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Wat is het doel van de stichting?

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 

Dit jaar werd de keuze gemaakt om te evolueren naar een stichting, Natural Wings 
Foundation. 

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, denk maar aan de roodrugparkiet en Australische zebravink.

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: Goudkapkakariki (Cyanoramphus auriceps)
Cover Photo: Yellow-crowned Parakeet (Cyanoramphus auriceps)
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Volière onder de loep:

Yolanda en Sepp Van Meghen (NL)

Hallo, wij zijn Sepp en Yolanda en wonen in de gemeente Meierijstad (Brabant). Toen 
wij 4 jaar geleden in Brabant neerstreken vanuit Noord-Holland hebben we met elkaar 
afgesproken dat we nog één keer de volière zouden neerzetten en geen uitbreidingen 
meer zouden uitvoeren. Tot op heden hebben we dit ook goed volgehouden. 

De taken tussen ons beide is goed verdeeld, mijn man zorgt voor de behuizing en 
onderhoud, ik zorg voor de vogels, maak de volières schoon en zorg ervoor dat ze 
geringd worden en wanneer nodig ermee naar de dierenarts ga.

Voorop gesteld dat wij geen ‘echte’ kwekers zijn, maar onze vogels puur voor de 
liefhebberij hebben, kweken we toch elk jaar met enkele koppels (gewoon omdat we 
dit leuk vinden en om een beetje rust in de kooien te houden).
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In totaal hebben we 8 vluchten, waarvan 6 vluchten van 1 meter breed en 4 meter lang
en 2 verzamelvluchten van respectievelijk 2 meter breed en 4 meter lang en één van 
4 meter breed en 4 meter lang. Alle volières zijn gekoppeld aan een ruim geïsoleerd 
binnenverblijf.

De vogels waar we mee kweken zijn een koppel Australische koningsparkieten 
(Alisterus scapularis scapularis), pennantrosella’s (Platycercus elegans elegans),
prinses van Walesparkieten (Polytelis alexandrae) en Bourkeparkieten (Neopsephotus 
bourkii). Van het koningskoppel hebben we elk jaar gemiddeld 3 à 4 jongen. 

Het is een trouw koppel en ze verzorgen de jongen uitermate goed. Het koppel 
pennanten is inmiddels 14 jaar oud, maar ook dit jaar hebben ze weer mooie forse 
jongen voortgebracht. 

Met het koppel prinses van Wales wil het maar niet lukken. Ze leggen elkaar jaar 5 à 6 
eieren, deze komen uit, maar na 1,5 week liggen de jongen toch weer dood in het 
broedblok. Er is niets aan te zien, ze worden goed gevoerd, maar overleven het telkens 
niet.

In onze verzamelkooien hebben we van alles zitten, zoals 8-tal elegantparkieten 
(Neophema elegans), een 5-tal valkparkieten (Nymphicus hollandicus), één is zelfs 27 
jaar! Hij heet Kuifje (hoe toepasselijk) en nog een tamme koningsparkiet, Junkie 
genaamd.

Hij is heer en meester in de kooi en praat voluit wanneer je bij hem bent.

We kunnen enorm genieten van onze vogels, met name wanneer we de baadbakken ’s 
morgens verversen en het hele spulletje een heerlijk bad gaat nemen. Dat is zo 
dankbaar om te zien.
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In onze vluchten hebben we een aantal speelattributen opgehangen, zoals een touw, 
triangel en een aantal ringen waar ze mee kunnen spelen. Ook hierbij is het prachtig 
om te observeren welke capriolen de vogels allemaal uithalen, dat is voor ons dan 
weer volop genieten geblazen.

Naast onze vogels hebben we nog een drietal katten rondlopen (wat overigens prima 
met de vogels samengaat), kippen en nog een Venezuela-amazone (Amazona 
amazonica). O ja, en elke avond komt trouw een egeltje in onze tuin, waar we natuurlijk 
ook goed voor zorgen!

Aansluiten bij de stichting? 

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

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

We hebben over de deze vogels een open en eerlijke communicatie. Dit wil zeggen in 
geval dat er een mutatie uit deze vogels wordt geboren, jongen die niet voldoen aan de 
vooropgestelde eisen qua gezondheid, dan dient dit gemeld te worden, enkel zo 
kunnen we samen een zo gezond mogelijke populatie opbouwen voor de toekomst.  

Zo kan er bijvoorbeeld voor polygame 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 stichting gemeld. 

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agressie, 
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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 deelnemende vogels worden eerst aan-
geboden via de stichting aan andere leden aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen 
worden in januari door de leden bepaald.  

Is er binnen de stichting 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 betrokken soorten, het vormen van paren of 
kweekgroepen. 

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

Tevens hebben we een Facebook pagina en een actieve whatsappgroep waarbij u aan 
kan sluiten. Ook op Twitter zijn we actief. 

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 prijzen, zodat 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 mailadres. Hoe 
meer leden hun prijzen doorgeven, hoe correcter we de te hanteren prijzen kunnen 
bepalen. 

Kijk even op de website voor het overzicht van de soorten waarmee we werken!
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Heeft u foto's van de soorten die onder de werking van de stichting vallen? 
Of deelt u graag een ervaring of artikeltje over deze soorten? 

Stuur ons een bericht en we nemen ze met plezier op in de nieuwsbrief!

Do you have pictures of the species that are part of the foundation? 
Do you like to share an experience or write an article about one of the species? 

Make sure you send us a message and we publish it with pleasure in the newsletter!

Boek

Titel: All the Birds of the World
Josep del Hoyo  

Waar te koop: www.lynxeds.com

Beschrijving (BirdLife International, Lynx Edicions):

For the first time ever, you can contemplate All the Birds of the World together 
in a single easy-to-use, fully illustrated volume. Created for a broad public, from 
novice birders to expert ornithologists and anyone interested in the spectacular 
diversity of birds, this book has something for everyone.
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• Presents every taxon accepted as a species by any of the four major world 
lists: 11,524 in total.

• 20,865 illustrations covering sexual dimorphism, morphs and many 
distinctive subspecies.

• 11,558 distribution maps, with notes on altitudinal ranges.
• All 3313 one-country endemic species marked.
• IUCN/BirdLife International conservation status given.
• Taxonomic treatment by the four major world lists indicated and compared 

for each species.
• Nomenclatural discrepancies explained.
• All English and scientific names from eBird included.
• QR codes for instant access to videos, photos and sound recordings, species-

by-species.
• Checkboxes for personal record-keeping.
• All species known to have become extinct since the year 1500 presented

 separately in their own appendix.
• A 37-page world atlas of colour reference maps, with relevant details of 

interest to birders and ornithologists.
• The easiest and most enjoyable way to browse through all the birds of the 

world.

2020, Engelstalig, 968 pagina’s, hardback, A4 formaat.

Contactgegevens / Contact details:

@: naturalwingsfoundation@gmail.com 

W: http://wildvormvogels.eu
Twitter: @NaturalWingsF Nieuw    /     New

We verwelkomen met open armen onze nieuwe liefhebbers. 

Samen hopen we de verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te 
stellen.  

We like to welcome all new enthusiasts. 
Together we will do our best to conserve different species and subspecies for the 
future. 

Werkgroepdag 2022

Er kan nog tot 5 oktober ingeschreven worden voor de Werkgroepdag op 16 oktober. 
Deze dag gaat door in Deurne bij Antwerpen (B). Er worden gastsprekers verwelkomd 
en de aanwezige liefhebbers kunnen genieten van een lichte lunch. 
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Voor de aangesloten liefhebbers is deze dag kostenloos, overige liefhebbers betalen 
20€. 

Er zal ook kunnen worden bijgepraat, nieuwe liefhebbers ontmoeten, minder nieuwe 
terugzien, vogels kunnen uitgewisseld worden... Kortom, een dag voor en door de 
liefhebber. 

Kijk zeker even op de website voor meer info! 

Working Group Day 2022

It is still possible to join us on October 16 for the Working Group Day 2022 in Deurne, 
Antwerp (B). 

We have arranged some presentations about species that are part of the foundation, 
there will be time to talk with other enthusiasts and room to exchange birds. 

We also provide a lunch.

Have a look on our website for more information! 

Nieuwe soorten binnen de stichting:

Elegantparkiet - Neophema elegans
Blauwvleugelparkiet – Neophema chrysostoma  
Molukkenbronzeman - Lonchura molucca
Spitsstaartbronzeman - Lonchura striata
Javabronzeman - Lonchura leucogastroides

Heeft u deze soorten in bestand en laat u ze graag deel uitmaken van de werking 
van de stichting, contacteer ons!
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New species within the Foundation:

Elegant Parrot - Neophema elegans
Blue-winged Parrot – Neophema chrysostoma 
Black-faced Munia - Lonchura molucca
White-rumped Mannikin - Lonchura striata
Javan Munia - Lonchura leucogastroides

Do you have these species in your collection and would you like to participate with 
them? Contact us!

We bedanken Daniel Nuijten voor de inzet binnen het werkende team van de stichting, 
helaas heeft hij besloten om persoonlijke redenen een stapje terug te zetten. 
Hij verzekerde ons wel dat we op hem kunnen blijven rekenen om samen met alle 
andere liefhebbers de wildvorm van meerdere soorten in stand te houden! 

We thank Daniel Nuijten for the commitment within the working team of the foundation, 
unfortunately he decided to take a step back for personal reasons. 
He assured us that we can continue to count on him to maintain the wild form of 
several species together with all other enthusiasts!  
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Kweekresultaten  Breeding Results

We zijn zeer verheugd met een aantal kweekresulaten die ons reeds werden 
doorgestuurd. Enkele voorbeelden:

We are very excited with a number of breeding results that were send to us. 
Some examples:
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Mandarijneend 
Mandarin Duck 
Aix galericulata

Nepalese Alexanderparkiet 
Nepalese Alexandrine Parrot 
Psittacula eupatria nipalensis 

© Gert Bernaer

Grasparkiet 
Budgerigar 

Melopsittacus undulatus

Strogele rosella 
Yellow Rosella 

Platycercus elegans flaveolus 
© Guy De Meersman

Valkparkiet 
Cockatiel 

Nymphicus hollandicus 
© Koen Roose



Vogel onder de loep:

De goudkapkakariki (Cyanoramphus auriceps)
             Sibylle Johnson

De goudkapkakariki is endemisch voor Nieuw-Zeeland en de naburige eilanden.

Het aantal neemt af en deze soort kan niet als algemeen worden beschouwd in zijn 
hele verspreidingsgebied.

De grotere en felgekleurde Forbes-parkiet (Cyanoramphus forbesi) werd vroeger 
beschouwd als een ondersoort van de goudkapkakariki, maar recentelijk onderzoek  
heeft aangetoond dat het een zelfstandige soort is.

De soort wordt gevonden op de drie belangrijkste eilanden van de Zuid- en Noord-
eilanden van Nieuw-Zeeland, de subantarctische Auckland-eilanden, evenals Three 
Kings, Little Barrier, Kapiti en Stewart-eilanden.

Ze deelt het grootste deel van zijn verspreidingsgebied met de roodvoorhoofdkakariki 
(Cyanoramphus novaezelandiae) op het vasteland, die op de belangrijkste eilanden en 
de meeste eilanden voor de kust en naar het zuiden zoals de Auckland-eilandengroep.

Deze soort geeft de voorkeur aan gemengde Nothofagus-Podocarpus bossen, meestal 
op grotere hoogte dan de verwante roodvoorhoofdkakariki. Op de kleine eilanden waar 
beide soorten naast elkaar voorkomen, zijn ze meestal te vinden in dichtere, oude 
bossen.

De goudkapkakariki wordt zelden aangetroffen in secundair bos en is afwezig in 
bossen waar aan intensieve bosbouw wordt gedaan. Ze is voor zijn toekomstig voort-
bestaan sterk afhankelijk van een intens bosbehoud.
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De goudkapkakariki wordt nog steeds in gematigde aantallen waargenomen, maar dit 
alleen in de grootste en minst verstoorde bosrijke gebieden.

Deze kleine, felgroene parkieten meten 23-25cm. (inclusief de staart).
Het verenkleed is overwegend groen. De borst-, buik- en onderstaartbevedering is
geelachtig groen. De smalle rode band op het voorhoofd loopt door tot aan de ogen. De 
kroon is goudgeel. 
Er is een rode vlek aan elke kant van de onderrug. De buitenste delen van de slagpen-
nen zijn violetblauw. De irissen zijn oranjerood en de snavel is bleek blauwgrijs. De 
poten zijn grijs.

Jonge vogels lijken op de volwassen vogels, maar hebben doffere aftekeningen op het 
voorhoofd en bleke roodbruine irissen.

De roodvoorhoofdkakariki heeft een rood voorhoofd en kroon en een rode lijn tot achter 
het oog.

In beschermd milieu bereiken de vogels 10 jaar.

Ze maken snelle, hoge babbelende geluiden, die worden vergeleken met de het geluid 
van geiten.

De voortplanting in de natuur vindt voornamelijk plaats in de maanden oktober tot en 
met december. Het gemiddelde legsel bestaat uit 5 tot 9 eieren die gemiddeld 19 dagen 
worden uitgebroed.

De populatie hangt nauw samen met de cycli van beuken in het leefgebeid. Na een 
seizoen dat succesvol is voor de beuken, voedden de vogels zich uitgebreid met 
beukenzaad en kweekten ze niet alleen tijdens hun normale broedseizoen aan het 
einde van de zomer, maar de hele daarop volgende winter, lente en zomer. 

Gedurende deze tijd nam de parkietenpopulatie explosief toe. De volgende herfst nam
de populatie sterk af als gevolg van de niet beschikbaar zijn van beukenzaad en hoge 
predatiesnelheden door kortstaartwezels en andere roofdieren. De jongen zijn bijzonder 
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kwetsbaar voor predatie omdat de kuikens erg luidruchtig zijn vlak voor het uitvliegen
en dit trekt zeer gemakkelijk de aandacht van roofdieren.

De goudkapkakariki is goed vertegenwoordigd in zowel onze als volières over de hele 
wereld.
Deze soort hybridiseert gemakkelijk met de roodvoorhoofdkakariki en raszuivere 
exemplaren zijn moeilijk te vinden. In het wild zijn beide kakariki-soorten vaak in 
dezelfde omgeving te zien, maar van wilde hybriden worden zelden gerapporteerd.

Op dit moment is de status van de goudkapkakariki zowel in het wild als in 
gevangenschap lijkt redelijk veilig te noemen, hoewel het voortbestaan van bossen in 
hun natuurlijke leefgebied noodzakelijk is in het behoud van de soort. 

Ze worden meestal waargenomen in paren of kleine groepen in boomtoppen of op 
buitenste takken van struiken buiten het broedseizoen. 
Paren kunnen het hele jaar als paar blijven, maar deze parkieten vormen meestal kleine 
groepen buiten het broedseizoen.

Ze foerageren vaak op of nabij de grond. Ze verzamelen zich bij bronnen en waterpoelen 
op eilanden met beperkte watervoorziening om te drinken en te baden. 
Af en toe vliegen groepjes naar naburige eilanden om te foerageren.
Ze zijn redelijk benaderbaar.

De vogels voeden zich met bladeren, knoppen, bloemen, scheuten, zaden, fruit, bessen, 
noten en andere delen van planten.
Ze eten ook insecten en dierlijke materiaal. 
Op eilanden en in kustgebieden foerageren ze soms ook op zeewier en mosselen.
Ze nemen ook kleine steentjes op, die hoogstwaarschijnlijk helpen bij de spijsvertering.

Het verspreidingsgebied en de aantallen van deze soort zijn de afgelopen 100 jaar 
afgenomen als gevolg van predatie door geïntroduceerde soorten, zoals kortstaart-
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wezels en vernietiging van leefgebieden. In tegenstelling tot de roodvoorhoofdkakariki is 
de goudkapkakariki niet uitgeroeid van het vasteland van Nieuw-Zeeland, maar de 
populatie is afgenomen en deze soort is nu zeldzaam in zijn hele verspreidingsgebied.

Hoewel precieze populatieschattingen niet beschikbaar zijn en de huidige populatie-
trends onduidelijk zijn, kan deze soort op dit moment als stabiel beschouwd worden en 
kan het verspreidingsgebied in sommige gebieden zelfs zijn uitgebreid als gevolg van 
instandhoudingsinspanningen.

Achteruitgang in het verleden is toegeschreven aan ontbossing, aanpassing van de 
habitat en de introductie van geïntroceerde roofdieren, met name katten, kortstaart-
wezels en ratten. Op eilanden voor de kust komt de roodvoorhoofdkakariki vaker voor 
en op Solander Island heeft ze mogelijk de goudkapkakariki volledig vervangen. Op 
Auckland Island is er een bijzonder hoge mate van hybridisatie tussen de twee soorten.

Het is een monotypische soort (slechts één soort). Mitochondriaal DNA-analyse heeft 
aangetoond dat de Malherbe's kakariki of oranjevoorhoofdkakariki (Cyanoramphus 
malherbi) een aparte soort is en niet zomaar een kleurvariant van de goudkapkakariki, 
zoals eerder werd aangenomen.

Cyanoramphus auriceps (Sibley en Monroe 1990, 1993) is opgesplitst in Cyanoramphus 
auriceps, C. forbesi en C. malherbi volgens Boon et al. (2000).

Bird up close:

The Yellow-crowned Parakeet (Cyanoramphus auriceps)

Sibylle Johnson

The Yellow-crowned Parakeet is endemic to New Zealand and neighboring islands. 
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Its numbers are decreasing and this species is uncommon throughout its range.

The larger and more brightly colored Forbes’ Parakeet (Cyanoramphus forbesi) was 
formerly considered a subspecies of the Yellow-crowned Parakeet – but recent 

research has demonstrated it to be an independent species. 

The species is found across the main three islands of South and North Islands of New 
Zealand, subantarctic Auckland Islands, as well as Three Kings, Little Barrier, Kapiti 
and Stewart Islands.

The Yellow-crowned Parakeet shares most of its range with the mainland Red-fronted 
Parakeet (Cyanoramphus novaezelandiae), being found on the main islands and most 
off-shore islands, and as far south as the Auckland Island group.

This species prefers mixed Nothofagus-Podocarpus forests, usually at higher altitude 
than the related Red-fronted Parakeets. On those small islands where both species 
co-exist, they are typically found in denser, unbroken forests. 

The Yellow-fronted Parakeet is rarely found in secondary forest, and is absent from 
logged forests. This species relies heavily on forest preservation for its future survival. 

The Yellow-crowned Parakeet is still found in moderate numbers, but only in the 
largest and least disturbed forest tracts.

These small, bright green parakeets are 23–25cm. (including the tail). 
The plumage is mainly green. The breast, abdomen and under tail fathers are 
yellowish-green. The narrow red band to its forehead extends to the eyes. The crown 
is yellow. There is a red patch on each side of the lower back. 
The outer webs of the flight-feathers are violet-blue. The irises are orange-red and the 
bill is a pale bluish-grey. The feet are grey.
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Immature birds look like adult, but have duller forehead markings and pale reddish-
brown irises.
The Red-fronted Parakeet has red crown and band from bill to behind eye.
Captive birds have lived up to 10 years.
They make rapid high pitched chattering calls.

Breeding in the wild occurs mainly in October through December. The average clutch 
consists of 5 to 9 eggs which are incubated for about 19 days.

Breeding and mortality were closely related to cycles of beech seeding. Following a 
heavy beech mast, parakeets fed extensively on beech seed, and bred not only during 
their normal late summer breeding season, but right through the following winter, 
spring and summer. During this time, the parakeet population increased dramatically. 
The following autumn, the population a sharp decline was noted as a result of the 
depletion of beech seed and high rates of predation by Shorttail Weasel and other 
predators. Nesting parakeets are particularly vulnerable to predation because 
they are cavity nesters and their chicks are very noisy immediately before fledging 
easily attracting the attention of predators.

The Yellow-crowned Parakeet is well represented in both local and overseas aviaries.
This species hybridizes readily with the Red-fronted Parakeet and pure-bred stock is 
difficult to find. In the wild, both Kakariki species can often be seen in the same vicinity, 
but naturally occurring hybrids are rarely reported.

At this time, the Yellow-crowned Parakeet’s status both in the wild and in captivity 
seems reasonably secure, although continued forest clearance puts its continuing 
existence at risk.

They are usually observed in pairs or small groups in treetops or on outer branches 
of bushes outside the breeding season. Pairs may remain alone throughout year, but 
these parakeets usually form small flocks.
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They often forage on or near the ground. They gather at springs and water holes on 
islands with limited water supply to drink and bathe. Occasionally flocks fly to 
neighboring islands to forage.
They are fairly approachable.

They feed on leaves, buds, flowers, shoots, seeds, fruit, berries, nuts and other parts of 
plants. They also eat insects and animal remains. On islands and In coastal areas, they 
forage on seaweed and mussels.
They also take up tiny stones, most likely to help with digestion.

This species’ range and numbers have declined in the last 100 years due to predation 
from introduced species, such as Shorttail Weasels and habitat destruction. Unlike the 
Red-fronted Parakeet, the Yellow-crowned Parakeet has not been extirpated from the 
mainland of New Zealand, but its population has decreased and this species is now 
uncommon throughout its range.

Even though precise population estimates are unavailable and its present population 
trends are unclear, this species may, at this point in time, be stable and its range may 
have expanded in some areas due to conservation efforts.

Past declines have been attributed to deforestation, habitat modification and the 
introduction of alien predators, particularly cats, shorttail weasels and rats. On off- 
shore islands, the Red-fronted Parakeet is usually much more common and on Solan-
der Island may have completely replaced the Yellow-crowned Parakeet. On Auckland 
Island, there is an unnaturally high rate of hybridization between the two species.

This is a monotypic species (only one species). Mitochondrial DNA analysis has shown 
that the Malherbe’s Parakeet or Orange-fronted Parakeet (Cyanoramphus malherbi) 
is a separate species and not just a color variation of the Yellow-crowned Parakeet, as 
was previously assumed.
Cyanoramphus auriceps (Sibley and Monroe 1990, 1993) has been split into 
Cyanoramphus auriceps, C. forbesi and C. malherbi following Boon et al. (2000).
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Vraag en aanbod Available and Looking for

Er zijn bij verschillende liehebbers vogels beschikbaar. 
Heeft u interesse, laat het ons weten, dan brengen we u met de betrokken persoon / 
personen in contact. 

Birds are available from various enthusiasts. If you are interested, let us know and we 
will put you in touch with the person(s) involved. 

Legende: 1-0-0 mannelijk / male
Explanation: 0-1-0 vrouwelijk / female

0-0-1 onbekend geslacht / sex unknown 

Aangeboden / Available

6-0-0 Geelsnavelspitsstaartamadine / Yellow-billed Long-tailed Finch 
Poephila acuticauda acuticauda

3-1-0 Roodsnavelspitsstaartamadine / Red-billed Long-tailed Finch 
Poephila acuticauda hecki

9-0-0 Chinese dwergkwartel / King Quail Synoicus chinensis 

0-1-0 Mexicaanse roodmus / House Finch Haemorhous mexicanus 

2-0-0 Molukkenbronzeman / Black-faced Mannikin Lonchura molucca

5-5-16 Geelmaskermuspapegaai / Yellow-faced Parrotlet Forpus xanthops 
0-1-0 Javabronzeman / Javan Munia Lonchura leucogastroides

0-0-2 Adelaiderosella / Adelaide Rosella Platycercus e. subadelaidae

0-0-4 Goudmantelrosella / Golden-mantled Rosella Platycercus eximius elecica

0-0-3 Stanleyrosella / Western Rosella Platycercus icterotis icterotis

Gevraagd / Looking for

1-3-0 Javaanse rijstvink / Java Sparrow Lonchura oryzivora

2-2-0 Diamantduif / Diamond Dove Geopelia cuneata 

1-0-0 Barrabandparkiet / Superb Parrot Polytelis swainsonii

Heeft u vogels beschikbaar? 
Laat het ons weten uiterlijk 15 maart, dan plaatsen we het in de volgende nieuwsbrief. 

Do you have birds available? Let us know no later than March 15, and we will post it in 
the next newsletter. 
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Volgende keer onder de loep:
Next time up close:

Javaanse rijstvink
Java Sparrow 

Lonchura oryzivora
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