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Verslag ledenvergadering ECEKV 1 maart 2005

Spelletjesavond op zaterdag 2 april

Aanwezig 16 personen
1 spreker Gerard Berlee
Opening vergadering door de voorzitter om 20.15 uur.
De voorzitter verwelkomde iedereen m.n omdat het zulk slecht weer was
en zeker een warm welkom voor de heer Gerard Berlee als spreker voor
deze avond. De heer Berlee is keurmeester kleur en postuur.
Zoals bij iedereen bekend is er een agenda voor de komende gepland
vergaderingen bijgevoegd in het clubblad, op 2 april is er een
spelletjesavond waar we dit keer dus ook kunnen darten. Ook is er die dag
het Dutch Avian Symposium in de diergeneeskundige faculteit van de
universiteit in Utrecht.
Henk Rens zal daar naar toegaan en de nodige informatie die hij daar krijgt
in het clubblad verwerken, tevens zal hij proberen om iemand te strikken
voor de avond van 26 april om iets te komen vertellen over dierziektes bij
onze vogels.
Op 26 maart is er een vergadering van het gewest en hij vraagt
toestemming van de vereniging om daar voor de ECKEV het woord te
voeren, het is de bedoeling dat Henk en Jan er samen heen zullen gaan.
Niemand heeft behoefte om te gaan en dus zullen Henk en Jan de
vereniging vertegenwoordigen
Hierna gaf hij Henk het woord aan onze spreker.
Gerard begon zijn verhaal met de nieuwe standaard eisen voor de C.O.M.
in 2006.
M.n. zullen de kleur kanaries met de grootste verandering te maken krijgen
het is namelijk zo dat de bestreping nogal gaat veranderen, hebben wij de
laatste jaren ons toegelegd op een zeer dunne bestreping nu worden de
eisen een zwaardere bestreping.
Ook de grondkleur moet nu een fijne betreping hebben en de bestreping
moet ook in de borst zichtbaar zijn. Ook moeten de getoonde strepen strak
in een lijn doorlopen.
Bij de agaten en isabellen veranderd er niet zoveel.

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Diervoeders van o.a. de volgende merken:
Royal Canin, Biofood, Eukanuba, Iams, Doko, Bonzo, Hills, Pedigree Pal,
Teurlings en Wierdes
Speelgoed (Miniaturen) Skelters Trampolines
Vee- en Diervoeders, voor vogels en kleine huisdieren
Veeverzorging en Geneesmiddelen
Erf- en Stalgereedschap
Afrastering
Werkkleding, Schoenen, Klompen, Laarzen, Overals.
Kunstmest

Na de pauze zijn we verder gegaan met de postuur en hebben we het in
hoofdzaak gehad over de vorm en de grootte van de vogels. Er waren een
aantal vogels meegebracht waarop toch wel een aantal opmerkingen waren
over het formaat en dat zal toch min punten opleveren bij de TT
Gerard had de nieuwe standaard eisen voor de kleur en postuur kanaries bij
zich en liet die ook rondgaan, deze zijn via internet op de site van de bond
te down loaden ook zal Henk de volgende vergadering een exemplaar
meebrengen.
Na een bijzonder boeiende avond werd onze spreker bedankt voor zijn
moeite om te komen en zijn verhaal.
Henk vraagt nog of er mensen zijn die entstof willen bestellen en eventueel
een goed en betrouwbaar adres om deze te bestellen omdat de prijs toch
wel erg hoog is.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
22.15 uur
Jan Pieters
Secretaris
Standaardeisen
De zgn standaardeisen beschrijven voor de vele soorten en kleuren vogels
precies waaraan een ideale tentoonstellingsvogel moet voldoen.
Dit ideaalbeeld is waarmee en keurmeester de vogels vergelijkt en waar de
kwekers met hun vogels naar toe trachten te werken.
Vanaf dit jaar komen de standaardeisen op de website van de ANBVV te
staan, maar nog niet alles is digitaal beschikbaar. Op onze eigen website
staan links naar de standaardeisen die nu wel digitaal beschikbaar zijn.
Daar waar aanwezig is ook een link naar de standaardeisen van de NBVV
gemaakt.
Er wordt op dit moment vooral in internationaal verband tussen de Nederlandse en Belgische vogelbonden gewerkt aan uniforme standaardeisen die
geent zijn op of een voorbeeld vormen voor de internationale iesen van de
COM.
De leden zonder internet kunnen desgewenst bij de voorzitter de nieuwe
standaardeisen van alle kleurkanaries, tropische vogels en parkieten in zien
en tegen een kleine vergoeding ook een afdruk van de voor u relevante
eisen mee krijgen.

Kleur en kleurvorming (2)

Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen

Mutaties van het psittacine
De psittacinemutaties bij grasparkieten kunnen we als volgt onderverdelen:
a. mutaties die de vorming van psittacine beletten;
b. mutaties die het psittacine reduceren;
c. mutaties die de vorming van psittacine per veerveld beletten.

Kanariepokken is een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen door ze
te enten.
Via een van onze
zusterverengingen is het ook
dit jaar weer mogelijk om
entstof tegen de kanariepokken te bestellen.
Dit jaar is de prijs
€ 32,50 per flacon.
Dat is genoeg voor 50-60
kanaries.

Psittacinebeletting
Volledige psittacinebeletting in de baarden en haakjes resulteert bij alle
papegaaiachtigen met een groene lichaamsbevedering in blauw. Door het
totaal ontbreken van psittacine in de baarden van de lichaamsbevedering
treden de blauwe lichtgolven, die in de sponszone door interferentie
ontstaan, door een kleurloze cortex weer naar buiten met als gevolg een
optisch blauwe kleur. Wat we zien is dus de zuivere structuurkleur blauw.
Bij de grasparkiet kennen we twee kleurmutaties die, ieder voor zich in
staat zijn de aanmaak van de beide typen geel psittacine, die in de
bevedering van de groene grasparkiet voorkomen, volledig te blokkeren,
wat een optisch blauwe kleur tot gevolg heeft. Ze worden als blauwfactor 1
en blauwfactor 2 aangeduid.
Het feit dat beide blauwmutaties in staat zijn de productie van beide typen
psittacine te blokkeren, toont aan dat beide gele pigmenten - dus zowel het
gewone gele psittacine alsook het fluorescerende gele psittacine - chemisch
aan elkaar verwant zijn en dus gelijkwaardige ontwikkelingstrappen
ondergaan in hun biochemische route.
Psittacinereductie
Mutaties die reductie van het psittacine veroorzaken hebben bij de
grasparkiet tot verschillende verschijningsvormen geleid.
Bij de zogeheten Australisch geelmasker is de psittacine-ontwikkeling in
de bevedering van het masker vrijwel gelijk aan die van de vogels in de
groenserie. In de lichaamsbevedering is de psittacinereductie vrij sterk.
Qua uiterlijk ziet de dubbelfactorige Australisch geelmasker eruit als een
overwegend blauwe vogel met een goudgeel masker. Vaak echter zullen in
de uitgekleurde blauwe veervelden nog sporen van geel psittacine
aangetroffen worden. Ook in de dwarsbanden van de secundaire

Tot en met de ledenbijeenkomst op 26 april kan
er nog besteld worden.
De entstof wordt dan in de
eerste zaterdag in juni
opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.
De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te bestellen
bij H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg.
Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

De Flora- en faunawet zegt niet welke concrete activiteiten wel en niet zijn toegestaan. Het
uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of
planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”- principe).
Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw activiteiten op beschermde
soorten. Heel vaak gaan werkzaamheden en de bescherming van soorten prima samen. Als
u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde soorten hoeft u
vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade wordt gedaan aan
beschermde dieren en planten. In die situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor
een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd (zie ook het schema
voorin op de binnenzijde van het omslag).
De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of
dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. Alle soorten
hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. De wet erkent
overigens wel de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat voor
de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig
mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen
voor alle in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de beschermde) en hun
leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Overigens geldt de
zorgplicht ook voor planten.
Met de aangepaste regelgeving is niet meer altijd een ontheffing nodig voor het uitvoeren
van werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat scheelt het doorlopen van de tijdrovende
ontheffingsprocedure. Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke
ontwikkelingen geldt nu een vrijstellingsregeling. Kort gezegd komt de regeling hierop
neer: Als uw werkzaamheden vallen onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke
ontwikkeling, geldt in veel gevallen een vrijstelling. Er zijn twee soorten vrijstellingen:
• een algemene vrijstelling (voor algemene soorten);
• een vrijstelling op voorwaarde dat u handelt conform een goedgekeurde gedragscode
(voor zeldzamer soorten).
Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria belangrijk: de zeldzaamheid van de
aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort
en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling.
Schema
Als uw werkzaamheden niet vallen onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke
ontwikkeling en er is een reële kans van schade aan beschermde dieren of planten, dan
moet u vooraf een ontheffing aanvragen.
In het schema dat in de brochure is opgenomen staat beschreven welke activiteiten u onder
welke voorwaarden mag uitvoeren. Door stapsgewijs door het schema te gaan, ziet u wat
voor u van toepassing is (vrijstelling, gedragscode, ontheffing).

staartpennen is de psittacinereductie gering en wordt het gele pigment in
verschillende gradaties aangetroffen.
Bij de kleurslag turquoise (in het verleden sprak men van geelmasker
mutant 2) is er sprake van een totale beletting van psittacine in de haakjes.
De haakjes zijn dus kleurloos. De baarden van de lichaamsbevedering
bevatten wél psittacine, doch de concentratie ervan is als gevolg van de
werking van de turquoise-mutatie zwakker. Er wordt dus slechts een
gereduceerde hoeveelheid geel psittacine aangemaakt, met als resultaat dat
we de lichaamskleur van deze mutatie als turquoise (groenachtig blauw)
waarnemen. Hetzelfde verschijnsel zien we in de maskerbevedering, zodat
ook de kleur van het masker lichter geel is dan bij de normaal groenen.
Ook in de secundaire staartpennen wordt slechts een gereduceerde
hoeveelheid psittacine aangemaakt, zodat de dwarsbanden van de
secundaire staartpennen lichter geel tonen dan die van de Australisch
geelmasker.
Dubbelfactorige Australisch geelmaskers en dubbelfactorige turquoises zijn
in staat geel psittacine aan te maken in juist die veervelden van de
grasparkiet waar onder UV-licht het gele psittacine fluorescentie vertoont.
Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat het geel wat we in
deze veervelden zien uitsluitend het fluorescerende gele psittacine is.
Klaarblijkelijk zijn de dubbelfactorige Australisch geelmaskers en de
dubbelfactorige turquoises alleen in staat fluorescerend geel psittacine aan
te maken en kunnen ze geen gewoon geel psittacine meer produceren.
De dubbelfactorige Australisch geelmasker en de dubbelfactorige turquoise
zijn - niet zoals men in het verleden dacht - vogels uit de groenserie waarbij
geel psittacine was weggevallen of blauwe vogels waaraan juist geel
psittacine was toegevoegd, maar zelfstandige intermediaire vormen, die
qua kleur tussen groen en blauw staan. De kleur is immers niet volledig
blauw noch volledig groen. Met de term "par blue" slaan de Engelsen de
spijker op de kop.
Nog een ander heel bijzonder geval van psittacinereductie mag hier niet
onvermeld blijven.
Dubbelfactorige blauwfactor-1-vogels tonen blauw evenals dubbelfactorige
blauwfactor-2-vogels. Er is geen optisch verschil. Beide blauwfactoren
blokkeren immers de aanmaak van zowel het gewone gele psittacine als het
fluorescerende gele pigment. Wordt er nu een blauwmutant 1 met een

blauwmutant 2 gekruist, dan tonen alle F1-individuen een bleekgeel masker
en zijn ook de dwarsbanden in de secundaire staartpennen bleekgeel; de
algemene lichaamskleur is nagenoeg blauw. E.e.a toont aan dat de
enkelfactorige blauwfactor 1 en de enkelfactorige blauwfactor 2 samen niet
in staat zijn de aanmaak van psittacine volledig te blokkeren, een vermogen
dat ze ieder afzonderlijk in dubbelfactorige toestand wel bezitten.
Uit de combinatie blauwfactor 1 en 2 komt echter geen geelmasker.
De verschijningsvorm wordt immers niet beheerst door geelmaskerfactoren, maar is slechts een bijproduct dat voortvloeit uit de wisselwerking
tussen twee verschillende blauwfactoren, dus moeten we hem ook geen
geelmasker noemen. In Australië wordt deze mutatiecombinatie wel
crèmemasker genoemd, een treffende benaming, die wat mij betreft ook
hier ingevoerd mag worden. Bovendien leidt het af van de gedachte dat de
geelmaskerfactor er iets mee te maken heeft.
Psittacinebeletting per veerveld
Mutaties die verantwoordelijk zijn voor een psittacinebeletting per veerveld
hebben zich tot dusver niet voorgedaan, maar behoren niettemin tot de
mogelijkheden. Wél treden er af en toe zogenaamde 'halfzijders' op.
Dit zijn vogels die bijvoorbeeld aan de ene kant groen, aan de andere kant
blauw zijn. Een dergelijke verschijningsvorm is het gevolg van het verlies
van één chromosoom tijdens de eerste deling van de bevruchte eicel.
Mutaties van de baardstructuur
Behalve de geringe verschillen in kleurdiepte, die we bij de lichtgroene en
hemelsblauwe vogels aan kunnen treffen en die meestal het gevolg zijn van
kleurloze baardtoppen, maar soms ook door reductie van melanine om de
celkernen, kennen bij de grasparkiet verschillende donkernuances in de
kleur. In de groenserie zijn dat de kleuren groen (lichtgroen), D-groen
(donkergroen) en DD-groen (olijfgroen) en in de blauwserie blauw
(hemelsblauw), D-blauw (kobaltblauw) en DD-blauw (mauve). Deze
zogenaamde donkernuances worden niet veroorzaakt door het aantal
melaninekorrels rondom de kerncellen, maar door een gewijzigde
baardstructuur als gevolg van een mutatie.
De sponszone van de donkere kleurslagen (D-vogels en DD-vogels) is
minder diep dan die van de gewone groene en blauwe parkiet; bovendien
zijn de baarden aanmerkelijk dunner.
Bij het ontbreken van de donkerfactor (groen en blauw) is de diepte van de

Flora- en faunawet vereenvoudigd
Op 22 februari 2005 is een aantal wijzigingen op de Flora- en faunawet in de
Staatscourant gepubliceerd. De Flora- en faunawet beschermt plant- en
diersoorten. Met de wijziging zal minder vaak dan voorheen een ontheffing
aangevraagd moeten worden, waardoor de administratieve lastendruk wordt
verlicht. Ook is een nieuw instrument voor de bescherming van soorten
geïntroduceerd: de gedragscode. Het ministerie wil met deze wijziging de
mogelijkheid bieden om met oplossingen te komen die passen in specifieke
situaties.
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voor regelmatig terugkerende
werkzaamheden, zoals onderhoud aan vaarwegen of het maaien van graslanden,
niet meer steeds opnieuw een ontheffing moet worden aangevraagd. Hiervoor
treedt een vrijstellingsregeling in werking.
Het gaat hierbij om werkzaamheden die al langer op dezelfde manier worden
uitgeoefend en kennelijk niet hebben verhinderd dat een beschermde soort zich in
het gebied heeft gevestigd. Ook voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting kan
een vrijstelling gelden, al is deze minder omvattend dan de vrijstelling voor
terugkerende werkzaamheden.
De criteria die zijn gehanteerd bij het opstellen van de vrijstellingsregeling zijn de
zeldzaamheid van soorten en de ingrijpendheid van activiteiten. Hoe zeldzamer de
soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter het beschermingsregime.
Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsregeling is in een aantal gevallen
een gedragscode nodig. In deze gedragscode beschrijft degene die aan het werk
wil in de openbare ruimte hoe schade aan beschermde dieren en planten wordt
voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Deze gedragscode moet worden
goedgekeurd door de minister van LNV. Meer informatie is te vinden op
www.minlnv.nl.
Vereenvoudigde regelgeving
De bescherming van planten- en diersoorten is het terrein van de Flora- en faunawet.
Ongeveer 500 soorten - van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen – vallen onder
de bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Floraen faunawet een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of verontrusten
van dieren of het verbod om planten te plukken.

HEN
Kop en masker: Vergeleken met de haan is de kop meestal wat bleker van
kleur, meer geelachtig roestbruin. De bovenkop heeft bredere ei- of
druppelvormige schachtvlekken, welke vlekken ingebed liggen in lichter
grijs of witachtiger gekleurde veervelden. Oorstreek zwartbruin met
bredere witte schachtstrepen.
Bovenlichaam: Hals en de hele bovenzijde zijn bruiner dan bij de haan en
hebben een meer of minder sterk patroon van geelachtige schachtstrepen of
schachtvlekken en hier en daar geelbruine dwarsbanden. De dwarsbanden
vlak bij het uiteinde van de pennen zijn donker- tot zwartbruin, maar
slechts zelden even duidelijk als bij de haan.
Onderlichaam: De kleur en tekening van onderlichaam lijken op die van
de haan. De borst is echter niet zo zuiver grijs als bij de haan, maar
vertoont een geelachtig waas; het midden van het onderste gedeelte van de
borst is wit. De hoefijzervormige vlek bij de haan wordt bij de hen slechts
aangeduid door een aantal kastanjebruine veren en is vaak zelfs niet
aanwezig.
Kleine en grote slagpennen: De slagpennen zijn hetzelfde gekleurd als bij
de haan. De grote vleugeldekveren idem. De ellebogen, de schouderveren,
de middelste en kleine vleugeldekveertjes zijn minder kastanjebruin
gekleurd met donkerbruine tot zwart gekleurde veerbasis en bleek
bruinachtige dwarsbanden.
Snavel, ogen, poten: Naakte huidpartijen rond de ogen hetzelfde gekleurd
als bij de haan

sponszone 0,009 mm, bij aanwezigheid van één donkerfactor (D-groen en
D-blauw) 0,006 mm en bij aanwezigheid van de dubbele donkerfactor
(DD-groen en DD-blauw) 0,003 mm. Door de gewijzigde structuur van de
baarden wordt minder licht gereflecteerd; niet alleen omdat de sponszone
minder diep is, maar ook omdat een dunne baard een kleiner kleurvormend
oppervlak heeft, wat de totaalkleur van de veer donkerder maakt. Ook is
het mogelijk dat door de iets gewijzigde structuur van de sponszone de
blauwe kleurnuance van de door interferentie ontstane lichtgolven
enigszins beïnvloed worden. Afhankelijk van de diepte van de sponszone,
die zoals gezegd in drie verschillende dieptegradaties voorkomt, krijgen we
dus in de groenserie groen (lichtgroen), D-groen (donkergroen) of DDgroen (olijfgroen) en in de blauwserie blauw (hemelsblauw), D-blauw
(kobaltblauw) of DD-blauw (mauve).
Mutatieve veranderingen van de baardstructuur hebben eveneens geleid tot
de kleurslagen violet, grijs, leiblauw en clearbody.
De verklaring voor de violetkleur is gelegen in de gewijzigde melaninegroepering om de celkernen en een gewijzigde structuur van de sponszone. Doordat de sponszone door toedoen van de violetfactor een andere
structuur heeft gekregen, ontstaan door de interfererende lichtgolven uit het
spectrum in plaats van blauwe lichtgolven, violette lichtgolven. Daarbij is
de groepering van het zwarte melanine om de celkernen zodanig dat de
violette lichtgolven in de kerncellen niet geabsorbeerd worden, maar via
een kleurloze cortex weer naar buiten treden, hetgeen wij als violet
waarnemen. Deze kleurwaarneming is echter alleen mogelijk als de diepte
van de sponszone intermediair is, ergo 0,006 mm.
De violetkleur is dus van drie voorwaarden afhankelijk:
1. Het ontbreken van geel psittacine in de cortex;
2. Een sponszone waarvan de diepte overeenkomt met die van D-blauw
(kobaltblauw);
3. De structuur van de sponszone van een zodanige aard is dat in plaats van
blauwe lichtgolven, violette lichtgolven ontstaan.
De kleur grijs berust op het ontbreken van het interferentie-effect in
samenwerking met een zeer omvangrijke laag zwart melanine.
Kenmerkend voor de doorsnede van een baard van een grijs

lichaamsveertje is de centrale ligging
van de vacuoles, met daar omheen
een dikke laag melanine (fig. 35).
De sponszone is zeer smal, zodat
interferentie van de lichtgolven uit
het spectrum, zoals we dat bij de
overige kleurslagen in de groen- en
de blauwserie kennen, niet optreedt.
Het daglicht dat op de bevedering
valt, passeert ongehinderd de
sponszone en wordt bijna geheel door
de dikke laag melanine geabsorbeerd.
Het overgebleven licht, dat aan de
absorptie ontsnapt, wordt
teruggekaatst en bereikt ons oog via
een kleurloze cortex.
De kleur grijs is dus van twee
voorwaarden afhankelijk:
1. Het ontbreken van geel psittacine in de cortex;
2. Een zeer smalle sponszone waardoor geen interferentie optreedt. Voorts
een gewijzigde groepering van melanine waardoor een groot deel van het
invallende daglicht geabsorbeerd wordt.
Globaal genomen is de kwaliteit van de grijzen vrij goed. Niet zelden
echter komen we grijzen tegen waarvan de kleur een blauwachtig grijze tint
heeft, wat wordt veroorzaakt door een beperkte interferentie in de
sponszone als gevolg van de niet volledige werking van de grijsfactor.
Om verzekerd te zijn van een zuivere grijze kleur verdient het aanbeveling
steeds grijs aan grijs te paren.
De grijsgroene kleur is een combinatie van de grijze baardstructuur en geel
psittacine in de cortex. Het grijsgroen ontstaat dus niet doordat het gele
psittacine verandert, maar door de gewijzigde melaninegroepering in de
kern die dezelfde hoeveelheid licht terugkaatst als bij de grijzen, doch via
een cortex waarin zich geel psittacine bevindt.

Vlak voor het uiteinde laten de veren een donker kastanjebruin patroon zien
in de vorm van een pijlpunt.
Onderlichaam: De borst en zijkanten van de hals zijn lichtgrijs met een
zwakke tekening van zwarte dwarsgolfjes. De flankveren en veren aan de
zijkanten van de borst hebben brede kastanjebruine banden vlak bij het
uiteinde van de veer. Naar achter toe hebben deze veren witte
schachtstrepen. In het midden van het bovenstuk van de onderbuik bevindt
zich een grote donker kastanjebruin gekleurde hoefijzervormige vlek. Het
midden van de buik is witachtig.
Kleine en grote slagpennen: De dekveren van de grote slagpennen en de
grote slagpennen zelf zijn donker grijsbruin met een zwakke bleek
bruinachtige golfjestekening, vaak niet meer dan enkele vlekken. De kleine
slagpennen vertonen een kriebelachtig patroon op de roodachtig gekleurde
buitenvanen en veeruiteinden en de lichter gekleurde binnenvanen. Oksels
en ondervleugeldekveren wit, aan de kanten van het lichaam en de
vleugelbocht fijn donkergrijs gestippeld.
Staart: De twee middelste staartpennen zijn geelbruin met kastanjebruin
gekleurde schachtstrepen en een dichte en onregelmatige bruinzwarte
golfjestekening. Het ernaast liggende paar staartpennen heeft gelijk
getekende uiteinden en zijranden; voor het overige gelijk gekleurd aan de
overige pennen, namelijk eenkleurig roodachtig kastanjebruin met smalle
lichte eindranden.
Snavel, ogen, poten: Snavel
hoornkleurig met een groene
waas; iris grijsbruin; oogring
leigrijs. Onder en achter het oog
bevinden zich dieprood
gekleurde naakte huidvlekken.
Deze vlekken zijn buiten het
broedseizoen kleiner van formaat

EUROPESE PATRIJS
Op de grens tussen de europese cultuurvogels en de duiven en kwartels
treffen we een aantal soorten aan, die eigenlijk bij beide groepen horen.
Eén er van is de europese patrijs, die ook in Zutphen was te bewonderen.
Wetenschappelijke naam:
Perdix perdix
Engels: Partridge, Common Partridge,
European Partridge, Hungarian
Partridge, Hun Partridge

De donkernuances D-grijs (middengrijs) DD-grijs (donkergrijs) resp. D-en
DD-grijsgroen worden eveneens veroorzaakt door een verschil in diepte
van de sponszone. Doordat de diepte van de sponszone bij de grijsfactorige
vogels veel minder is dan bij de groenen en de blauwen, is het diepteverschil in de sponszone bij de drie donkernuances slechts gering.
De kleurnuances grijs (lichtgrijs) en DD-grijs (donkergrijs) en grijsgroen
(lichtgrijsgroen) en DD-grijsgroen (donkergrijsgroen) zijn echter gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Het is echter zeer moeilijk en niet zelden
onmogelijk om een grijze (lichtgrijze) van een D-grijze (middengrijze) of
een grijsgroene (lichtgrijsgroene) van een D-grijsgroene (middengrijsgroene) te onderscheiden. Dit is tevens de reden dat de kleurslagen D-grijs
en D-grijsgroene niet in de kleurstandaard zijn opgenomen.

Duits: Rebhun
Frans: Perdrix grise
Algemeen: De geslachten zijn niet
gelijk gekleurd. Wordt ook wel alleen
patrijs genoemd.
Herkomst: Europa
Lengte: 30 cm.
Ringmaat: 7 mm.
HAAN
Kop en masker: Voorhoofd, zijkanten van de kop, de kin en de keel zijn
oranje tot roestbruin van kleur. De oorstreek is donkerbruin met witte
schachtstrepen. Schedel en nek zijn geelbruin met, hier en daar zichtbaar,
zwartachtig gekleurde veerbases en smalle geelachtig gekleurde
schachtstrepen
Bovenlichaam: Bovenrug lichtgrijs met zwarte golfjestekening. De veren
van ellebogen, schouders en de bovenvleugeldekveren zijn lichtgrijs met
smalle, duidelijk afgetekende geelachtig gekleurde schachtstrepen met
kastanjebruine en zwarte veerbasis. De uiteinden van de veren vertonen een
zwakke zwarte golfjestekening. Onderste gedeelte van de rug, de stuit en
bovenstaartdekveren lichtgrijs met een bruinachtig waas met een naar
achteren toe sterker wordende tekening van zwartbruine golfjes.

De slate - sommigen zeggen er
leiblauw tegen - berust eveneens op
een mutatieve verandering van de
baardstructuur. In fig. 36 ziet u de
doorsnede van een baard van een
leiblauwe. Wat direct opvalt is dat
van de normale volgorde - cortex,
bewolkte zone, kern - niets meer
resteert. De bewolkte zone loopt van
cortex naar cortex en de
melaninekorrels liggen in groepjes
verspreid door de gehele baard. Elke
groep melaninekorrels omsluit als
het ware een stukje 'sponszone'.
De sponszones met de daaromheen
gegroepeerde melaninekorrels
zorgen er samen voor dat het
grootste deel van het invallende
daglicht wordt geabsorbeerd.
In de ongepigmenteerde delen van de
baard treedt interferentie op. Het plaatselijk door interferentie ontstaan van
blauwe lichtgolven in combinatie met het grote lichtabsorberende
vermogen van dit soort baardstructuur resulteert in een kleur die men in
Engeland met 'slate' (slate = lei) aanduidt. Het is een vrij donkere

blauwgrijze kleur. Het kleurverschil tussen slate (leiblauw), D-slate (Dleiblauw) en DD-slate (DD-leiblauw) is dan ook niet erg groot. Vaak is pas
na de jeugdrui met zekerheid te zeggen om welke donkernuance het gaat.
De kleur leigroen is een combinatie van de leiblauwe baardstructuur en
geel psittacine in de cortex.
Als laatste in het rijtje 'mutaties van de baardstructuur', de Easly clearbody.
Kenmerkend voor deze mutatie is de zwakke uiting van de blauwstructuur
en het ontbreken van de medullaire cellen in de baarden van de lichaamsbevedering. Door het ontbreken van de medullaire cellen, vervalt tevens het
lichtterugkaatsend vermogen vanuit het binnenste van de baard zodat we
vrijwel alleen de zuivere pigmentkleur te zien krijgen die vanaf de buitenkant van de veren rechtstreeks wordt gereflecteerd. In de groenserie is dat
geel met een min of meer grijsgroenachtig waas, in de blauwserie wit met
een grijsachtig waas, wat een zilverachtige kleurindruk geeft. Dat we geen
zuiver geel of wit zien komt door het absorptievermogen van de bevedering
zelf. M.a.w. niet al het daglicht dat op de bevedering valt wordt terug
gekaatst, een deel ervan wordt door de veer zelf geabsorbeerd.
In afwijking van het vorenstaande toont de broek- en stuitbevedering van
de clearbodies zowel in de groenserie als in de blauwserie nog een zacht
groen resp. zacht blauw waas. Kennelijk treedt er in deze veelvelden nog
een zwakke uiting van interferentie op
Tekst: H.W.J. van der Linden

V ARKENSGRAS (polygonum aviculare)
De naam gras bij deze plant is erg misleidend want het heeft met
grassoorten niet van doen. Varkensgras behoort tot de familie der
duizendknoop- achtigen zoals bijvoorbeeld het perzikkruid. Veldkenmerk
de plant groeit soms omhoog en
krijgt dan ongeveer een lengte
van 15 cm. maar meestal kruipt
hij over de grond en heeft dan
lange stelen die in alle richtingen plat op de grond liggen en
dan 30 tot 40 cm lang kunnen
zijn. Varkensgras heeft kleine,
weinig in het oog lopende
bloempjes, groen met wit of rode
rand, alleenstaand of in groepjes
van twee tot vier in de bladoksels, kleine iele en 2 cm lange
blaadjes.
De plant is tenger, de kleine
hoekige zaadjes worden door
praktisch alle inlandse zaadeters
gegeten en het is bekend dat het
een genezende werking heeft bij
nierziekten. De kleine zaadjes
zitten op de basis van de
bladeren en van eind april tot half oktober kan men het aan de vogels
voeren. Hoewel de zaadjes erg klein zijn, kan men van enkele stelen toch
aardig wat zaad afhalen omdat de zaadjes in zeer grote hoeveelheden
voorkomen. Varkensgras is een onkruidgezelschap op puinplaatsen, wegranden, buitenwegen en tussen straatstenen, is stikstofminnend en komt vrij
algemeen voor. De plant bevat 1 % kiezelzuur. Van de wildzang zijn het
vooral de goudvinken en kneunen die er dol op zijn en er hun jongen ook
mee grootbrengen. Ook wordt het graag gegeten door kanaries maar ook
door vele exoten met name goudkuifjes, dwergkardinalen, paapjes en
oranjekaakjes eten het graag. Maar ook onze parkieten zullen u dankbaar
zijn want het is voor hun menu toch een aangename afwisseling. In de vrije
natuur kan een vogel opzoeken wat hij nodig heeft of hebben wil doch in
de voliere zijn ze aangewezen op wat u ze brengt en dat kan toch met een
beetje beleid erg gevarieerd zijn.

