder. 
 

We hebben over de werkgroepvogels een open en eerlijke communicatie. Dit wil zeggen 
in geval dat er een mutatie uit 

werkgroepvogels wordt geboren, jongen die niet voldoen aan de vooropgestelde eisen 
qua gezondheid, dan dient dit gemeld te worden, enkel zo kunnen we een ze gezond 
mogelijke populatie opbouwen voor de toekomst.  

Zo kan er bijvoorbeeld voor niet-monogame soorten gekeken worden per seizoen om 
partners uit te wisselen. Ook bij monogame soorten waar er geen optimale paarband 
is, kan er hulp geboden worden bij het vinden van een nieuwe, passende partner.   

Kweekresultaten (ook de teleurstellingen) worden aan de werkgroep gemeld. 

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agressie, 
licht ons hiervan in, ook zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken, dit opvolgen 
en hopelijk verhelpen.
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De jonge vogels die gekweekt worden uit werkgroepvogels worden eerst aangeboden 
via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen.  Deze prijzen 
worden eind januari door de werkgroepleden bepaald.  

Is er binnen de werkgroep geen interesse in de jonge vogels, bent u vanzelfsprekend 
vrij deze aan te bieden aan de door u gekozen prijzen via een door u gekozen kanaal.  

Wat bieden we u:

Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren of kweek-
groepen. 

Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een lichte 
lunch aanbieden. 

Op de website houden we de beschikbare vogels up to date bij zodat u steeds het actuele
aanbod kan volgen. Tevens hebben we een Facebook pagina en een actieve whatsapp-
groep waarbij u aan kan sluiten.

Kostprijs: Dankzij onze sponsors vragen we een éénmalige toetredingsbijdrage van 
€20,00.  

De vogels waarmee gewerkt wordt, worden via een professioneel programma beheerd 
(genetica en herkomsten etc.) om een zo optimaal mogelijke populatie op te bouwen. 

Richtprijzen voor werkgroepleden

We vragen u ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de richtprijzen, zodat we 
voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke richtprijs opgesteld kan worden 
die we onderling hanteren. Deze richtprijs kan u doorgeven via het gekende mailadres. 
Hoe meer werkgroepleden hun prijs doorgeven, hoe correcter we de te hanteren prijs 
kunnen bepalen. Kijk even op de website voor het overzicht van de soorten waarmee
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we werken!
We vragen vriendelijk uw bijdrage in te sturen uiterlijk 30 januari 2021.

Beschikbare vogels:

legende: 1.0.0 – mannelijk
0.1.0 – vrouwelijk
0.0.1 – onbekend geslacht 

Momenteel beschikbaar voor werkgroepleden:

1.0.8 Australische zebravink Taeniopygia castanotis
5.0.0 Zwartwangdwergpapegaai Agapornis nigrigenis 
0.0.3 Adelaiderosella Platycercus elegans subadelaidae
0.2.0 Pennantrosella Platycercus elegans elegans  
4.4.0 Valkparkiet Nymphicus hollandicus 
0.9.0 Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae
1.1.0 Goudmantelrosella Platycercus eximius elecica

 5.2.0 Splendidparkiet Neophema splendida
1.0.0 Roze kaketoe  Eolophus roseicapillus  
3.0.0 Chinese dwergkwartel Synoicus chinensis
2.0.0 Haiwaii-eend  Anas wyvilliana 

Heeft u interesse in één of meerdere vogels uit deze lijst? 
Bent u op zoek naar een bepaalde soort of een bepaalde vogel? 
Heeft u werkgroepvogels beschikbaar? 
Neem contact met ons op!

Contactgegevens:

@: wildvorm@gmail.com
W: http://wildvormvogels.eu
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