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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 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 grasparkiet, de 
Catharinaparkiet, de roodsnavelspitsstartamadine, beide soorten zebravinken, 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). 
Heeft u of iemand die u kent meer interesse of wilt u hier ook deel van uitmaken, laat 
het ons weten. Neem zeker een kijkje op de website!

Foto voorzijde: prinses van Walesparkiet (Polytelis alexandrae)
Photo front page: Princess of Wales Parrot (Polytelis alexandrae)
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Vogel onder de loep:

De roodrugparkiet (Psephotus haematonotus)   

                                                                                                         Maarten Michiels

De roodrugparkiet is een courante parkiet in onze avicultuur. Deze grote parkiet 
meet ca. 28 cm en kent zijn oorsprong in Zuid-Oost Australië. Daar spot men deze vogel 
paarsgewijs of in kleine groepjes in savannegebieden die gekenmerkt worden door 
periodes van droogte. 
Dit kan verklaren waarom menig liefhebber deze vogel ook vaak op de grond naar zaden 
ziet zoeken. 

De roodrugparkiet kent 2 ondersoorten:

Psephotus haematonotus haematonotus
Psephotus haematonotus caeruleus

Laatstgenoemde ondersoort zou bleker zijn dan de nominaatvorm. 

De eerste roodrugparkieten van Europa waren in 1858 te bewonderen in de dierentuin 
van Londen, VK. Verder is er weinig bekend over de oorsprong van deze importen in 
onze avicultuur, laat staan dat men destijds het onderscheid maakte tussen de twee 
ondersoorten.

Een kleine 20 jaar later werden de eerste kweekresultaten met de roodrugparkiet 
gerapporteerd in Nederland. Roodrugparkieten kweken vrij gemakkelijk, wat ook weer 
te linken is aan hun herkomst. 
Een snelle voortplantingscyclus en grote nesten behoeden de soort van de ondergang 
aan perioden van extreme droogte en natuurlijke vijanden.

In ons klimaat en onze volières is er amper uitval van roodrugparkieten door een 
onnatuurlijke dood, waardoor deze vogels in grote aantallen en diverse mutaties in de 
avicultuur vertegenwoordigd zijn. 
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Dit heeft er zelfs toe geleid dat er enkel nog zuivere wildkleuren te vinden zijn bij een 
handjevol tentoonstellingskwekers die zich bewust focussen op wildkleurvogels 
conform de standaardeisen van een vogelvereniging.

Vandaag constateren wij dat de populatie zuiver wildkleur roodrugparkieten beperkt is, 
geregeld matige kweekresultaten behaalt en afwijkt van de echte wildvorm. 
Doorgedreven selectie en een beperkte genetische diversiteit liggen hier vermoedelijk 
aan de basis.

Binnen onze werkgroep hebben we momenteel 5 koppels roodrugparkieten. Een 
werkgroeplid meldde één kweekresultaat dat welgeteld één jong opleverde. Hieruit 
kunnen we concluderen dat er voor de zuiver wildvorm roodrugparkiet nog werk aan 
de winkel is!

Dus, hou je van een uitdaging en ben je op zoek naar een kleurrijke, temperamentvolle 
parkiet? Twijfel dan niet om in te stappen op dit project en stuur een mailtje naar 
wildvorm@gmail.com.

Weetje: 
In het Duits worden roodrugparkieten ‘Singsittiche’ genoemd, dat op zijn beurt verwijst 
naar het aangename geluid dat deze vogels maken!

Deelt u graag een ervaring of foto's van werkgroepvogels? 
Deel ze met ons en we nemen ze met plezier op in de nieuwsbrief!

If you like to share pictures from Working Group Birds, please share them with us!

We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden. Samen hopen we de 
verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen.  
We like to welcome our new members, together we hope to conserve a variety of 
species and subspecies for the future.
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Pennantrosella 
Crimsonrosella 

Platycercus elegans elegans 
jonge exemplaren - juveniles



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 
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:
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Geelsnavelspitsstaartamadine
Yellow-billed Longtailed Finch

Poephila acuticauda acuticauda
man - male



Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren of 
kweekgroepen. 

Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een lichte 
maaltijd 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 
whatsappgroep 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, 
zodat we voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs opgesteld kan 
worden die we onderling hanteren. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 
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Prinses van Walesparkieten 
Princess of Wales Parrots 

Polytelis alexandrae
koppel - pair
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Prinses van Walesparkiet
Princess of Wales Parrot 

Polytelis alexandrae
pop - female



Uit de oude doos... 
De roodvoorhoofdkakariki: één van de grootste successen in onze avicultuur!

uit: Onze vogels, jg 60 n° 3 (maart 1999)
Tekst Cyril Laubscher, vertaling Peter Otten

Zonder twijfel is de 30cm lange roodvoorhoofdkakariki (Cyanoramphus novaezelandiae) 
een van de allermooiste, nieuwsgierigste, intelligentste, charmantste en meest 
onderhoudende parkieten die we houden en kweken. Dit is zeker een stoute bewering 
maar dan wel één die door iedere vogelhouder die ze heeft, zal worden bevestigd.

Waarschijnlijk zijn er meer eigenschappen van toepassingen op deze vogel dan op enige 
andere parkiet. Dit artikel illustreert waarom deze speiale parkiet zo ontzettend 
fascinerend is voor iedereen die de kans heeft hem te bestuderen en er soms mee te 

kweken. Enige achtergrondinformatie kan nuttig zijn om te begrijpen waarom deze 
merkwaardige parkiet altijd al zo'n succes geweest is in de avicultuur in het algemeen!

De vogel is een zaadetende parkiet en hij is inheems in Nieuw)Zeeland en de eilanden 
daar in de buurt, inclusief Nieuw-Caledonië. Ze zijn nog steeds zeldzaam in het wild. In 
1958 was er nog slechts sprake van 103 exemplaren in de volières in Nieuw-Zeeland. 

Rond de zeventiger jaren konden de Australische kwekers – die grote aantallen 
roodvoorhoofdkakariki's gekweekt hadden – de autoriteiten in Nieuw-Zeeland helpen 
met de herintroductie van een aantal vogels in het wild. 

In Australië zelf is de Norfolkeiland-ondersoort Cyanoramphus novaezelandiae cookii 
ernstig bedreigd en de ondersoort Cyanoramphus novaezelandiae subflavescens, die 
Lord Howe-eiland in het verleden bewoonde, nu uitgestorven. 

Gelukkig is het voor de aviculturisten niet noodzakelijk nieuw bloed uit het wild te halen, 
omdat er wereldwijd voldoende erfelijk materiaal aanwezig is om deze kakariki in 
avicultuur zeker te laten overleven. 

In de volière zijn ze erg ondernemend en ze zullen op de grond rondlopen en in iedere 
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hoek kijken. In korte tijd zullen ze ook op de schouder of hand gaan zitten om wat 
lekkers in onvangst te nemen. 
Hun tamme en vertrouwelijke manier van doen charmeert veel kwekers. 

Als ze nestelen (dat gewoonlijk gebeurt in een nest met de afmetingen van een 
dwergpapegaai), blijft die vertrouwelijke natuur en een vrouwtje zal dikwijls op de eitjes 
of jongen blijven zitten als we een nest inspecteren. 

Ze kunnen tussen vijf en twaalf (!) jongen hebben in één enkel nest. Het is niet moeilijk 
de vogels te sexen – een volwassen mannetje heeft een bredere en grotere bovenkaak.  

Het vrouwtje heeft minder rood aan de oorveertjes, achter het oog. De jongen zijn 
geslachtsrijp als ze zes maanden oud zijn en vrouwtjes broeden zelfs nog wel eerder. 
Kwekers moeten teveel nesten in één seizoen vermijden want de vogels gaan door 
zolang er nog nestkasten beschikbaar zijn. 

Roodvoorhoofdkakariki's zijn sterke vogels en ze zijn in veel opzichten uniek. Men kan 
ze op en neer zien lopen tegen het gaas van de volière waarbij ze uitsluitend hun poten 
gebruiken. Ze gebruiken hierbij hun snavel niet als ondersteuning. Ik ken geen andere 
papegaai die dit kan! Hun zachte, muzikale manier van roepen is totaal verschillend van 
die van andere papegaaien. 

Er kan nog veel geschreven worden over deze parkiet met zijn innemende 
persoonlijkheid, maar ik hoop dat dit verhaal behuldzaam zal zijn voor iedere lezer die 
besluit te investeren in een koppel.

Ze zullen vlug ervaren waardoor deze vogel zo populair is. 
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Chinese dwergkwartel
King Quail

Synoicus chinensis
hen met kuikens – hen with chicks



Momenteel beschikbaar voor en van werkgroepleden:
Currently available for and from working group members:

Australische zebravink – Australian Zebra Finch Taeniopygia castanotis 
Timorzebravink – Timor Zebra Finch Taeniopygia guttata
Javaanse rijstvink – Java Sparrow Lonchura orizyvora 
Roodsnavelspitsstaartamadine – Red-billed Long-tailed Finch Poephila acuticauda hecki
Geelsnavelspitsstaartamadine – Yellow-billed Long-tailed Finch Poephila acuticauda acuticauda 
Pennantrosella – Crimson Rosella Platycercus elegans elegans 
Adelaiderosella – Adelaide Rosella Platycercus elegans subadelaidae  
Stanleyrosella – Stanley Rosella Platycercus icterotis icterotis
Strogele rosella – Yellow Rosella Platycercus elegans flaveolus  
Australische koningsparkiet – Australian King Parrot Alisterus scapularis scapularis
Prinses van Wales parkiet – Princess of Wales Parrot Polytelis alexandrae 
Roodvoorhoofdkakariki – Red-fronted Parakeet Cyanoramphus novaezelandiae
Goudkapkakariki – Yellow-crowned Parakeet Cyanoramphus auriceps
Zwaluwparkiet – Swift Parrot Lathamus discolor
Fischersdwergpapegaai – Fischers Lovebird Agapornis fischeri 
Zwartwangdwergpapegaai – Black-cheecked Lovebird Agapornis nigrigenis 
Perzikkopdwergpapegaai – Peach-faced Lovebird Agapornis roseicollis 
Chinese dwergkwartel – King Quail Synoicus chinensis 
Diamantduif – Diamond Dove Geopelia cuneata
Senegaltortel – Laughing Dove Spilopelia senegalensis 
Hawaii-eend – Hawaiian Duck  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! We zorgen dat u bij de juiste mensen terecht komt. 
(Door de privacy-wetgeving kunnen we helaas geen persoonlijke gegevens publiceren 
in onze nieuwsbrief.)

Are you interested in one or more birds from this list?
Are you looking for a specific species or individual bird? 
Do you have workgroup birds available? 
Contact us! We ensure that you end up with the right people.
(Due to privacy legislation, we are unfortunately unable to publish personal information 
in our newsletter.)
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Contactgegevens – Contact details:

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

En tot slotte...

U kan nog tot 10 oktober inschrijven voor de werkgroepdag. Door de wijzigigen 
(versoepelingen) in de regelgeving omtrent COVID-19, hebben we de inschrijfdatum 
kunnen uitstellen. Het is dus nog niet te laat indien u niet heeft ingeschreven!

Bent u er graag bij op zondag 24 oktober, laat ons dan zo snel mogelijk iets weten. 
Als werkgroeplid neemt u kosteloos deel aan de werkgroepdagen. 

We verwelkomen op deze werkgroepdag o.a. Michel Van der Plas van World of Birds 
Foundation. Hij zal ons met veel passie komen vertellen over de problematiek bij 
verschillende soorten parkieten. Wie Michel kent, weet dat het steeds de moeite 
waard is om een lezing van hem bij te wonen.  

We starten om 10u, wees tijdig aanwezig. De locatie is zoals geweten Verbeke 
Foundation, Westakker in Kemzeke (B). 

Tot dan!
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Brownrosella 
Browns Rosella 

Platycercus venustus 
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