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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 siervogels 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 hier-
van kunnen profiteren, maar we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn 
van de betrokken kwekers zoals o.a.: de roodvoorhoofdkakariki, de zwartwang-
dwergpapegaai, de roodrugparkiet, de palmtortel, de Gouldamadine, de gele fluiteend 
en de kapoetsensijs.

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: roodschoudertaling (Callonetta leucophrys)
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Werkgroepdag 

Deze nieuwsbrief zetten we even geen vogel in de kijker, al plaatsen we met plezier 
enkele foto's van de roodschoudertaling, Callonetta leucophrys, in de nieuwsbrief. 
Dit kleine, actieve eendje behoort tevens tot de werkgroepsoorten en heeft een goede 
ondersteuning nodig door het stijgende aantal mutaties.  We richten ons in deze editie 
op de werkgroepdag die we dit najaar zullen laten doorgaan. We zijn als organisatie 
superenthousiast en trots op wat we tot op dit punt reeds samen jullie als liefhebbers 
hebben kunnen realiseren en zullen met veel overgave trachten om jullie een fijne en 
interessante dag aan te bieden op een unieke locatie. 

Op zondag 24 oktober 2021 nodigen we al onze werkgroepleden uit om deel te nemen 
aan de eerste werkgroepdag die door zal gaan bij Verbeke Foundation in Kemzeke (B).  
Voor werkgroepleden is een deelname aan deze dag kosteloos, inclusief middagmaal. 
Drank doorheen de dag is voor eigen rekening.  

Bepaalde voedselallergiën of -intoleranties? 
Geef dit door bij inschrijving, dan kijken we voor een gepast alternatief. 

De eerste dag die we hadden willen plannen kon helaas door de toenmalige COVID-
regels niet doorgaan. 

We zullen naast ons eigen nieuws, kennismakingen en een rondgang doorheen het 
domein twee lezingen voorzien zodat jullie volop ondergedompeld worden in een bad 
van informatie met vele prachtige foto's. Het zal het ideale moment zijn om kennis te 
maken met andere liefhebbers uit verschillende landen die uw passie delen. 

Niet-werkgroepleden kunnen uiteraard ook deelnemen, hier geldt een tarief voor de 
werkgroepdag van €20,00 per persoon. 

Inschrijven is verplicht en dit kan tot 1 september 2021 via het wellicht door jullie 
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allemaal gekende emailadres: wildvorm@gmail.com

Indien u zich inschrijft, vragen we ook vriendelijk effectief aanwezig te zijn, daar er voor 
ons als werkgroep kosten aan verbonden zijn, maar dit begrijpt u uiteraard. 

Op de werkgroepdag zullen vogels kunnen worden getoond en zullen van eigenaar 
kunnen wijzigen. Dit zal dienen te gebeuren in de gekende tentoonstellingkooien van een 
passend formaat, voorzien van voldoende water en voldoende en aangepast voer. 
Vogels die niet aangeboden worden volgens de voorschriften, worden helaas niet 
toegelaten. 

 

Heeft u vogels die niet een dergelijke kooi aangeboden kunnen worden? Contacteer ons 
voor een oplossing. 
De werkgroepdag gaat van start om 10u00 en we plannen af te ronden omstreeks 16u00. 
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Beschikbare vogels:

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

Momenteel beschikbaar voor werkgroepleden:

0.9.0 Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae
0.0.4 Goudkapkakariki Cyanoramphus auriceps 
1.0.3 Veelkleurenparkiet Psephotus varius 
0.0.4 Pennantrosella Platycercus elegans elegans 
2.0.3 Adelaiderosella Platycercus elegans subadelaidae 
0.0.3 Goudmantelrosella Platycercus eximius elecica
1.1.2 Valkparkiet Nymphicus hollandicus
0.0.20 Australische zebravink Taeniopygia castanotis 
4.0.0 Geelsnavelspitsstaartamadine Poephila acuticauda acuticauda
0.0.10 Roodsnavelspitsstaartamadine Poephila acuticauda hecki 
0.0.10 Javaanse rijstvink Lonchura oryzivora 
1.3.0 Gouldamadine Chloebia gouldiae
11.2.2 Chinese dwergkwartel Synoicus chinensis
0.0.11 Diamantduif Geopelia cuneata
2.0.0 Haiwaii-eend  Anas wyvilliana 

Momenteel gezocht door werkgroepleden:

1.0.0 Bourkeparkiet Neopsephotus bourkii
0.1.0 Veelkleurenparkiet Psephotus varius 
0.1.0 Pennantrosella Platycercus elegans elegans 
0.1.0 Adelaiderosella Platycercus elegans subadelaidae
0.1.0 Geelbuikrosella Platycercus caledonicus
1.1.0 Brownrosella Platycercus venustus
1.0.0 Roodrugparkiet Psephotus haematonotus
0.4.0 Geelsnavelspitsstaartamadine Poephila acuticauda acuticauda
0.2.0 Hawaii-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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We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden en danken onze trouwe 
sponsors. Samen hopen we de verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst 
veilig te stellen.  

PROJECT:
De valkparkiet (Nymphicus hollandicus)

Gunther Antonissen 

De werkgroep zet zich hard in om het voortbestaan van de wildvorm van een groot 
aantal soorten vogels in beschermd milieu te bevorderen. Echter blijkt voor sommige 
soorten dat het aantal wildvormen nog beschikbaar zo klein is dat een meer intensieve 
opvolging zich opdringt. 

De werkgroep zal daarom naast de reeds gekende werking, ook een aantal soorten 
meer intensief opvolgen in kweekprojecten en als werkgroep trachten een kweek-
bestand uit te bouwen met als doelstelling ook van deze soorten de wildvorm te 
beschermen in beschermd milieu. 
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Hierbij zullen gekende resterende vogels in mogelijke kweekparen ondergebracht 
worden bij liefhebbers die zich kandidaat stellen om mee te werken aan deze projecten. 
Uit de nakweek zullen de eventuele resterende solitaire vogels aangevuld worden tot 
mogelijke kweekparen. Verdere nakweek zal verspreid worden ondergebracht onder 
liefhebbers die meewerken met de Werkgroep ter behoud van de wildvormen van 
siervogels ex situ en zich als kandidaat voor dit project gemeld hebben. 

Dit alles zal met behulp van een stamboek opgevolgd worden. 
Als eerst soort werd er gekozen voor de valkparkiet. De valkparkiet is een endemische 
vogelsoort uit Australië, die behoort tot de kaketoes. In 1850 werden reeds de eerste 
valkparkieten in beschermd milieu geboren in Duitsland. 

Ondertussen is de valkparkiet uitgegroeid tot één van de meest gehouden volière- en 
gezelschapsvogels en wordt deze gekweekt in een zeer groot aantal kleur en 
vormvariëteiten. Zuivere wildvormvogels zijn dan ook bijna niet meer te vinden. 

Beschikbare wildkleur vogels zijn vrijwel altijd splitvogels of vormmutanten. Een meer 
intensieve opvolging is dus noodzakelijk voor deze soort. 

Recent heeft de werkgroep enkele genetisch zeer interessante vogels kunnen aanko- 
pen die de basis zullen vormen voor dit kweekproject. 
Door het nauwkeurig samenstellen en opvolgen van kweekparen hopen wij de komende 
jaren opnieuw een kweekbestand op te kunnen bouwen van zuiver wildvorm 
valkparkieten. 

Heeft u interesse om in de toekomst mee te werken met dit project? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te mel-
den bij de coördinator waardoor zij in een lijst worden opgenomen. 

Toewijzing van vogels wordt bepaald in volgorde van aanmelding, echter met voorrang 
aan kandidaten waar reeds solitaire vogels zitten ter aanvulling van mogelijke 
kweekkoppels. 
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Vogel onder de loep:

De Kapoetsensijs (Spinus cucullatus)

Daniel Nuijten

De Kapoetsensijs is een sijs van 10–11 cm die voorkomt in het noorden van Zuid-Amerika.
Meer specifiek Noord-Oost Colombia, Noord Venezuela en West Gyana, waar de soort in 
het verleden wijdverspreid was komt hij nu enkel voor in enkele kleine gebieden.  

Het aantal dieren in het wild wordt geschat tussen enkele honderden vogels tot 
maximaal enkele duizenden vogels. 

Historisch gezien werd de soort veel gevangen om te kruisen met kanaries. 
Een deel van de nakomelingen zijn vruchtbaar en deze zijn gebruikt in het begin van de 
20ste eeuw om de rode kanarie te kweken. 

Dat heeft historisch gezien tot een populatie afname geleid, maar tegenwoordig is het 
omvormen van het leefgebied tot landbouwgebieden een grote bedreiging. Het vangen 
van wilde vogels is minder een probleem door de grote beschikbaarheid van in 
beschermd milieu gekweekte kapoetsensijzen. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de 
vogels financieel bereikbaar zijn geworden voor iedereen.  

Deze combinatie van zeldzaam en grote aantallen in beschermd milieu geboren vogels 
hebben er voor gezorgd dat ondanks de soort op lijst CITES I staat er toch geen CITES 
vergunning nodig is om de soort te houden. Dit komt omdat de soort in de EU op CITES 
lijst X is gezet, net als de roodvoorhoofdkakariki (Cyanoramphus novaezelandiae) en de 
hoodedparkiet (Psephotellus dissimilis) en dus binnen de EU vrij verhandeld mogen 
worden. 

Helaas zijn er al enkele mutaties opgetreden bij de soort, zoals topaas, bruin-agaat, en 
pastel. Deze mutaties zijn voornamelijk van invloed op het zwart in het verenkleed. 

Voor mij is de wildkleur nog de mooiste vogel waarbij het sterke contrast tussen het 
zwart en rood erg mooi is. Om de diepe rode kleur te behouden is het wel noodzakelijk 
dat de vogels kleurvoeding krijgen vlak voor en tijdens de rui omdat ze anders een stuk 
fletser van kleur worden. 

Behalve de mooie kleuren is de soort een erg goede zanger. Dit is natuurlijk een 
bijkomend voordeel voor de soort. Daarnaast is het goed om te weten dat ondanks de 
soort als zwak bekend staat er mensen zijn die hun vogels ook in de winter in 
buitenvolieres houden. 

Ik ben van mening dat het nog steeds aan te raden is om de soort op een minimale 
temperatuur 10 graden Celsius te houden, maar dat de in Europa gekweekte vogels een 
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stuk sterker zijn dan hun voorouders.
Al met al een soort die voor alle liefhebbers aanbevolen is. 

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.

De jonge vogels die gekweekt worden uit werkgroepvogels worden eerst aangeboden 
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via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen 
worden in 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. 

We vragen u ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de afgesproken prijzen, zo-

Nieuwsbrief – Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ – 2 . 3       
  

Roodrugparkiet
Psephotus haematonotus

man

Met dank aan onze sponsor



dat we voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs opgesteld kan 
worden die we onderling hanteren. Deze prijs kan u doorgeven via het gekende email-
adres. 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 we werken!
Opmerking: de prijzen worden bekeken voor jonge vogels, zonder uitgevoerde testen en 
geslachtsbepalingen of andere extra gemaakte onkosten.

Heeft u leuke foto's van werkgroepvogels, uit uw eigen collectie of een dierenpark? 
Deelt u graag een ervaring met één of meerdere werkgroepsoorten? 
Stuur ons een bericht en we nemen het graag op in onze nieuwsbrief!

Via een werkgroeplid kregen we de opmerking dat het een beetje onduidelijk was waar 
gegevens doorgegeven konden worden van veranderingen binnen de collecties. 

Het is heel eenvoudig:

Alle gegevens kunnen doorgegeven worden via:

wildvorm@gmail.com

Ook vragen, opmerkingen, etc. kunnen via deze weg doorgegeven worden en we komen 
er zo spoedig mogelijk op terug. 

We wensen iedereen een fantastische zomer toe, waar hopelijk mits de huidige 
omstandigheden volop van genoten kan worden. 

Denk zeker ook aan uw vogels, zorg dat ze voldoende schaduw hebben en over 
voldoende vers drinkwater kunnen beschikken. 
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