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middel zijn tegen de zwarte stip? Dit middel is verkrijgbaar bij de
dierenkliniek/dierenarts in poedervorm wat je in het drinkwater verstrekt,
elke dag vers aan te maken.
De kosten zijn ± 10 Euro per 50 gram.
Op het etiket staat 50 gram LOCO- SIGMANYCINE
Indicatie: Bacteriële infectie ( o.a. E-colli )
Dosering: 1 maatlepel op 200 ml. per dag.
Kuur: 5-7 dagen 9;
De dosering is als
volgt: Ik heb de eerste
5-7 dagen 5
maatschepjes op 1 liter
water gedaan en dit 7
dagen gegeven, daarna
een vitamine kuur van
3 tot 4 dagen. Nu ga ik
door met elke dag met
¼ maatschepje op 1
Liter water en de
resultaten tot nog toe
zijn prima. Maar:
voorzichtigheid blijft
geboden! Houd de jongen en de nesten goed in de gaten. Hopende dat U er
ook wat aan heeft. Want ik denk niet dat ik de enige ben die met dit
probleem zit\zat. Afkloppen. Voor informatie hierover kan U altijd contact
met mij opnemen. P.s. Toen ik op 14 april dit stukje maakte kwam er op 15
april een nest uit van vier jongen. Toch hadden twee hiervan een Zwarte
stip. Toen ik op 16 april weer keek was bij beide jongen deze zwarte stip
verdwenen. Ze groeien nu voorspoedig op en zijn inmiddels al weer een
week oud. Het lijkt dus te verdwijnen van dit middel!
J.W. van Dijk
Kalverhekkenweg 34
8261 VB Kampen
(038) 332 35 49
Email dijk.wim34@hetnet.nl

Denkt u er aan om de ringen die u eventueel van een ander heeft over
genomen dan wel heeft afgegeven even aan onze ringencommissaris door
te geven? Alleen dan kunnen deze vogels als eigen kweek alleen binnen
onze vereniging aan de wedstrijd deelnemen.
De entstof tegen de kanariepokken is bij de bestellers bezorgd. Tegen deze
ziekte kan preventief worden geënt. Omdat het nog steeds geen wettelijke
verplichting is om inheemse en uitheemse duiven te enten, wil ook de
Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders de ent verplichting, in
afwachting van wettelijke maatregelen, opschorten. Dus voor het
deelnemen aan wedstrijden met of zonder tentoonstelling is met directe
ingang geen ent verklaring meer noodzakelijk.
Voor inheemse en uitheemse kwartels blijft de ent verklaring wel
noodzakelijk.
Dezevogels moeten preventief worden geënt tegen pseudo-vogelspest New
Castle Disease. Wilt u uw vogels enten neem dan svp kontakt op met de
voorzitter.

Vervolg verslag van het 2e Dutch Avian Symposium in Utrecht
Na de lunch op 2 april gingen we in het engels verder met als eerste lezing
“The most important infectious diseases in psittacines” van de spaanse
onderzoekster Olga Amann. Olga is in 2000 afgestudeerd als dierenarts in
Madrid, heeft stage gelopen in de dierentuinen van Madrid, Omaha, Memphis en Audubon en heeft in het beroemde papagaaien park in Tenerife en
twee dierenartspraktijken in Spanje met parkieten gewerkt. Nu is ze in
Utrecht sinds 2002 werkzaam als onderzoek van vogelmedicijnen en
chirurgie. Hoewel het uur na de lunch niet het meest geliefde tijdstip is
hield Olga door haar indruk-wekkende presentatie in het engels iedereen
klaarwakker en bij de les.
Zij gaf aan dat papagaaien geïnfecteerd kunnen worden door verschillende
organismen. Zij zing in op de meest belangrijke infectieziekten die onze
populatie en in sommige gevallen ons als verzorgers kunnen bedreigen.
Avian chlamydiosis, bij ons bekend als de papegaaienziekte is een
bacteriële ziekte.
PBFB (Bek en Vleugelrot) is een virus infectie die vooral bij papagaaien
voorkomt en niet alleen tot veeruitval leidt maar uiteindelijke ook de dood
van de vogel kan veroorzaken.
Het Avian polyomna virus kan worden onderverdeeld in twee groepen,
waarvan de ene bij de kleinere parkietachtigen voorkomt en het andere bij
de papagaaien.
Het verraderlijke aan de papegaaienziekte is dat de vogel de ziektekiemen
al kan verspreiden voor hij uiterlijke symptomen vertoont en bij een
valkparkiet is aangetoond dat een vogel soms pas een jaar na besmetting de
ziektebeelden vertoond maar op dat moment vermoedelijk al lang de ziekte
doorgaf. Bij een verminderde weerstand, bv als gevolg van stress, kan een
al jaren sluimerende ziekte zich plotseling openbaren.
In klinische omstandigheden is de incubatietijd (de tijd tussen besmetting
en openbaring van de ziekte) onderzocht en bleek te variëren van 42 dagen
tot 7 jaar. In een recente uitbraak onder groep amazone papagaaien was de
incubatietijd slechts 38 dagen, maar verspreidden de besmette vogels al na
25 dagen zelf de ziektekiemen.
Papegaaienziekte is met Tetracyclines maar beperkt te behandelen. Het
werkt niet tegen vogels die latent drager van de ziekte zijn.
Papegaaienziekte is te voorkomen door een nieuw aangekochte vogel in
strikte quarantaine te plaatsen en te laten checken op de aanwezigheid van

Met de nadruk op ikzelf, want aan de vogels ligt het niet, die willen net als
de vogels in de natuur zoveel mogelijk jongen hebben om te zorgen voor
nageslacht. De eerste jaren dat het minder werd met jongen denk je van:
volgend jaar beter, maar als dat toch elk jaar minder word ga je nadenken
wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Dan ga je al snel denken aan
inteelt, want met stammenkweek kun je niet te lang met dezelfde vogels
doorgaan. Dan koop je vogels bij die goed bij jou stam passen en die heb ik
toen ook wel gevonden. Ongeveer vijf jaar had ik daar prima resultaten
mee maar na die vijf jaar werd het weer minder. De laatste vier jaar
van1998 tot 2001 werd het alleen nog maar minder met als bijkomend
probleem : NATTE NESTEN !
Esb3-30% gebruikt maar dat hielp ook niet echt. Het jaar daarop heb ik
Baycox twee jaar gebruikt.De resultaten werden hiervan iets beter dus het
derde jaar ook maar weer gebruikt, maar toen kwam er nog een probleem
bij: je raad het al: de beruchte ZWART STIP.
Het broedjaar 2001 heb ik wel 80 jongen weggegooid die hiermee waren
aangedaan. Met moeite kreeg ik 36 jongen op stok. Dat hield dus wel in dat
je soms twee keer per dag de nesten moest schoonmaken. Dan ga je toch
wel eens denken om ermee op te houden. Maar net als de vogels die besmet
waren ben jezelf ook besmet met het Harzervirus en als je dan op de
wedstrijden toch nog mooie resultaten behaald ga je toch weer vol goede
moed verder. Nu zitten we weer in het broedseizoen 2002 en het begint
weer: Natte nesten en een enkele met Zwarte stip. De eerste ronde verliep
ook weer niet al te best, van de twintig poppen had ik maar 11 jongen op de
stok gekregen. Balen dus weer dat het weer net zoals het jaar daarvoor een
hele toer wordt om een flink aantal op stok te krijgen. Nu hoorde ik van een
collega Harzerkweker, dat er ook een kleurkweker hetzelfde probleem had,
die gebeld, en hij gebruikte al enkele jaren LOCO- SIGMANYCINE.
Dit met groot succes want hij was van dat hele natte nesten gedoe af. Toen
heb ik onmiddellijk ook dit middel opgehaald en toegediend. Ik had toen
drie nesten met elk drie jongen liggen van ongeveer twee dagen. Het
resultaat was voor mij verbluffend: je zag de ontlasting van de jongen met
de dag beter worden met het z.g.n. vliesje eromheen, dus de poppen konden
hun werk weer naar behoren doen nl. de ontlasting oppakken en ergens
anders deponeren. Nu heb ik van ongeveer twaalf poppen veertig jongen in
de nesten liggen en het gaat heel voorspoedig met deze jongen. En wat mij
opvalt: geen enkel jong meer met ZWARTE STIP! Zou dit dan HET

de bacterie Chlamydiphila psittaci, die de ziekte veroorzaakt. Ook vogels
die terugkomen van tentoonstellingen dienen weer in quarantaine te
worden geplaatst en te worden onderzocht. De ziektekiemen kunnen tot
enkele weken buiten een gastheer overleven dus een goede hygiëne is een
vereiste. Desinfectie kan plaatsvinden met hitte en bij kamertemperatuur
met een 1% formaline oplossing.
Nauw verwant met de papegaaienziekte is psittacosis bij mensen dat door
de zelfde bacterie wordt veroorzaakt en s’morgens door de heer Dorrestein
is behandeld. Bij mensen is de ziekte redelijk te behandelen met
tetracycline hydrocloride tabletten van 500 mg die 4x per dag oraal moeten
worden ingenomen tot twee weken nadat de koorts is geweken.

Noteert U vast in uw agenda:
20 september
Informatie avond over Afrikaanse astrildes en
vogelziekten door studenten diergeneeskunde
18 oktober
Europese Cultuur en inleveren inschrijfformulieren
Natte nesten en Zwarte stip.
EEN DOORBRAAK?
Kampen 14 april 2002.
22 jaar geleden ben ik begonnen met de kweek van Harzers. Daarvoor had
ik thuis al vele jaren gekweekt met diverse soorten kleurkanaries, het
resultaat was altijd mager, maar als je dan een paar jonkies op stok kreeg
was je al tevreden. Het was toen nog een hobby maar toen ik met Harzers
begon ging pas het echte werk beginnen. Je moest dan zorgen dat je aardig
wat vogels op stok kreeg, anders had je geen mannen om uit te zoeken voor
de wedstrijd. En niet te vergeten de poppen die je het jaar daarop weer
nodig had om verder te kweken. De eerste jaren ging het prima 40, 50,
soms wel jaren van 80 jongen en ook nog wel eens jaren met bijna 100
jongen. De laatste jaren dat ik kweekte zeg maar zo`n 10 á 12 jaren werd
het alsmaar minder, dan vraag je jezelf eigen af:
Wat doe ikzelf verkeerd?

PBFB komt hoofdzakelijk bij jonge vogels tot 3 jaar voor, hoewel er ook
gevallen bekend zijn van veel oudere vogels, die de ziekte ontwikkelden.
De meeste volwassen vogels in goede conditie bouwen een natuurlijke
resistentie tegen deze ziekte, hoewel ze wel drager van de ziekteverwekker
kunnen zijn. Vogels, die hun veren geheel verliezen, kunnen soms nog
jaren helemaal kaal inleven blijven, maar zijn dan wel uiterst vatbaar voor
allerlei bijkomende ziekten. Er is nog geen goede behandeling tegen de
ziekte. In Australië, w aar de ziekte ook bij de in het wild levende parkieten
voorkomt, gebruikt men een geïnactiveerd virus. Daar is men in Europa en
Amerika huiverig voor en er is nog geen enkele fabrikant beried gevonden
het medicijn hier op de markt te brengen.
Avian polyomavirus (APV)
Het virus, dat bij grasparkieten de zgn kruipersziekte veroorzaakt, is in
1980 in de USA en Canada ontdekt. Heel jonge grasparkieten,d ie de ziekte
hebben, sterven zonder aanwijsbare reden na 10-15 dagen. Hun broertjes en
zusjes die wel overleven ontwikkelen de bekende afwijkende dons en
contourveren, waardoor ze niet kunnen vliegen en als kruipers bekend
staan. De Engelstaligen noemen hen “runners”.
Er is een, in Nederland moeilijk verkrijgbaar, vaccin dat uit geïnactiveerde
virussen bestaat en buiten het broedseizoen tweemaal met een interval van
twee weken moet worden toegediend.
Klinisch onderzoek heeft echter niet aan kunnen tonen dat deze vaccinatie
ook echt helpt omdat het de kwetsbare jongen niet goed kan beschermen..
Om een massale uitbraak van deze ziekte tijdens het broedseizoen te
stoppen is ook preventief geënt.

De Duitse bioloog Matthias Rheinschmidt ging in de tweede middaglezing
in op het management van ’s werelds grootste papagaaien collectie van het
Loro Parque in Tenerife.
Van 1993 tot 2001 was hij redacteur van het Duitse tijdschrift
PAPAGEIEN, schreef het herhaaldelijk herdrukte boek “kunstmatige
kweek en handopfok van papagaaien en parkieten” en is sinds 2001 de
curator van de grootste papagaaiencollectie in de wereld.
Behalve de 300 kooien en volières in het voor het publiek toegankelijke
park in Tenerife beschikken ze ook nog over een kweekstation “La Vera”
waar in 1200 verschillende vluchten met 3500 verschillende vogels uit 350
soorten en subsoorten wordt gewerkt. De verzorging is in handen van een
staf van ruim 40 mensen, waaronder een assistent curator, twee
dierenartsen, drie hoofdoppassers en 32 verzorgers.
De eerste ronde voer wordt tussen 8 en 9 gegeven en bestaat uit gemakkelijk verteerbaar voedsel en vers water. Het water wordt via osmose
gefilterd. Na de eerste voeding wordt er flink schoongemaakt. Een van de
medewerkers bediend de spoelkeuken, waarin gedurende de gehele dag alle
8000 etens en drinkensbakken onder hoge temperatuur en druk worden
gereinigd. De volières die een grondbodem kennen worden dagelijks aangeharkt, de andere worden dagelijks met een hogedrukspuit schoongespoten, waarmee meteen de mest en het verspilde voer worden verwijderd.
Na deze inspanning is het voor de verzorgers de hoogste tijd op zelf te gaan
lunchen zodat ze tussen 2 en half vier alle papagaaien voor de tweedemaal
kunnen voeren. De papgaaien worden overeenkomstig hun natuurlijke
gewoonte gevoerd en dat betekent dat ze voor de 350 soorten wel 50
verschillende recepten gebruiken. De vogels, die geen jongen hebben
worden restrictief gevoerd, wat wil zeggen dat er van de vorige voederbeurt
geen voeding mag zijn achtergebleven. Elke vogel krijgt precies genoeg
eten om in zijn voedingsbehoefte te voorzien en heeft dan net voor de
volgende voedingsbeurt “zijn bordje” helemaal leeg. Dit houdt de vogels fit
en voorkomt overgewicht, wat op zich weer tot onvruchtbaarheid leidt.
Bij de middagvoeding krijgen de meeste vogels droge zaden aangevuld met
ei of groenvoer. Daarna zijn de verzorgers de rest van de middag bezig met
vervangen en repareren van de touwen, speeltjes en schommels in de
volière. De drie hoofdoppassers hebben tot taak dagelijks alle vluchten te
controleren. Bij de minste twijfel aan de fitness van de vogels worden ze
naar de kliniek gebracht. Mist hij één of meerdere vogels in een vlucht dan

Vleugels: Grote vleugeldekveren en de aan de binnenzijde gelegen middelste
vleugeldekveren zijn muisgrijs tot donker rookgrijs met ronde zwarte
dwarsvlekken. Kleine en aan de buitenzijde gelegen middelste vleugeldekveren
eensgelijks gekleurd, echter met witte vlekken.
Kleine slagpennen: Binnenste kleine slagpennen afwisselend licht olijfkleurig
grijs tot donker rookgrijs met op beide vanen zes tot zeven grote zwarte
dwarsvlekken; de schachtstrepen zijn beigegeel. Overige kleine slagpennen gelijk
gekleurd op de buitenvanen terwijl de binnenvanen naar binnen toe steeds lichter
grijsbruin gekleurd zijn.
Grote slagpennen: Donker grijsbruin tot zwartbruin; buitenvanen vertonen witte
vlekken aan de randen.
Staart: Bovenstaartdekveren en staartpennen mat oranjebruin met brede donkere
banden en lichter gekleurde smalle banden; schachtstrepen beige gekleurd.
Onderstaartdekveren zwart.
Ogen, snavel, poten: Iris donkerbruin; oogleden zwart; de snavelpunt is zwart,
de rest licht blauwachtig grijs; poten lichtblauw.
HEN
Kop en masker: Voorhoofd, schedel- en nekveren roodachtig beige met zwarte
banden en beige schachtstrepen. Zijkanten van de kop wit; streek rond de
wenkbrauwen met een wijnrode waas en zwarte vlekken.
Onderzijde: Zwarte halsband zoals bij haan. Rest van de onderzijde licht
wijnroodachtig In het midden van de borst, de buik wat meer beige tinten. Met
name in de zijden zwarte vlekken en strepen.
Bovenzijde: Roodachtig beigebruin met zwarte dwarsstrepen en vlekken en
brede, lichte, zwartgezoomde schachtstrepen.
Vleugels: Hetzelfde gekleurd als haan, zij het wat vager.
Staart: Hetzelfde gekleurd als haan, zij het wat vager.
Stuit en bovenstaartdekveren: Roodachtig beigebruin met van kop tot staart
een lichte streeptekening en iets bruin gevlekt.

MONTEZUMA KWARTEL

Cyrtonyx montezumae

Engels: Montezuma Quail, Harlequin Quail
Duits: Montezumawachtel
Frans: Colin de Masséna
Algemeen:
De geslachten verschillend
gekleurd. Bezit een kuif die
opzij uitgespreid kan worden,
maar niet overeind kan staan.
De Montezuma kwartel wordt
ook wel Massenakwartel
genoemd.
Herkomst: Zuidwesten van de Verenigde Staten, Mexico.
Lengte: 20-24 cm.
Ringmaat: 6 mm.
HAAN
Kop en masker: Grootste gedeelte van hals en zijkanten van de kop wit gekleurd,
versierd met een ingewikkelde zwarte "harlekijn"-tekening: zie tekening 1.
Achterkop zwart met verschillende bruintinten; in de nek licht oranjekleurig beige.
Kuif: Bestaat uit zeer dichte, brede bruine veren. Achterste gedeelte van de kuif is
zwart met bruine tinten.
Kin en keel: Kin en keel zwart gekleurd, vaak door een smalle band in verbinding
staand met de zwarte wangstreep.
Bovenlichaam: Bovenrug mat oranjebruin met brede donkere banden en lichter
gekleurde smalle banden; de opvallende schachtstrepen zijn beigegeel. Rest van
de rug gelijk gekleurd, echter zonder lichtere schachtstrepen en bredere zwarte
banden. Schouderveren hetzelfde gekleurd, echter asgrijs gezoomd, terwijl de
schachten dieper beigegeel zijn.
Onderlichaam: Brede witte halsband; door een smalle zwarte band afgescheiden
van de rest van de borst. Borstzijden en veren van het bovenste gedeelte van de
buik en een smalle strook onder de zwarte borstband is leigrijs tot zwartachtig
grijs gekleurd; elke veer is op beide vanen gesierd met twee tot drie grote witte
druppelvormige vlekken. Onderste gedeelte van de borst en het midden van het
bovenste gedeelte van de buik is zeer donker kastanjebruin gekleurd. Onderbuik,
onderste flankbevedering en dijen zwart.

noteert hij het nummer van de volière en controleert die later op de dag nog
eens. Ontbreken dan nog steeds vogels dan checked hij de nestkasten om te
zien of de vogel met nestelen is begonnen. Van elke bijzonderheid wordt
per vlucht aantekening gehouden op een kaart die zich aan de voorzijde van
de volière bevind. Bij broedende vogels wordt een keer per week nestcontrole gehouden. Als de jongen zijn uitgekomen wordt dagelijks
gecontroleerd of de ouders de jongen wel voeren. Als dat niet het geval is
worden de kuikens naar het babystation in het grote park gebracht waar ze
verder met de hand worden grootgebracht.
Omdat de voeding van de papagaaien en lories heel nauw luistert wordt er
enkel met niet bespoten granen en groenten gewerkt en kweekt en sommige
vruchten zoals de bananen zelf in het kweekstation. Ook groenvoer wordt
binnen het station gekweekt zodat gegarandeerd is dat dit voer nog alle
vitaminen bevat als het in de volières wordt gebracht.
De volières in het kweekcentrum staan allemaal los van elkaar met tussen
de volières in een goede beplanting. Daarbij blijkt dat het vernielen van het
groen in de volière meer individu als soort bepaald is. Van sommige
koppels groeit de volière bijna dicht en moet er regelmatige gesnoeid
worden terwijl een andere koppel van dezelfde soort elk stukje groen dat de
volière binnenkomt zelf afkort. Het voordeel van een park op Tenerife is
dat de planten zomer en winter door blijven groeien.
De spreker geeft aan dat hij in de loop der jaren een basisformule voor
succesvol broeden met papagaaien heeft ontwikkeld en wel: Zorg dat je
papagaaien gelukkig zijn. Dat wil zeggen:
Zorg voor harmoniërende koppels
Houd ze in optimale omstandigheden
Zorg voor geschikte nestblokken
Houdt rekening met de seizoen invloeden en
Geef ze een goede kwaliteit voer.
.
In de grote groepsvolières bevinden zich kleinere kooien waaraan zich de
nestblokken bevinden. Dit heeft als voordeel dat een koppeltje gemakkelijker zijn territorium kan verdedigen maar heeft ook als voordeel dat,
zodra de eieren zijn gelegd, de kooi van de rest kan worden afgesloten
zodat het legsel niet door andere vogels kan worden verstoord. De jongen
hebben als ze uitvliegen ook eerst een kleine ruimte tot hun beschikking

om vliegvlug te worden en kunnen dan later samen met hun ouders weer in
de grote vlucht bij de andere vogels aansluiten.
Ook in het Loro park hanteren ze als regel dat als er een nieuwe groep
gevormd moet worden die allen tegelijkertijd in een nieuwe en voor de
vogels onbekende volière worden losgelaten.
Als in deze vlucht de sociale verhoudingen zijn gestabiliseerd kan
eventueel weer de hele groep in een keer in de oude volière worden
teruggeplaatst.
De Amerikaan Dr Donald Bruning is in 1967 begonnen bij het Wild Life
Conservation Society bij de afdeling vogels in Bronx Zoo’s. Hij is in zijn
meer dan 30 jaar durende carrière bij WCS opgeklommen tot voorzitter van
een groot aantal invloedrijke groepen op het gebied van natuurbeheer en
vogelbescherming. Zijn lezing ging over het kweken met zeldzame
papegaaiensoorten bij het WCS, waaronder de zwarte Palmkaketoe, de
Cuba Amazone, de geelschouderamazone en verschillende Ara soorten.
De afsluitende lezing was wederom van Matthias Rheinschmidt, die nu in
ging in de kweek van enkele zeldzame papagaaien in zijn Loro Parque in
Tenerife.
Hij benadrukte dat alle vogels in zowel het openbare park als in het
kweekstation toebehoren aan het Loro Parque Foundation, een
onafhankelijke stichting die de vogels aan beide instellingen beschikbaar
stelt om de collectie in stand te houden. De personeels- en voederkosten
worden volledig betaald uit de entree van het park. De opbrengsten van de
verkop van de vogels komen naast het werk van de stichting ook ten goede
aan een aantal geselecteerde natuurprojecten die tot doel hebben biotopen
van bedreigde soorten in stand te houden. Het korte termijndoel van de
stichting is het eigen vermogen zo ver uitbreiden dat de opbrengsten van
het vermogen het voortbestaan van de gehele collectie met zijn unieke
genen kan garanderen ook als de inkomsten uit het park of de vogelverkoop
tijdelijk of geheel stil komen te vallen.
Er is het Park gebroed met de volgende zeldzame soorten
de Inca Kaketoe (Cacatua leadbeateri)
De helmkaketoe (Callocephalon fimbriatum)
De palmkaketoe (Probosciger aterrinus)
De gouden conure (Guarouba guarouba)
De roodkruinamazone (Amazone rhodocorytha)

KAARDEDISTEL (Dispacus silvestris)
De kaardefamilie heeft kleine ongesteelde
bloemen die tot
een grote, hoge, of platte tros hoofdje of korfje
verenigd zijn en een gemaanschappelijke kelk,
het omwindsel en bloemensteel bezitten. Door
de massa vallen ze in het oog. Interessant is
dat ze door de grote hoeveelheid honing door
verschillende insekten van velerlei soort en
verschillende orde worden bezocht. Elk
bloempje heeft overigens behalve een eigen
vergroeid bladig omwindseltje, ook nog een
kelk, die uit enkele stijve haren kan bestaan.
Vier meeldraden, een stijl en een stempel. Van
de vier geslachten
1. kaardebol
2. scabiosa
3. blauwe knoop 4. knautia
worden de laatste drie als een beschouwd, en
dit heet dan scabiosa. Dat zijn sierplanten en
komen weinig in de vrije natuur voor. Maar
laten wij ons maar houden bij de kaardebol.
De kaardebol heeft onder de stekelige lila
bloemknoppen, lange stekelige omwindslippen
die tot boven de hele bloem kunnen reiken. De middelste bladeren vormen samen om de
stempel een waterkelk dat na de regen erg lang gevuld blijft. Waarschijnlijk is het nuttig
voor de plant voor het opnemen van water en stoffen die in dit water opgelost zijn. Door
somrnige wordt de kaardedistel meer gezien als een geneesrniddel dan als voedsel. Dit is
echter zeer ten onrechte want naast de medicinale werking heeft dit zaad ook een zeer
hoge voedingswaarde. Kaardedistelzaad is ook in de handel verkrijgbaar in Nederland en
Belgie. Dit zaad is echter niet afkomstig van de wilde planten maar van een gecultiveerde
soort die zaden oplevert die helaas heel wat minder in kwaliteit zijn dan die van de wilde
kaardedistel.
Hoewel het zaad van de kaardedistel bij langdurige bewaring, dus voor de winter, in
kwaliteit achteruitgaat, is het gedroogd als wintervoer toch belangrijk. De kaardedistel is
een vrij grote plant die soms wel 4 meter hoog wordt. De bloemcn hebben een wit-achtig
hoofdje, de stengel, stekelig kaal. Bladeren zitten aan de voet, paarsgewijs vergroeit.
Langs de rand zijn de bladeren kaal of stekelig. Het is onkruidgezelschap langs wegen,
hellingen en ruigten maar ook aan bosranden en in struikgewas, liefst op steenachtige
kalkhoudende stifstofrijke grond, vrij zeldzaam langs rivieren. De plant bevat het nog
nooit nader onderzochte glucoside scabioside en is een tweejarige plant. Aangezien de
spitse omwindselblaadjes buigzaam zijn, kon de wilde kaardedistel niet zoals de
weverskaarde bij het kaarden van wol gebruikt worden. De beste tijd om het zaad van de
kaardedistel te oogsten is van augustus tot begin oktober. Dit zaad wordt bijzonder graag
gegeten door vele inlandse vogels zoals putter, sijs, goudvink, kruisbek, groenling en
gerlitz, maar u zult ervan"staan te kijken hoeveel . tropische vogels, zowel grote parkieten
als grasparkieten deze zaden ook graag willen eten. Jo van Rooij.

celstof een belangrijke plaats in binnen de voeding. Het aanbieden van
zaden is dus aan te raden. De toevoeging van Gistocal heeft op de manier
zoals ze dit doen vrijwel geen betekenis. De aanbevolen hoeveelheid is 3060 gram per kg eimeel. Op dit bedrijf mengen ze slechts 10 gram per kg
eimeel. Voor enig effect voor alle aanwezige papegaaiensoorten is het dus
aan te bevelen deze hoeveelheid te verhogen naar minimaal zo’n 45 gram
per kg eimeel. Voor de papegaaien die een tekort aan vet opnemen is het
aanbieden van noten aan te raden. In noten zit een hoog percentage vet. Het
aan te raden een deel van het zaadaanbod te vervangen voor het aanbod van
pellets. Hierdoor gaat er waarschijnlijk minder voer verloren en zullen de
papegaaien meer voer opnemen. Het fruitaanbod kan gelijk blijven. Op
basis hiervan is het volgende voerschema opgesteld, te zien in tabel 3:
Tabel 39: Aanbevelingen Voerschema, in
gram
Voeding
Ka
Ar
Am
Grof zaad
6
12
6
Exotisch zaad
4
n.v.t 4
Pellets
30
35
25
Fruit/ Groente
10
15
15
•
Appel
4
8
8
•
Banaan
5
5
5
•
Druif
2
4
4
•
Kiwi
4
8
8
•
Mandarijn
3
3
3
•
Paprika,
groen
3
3
3
•
Paprika,
rood
5
8
8
•
Sinasappel
Eimeel
10
10
10
Noten
1
•
Palmnoot
1
•
Walnoot
Noten
1
2
1
•
Hazelnoot
1
1
1
•
Palmnoot
0.5 1
0.5
•
Walnoot

Uit dit onderzoek zijn tevens
algemene aanbevelingen gekomen.
Zo wordt er een vervolgonderzoek
aanbevolen naar de verschillen in de
twee normen. Er zou vastgesteld
moeten worden wat de
voederbehoefte is per
papegaaiensoort. Dit om
gezondheidsproblemen als gevolg
van de voeding zo goed mogelijk te
kunnen uitsluiten. Tevens zou er
meer aandacht besteed moeten
worden aan een divers aanbod van
papegaaienvoer met de bijbehorende
informatie, in het bijzonder in de
dierenwinkels waar de zakken met
vogelzaad overweldigend zijn en de
zakken met pellets niet te vinden. Dit
alles in de hoop dat de eeuwige
zonnepitteneters snel tot het verleden
gaan behoren.

Het volledig onderzoek met daarin de zeer uitgebreide literatuurlijst is
tegen een kleine onkostenvergoeding zowel in geprinte als in digitale vorm
te krijgen bij de auteur via het bestuur

Blauwkeel ara (Ara glaucogularis) en
Spix’s ara (Cyanopsitta spixii)
De heer Rheinschmidt, die tijdens zijn beide lezingen bewees dat Duitse
wetenschappers toch over meer humor beschikken dan wij wel eens
geneigd zijn te denken, gaf aan dat van Sphixs Ara er op dit moment geen
vogels meer in de vrije natuur voorkomen. Behalve de vogels in het Loro
Parque en twee koppels in prive bezit zijn de overige vogels in het bezit
van een sjeik die zijn vogels zowel in Quatar als in Zwitserland heeft
gehuisvest. Door de spreiding van deze zeldzame vogels is in ieder geval
voorkomen dat door een ramp in een keer de geheel populatie zou worden
weggevaagd.
Aan het eind van elke lezing en tijdens de pauzes was er de gelegenheid om
aan de sprekers vragen te stellen, waarvan spaarzaam gebruik werd
gemaakt.
Om 5 uur werd de dag afgesloten met een borrel, waar ik maar beperkt
gebruik heb gemaakt. Wel heb ik in de loop van die dag enkele nuttige
kontakten weten te leggen die op termijn een spreekbeurt voor onze
vereniging of een leerzaam stuk voor ons clubblad op moeten leveren.
Henk Rens
Het eerste resultaat is binnen: een artikel over voedingsonderzoek naar
papagaaien.

Afstudeeronderzoek:

‘Voeding voor papegaaien,
in relatie met de gezondheid’
Traditiegetrouw worden papegaaien aangemerkt als zijnde zaadeters.
Echter eten papegaaien in het wild slechts zaden in droge perioden en in de
winter wanneer er weinig vers voedsel te vinden is. Zaden zijn goedkoop,
worden goed opgenomen en ze zijn gemakkelijk op te slaan en te
verplaatsen. Dit heeft ertoe geleid dat een voeding op basis van zaden als
enige voedselbron voor papegaaien is aangemerkt, vaak als zijnde
‘volledige voeding’.
Zaden alleen blijken uit onderzoek echter onvoldoende voedingsstoffen te
bevatten wat kan leiden tot gezondheids-problemen. Dit artikel is
geschreven naar aanleiding van een literatuurstudie naar de voeding en
hygiëne bij papegaaien. Op basis hiervan is er een bedrijfsspecifiek
voedingsadvies gegeven voor de opdrachtgever.

Door Wendy Jalink
ONTWIKKELING
Nadat was geconstateerd dat alleen zaden niet voldoende bleken te zijn werden er
methoden bedacht om een op zaden gebaseerde voeding toch volledig te maken.
 Levertraan op de huls van de zaden aanbrengen,
 Het toevoegen van eivoer, krachtvoer en korrels aan de zaden.
Deze laatste methode bleek, uit onderzoek aan de Universiteit voor
diergeneeskunde Utrecht, de meeste deficiënties in de voeding te dekken. Een
nadeel echter van deze methode van voeren is dat de papegaaien een selectie gaan
maken in hun voeding en op deze manier alleen de lekkere zaden, en vaak vette
zaden, opnemen.
De voeding die vrijwel compleet wordt aangeboden wordt door de selectie van de
papegaaien dus een incomplete voeding tijdens de opname. De laatste 10 tot 15
jaar is er vanuit Amerika door o.a. dr T. Roudybush en dr G. Harrison en vanuit
Nederland door ing. P.J. Holsheimer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
een pelletvoeding voor papegaaien. Tevens hebben voederbedrijven als VerseleLaga en fok-en educatiecentra als Loro Parque zich hiermee bezig gehouden. In
de afgelopen 5 tot 10 jaar verschillende pelletvoedingen op de markt verschenen.
Het voordeel van pelletvoeding is dat de papegaaien niet meer kunnen selecteren
en dus alle voedingsstoffen opnemen.

Tabel 2: Gemiddeld
Voerschema, gram
Voeding
Grof zaad
Exotisch zaad
Pellets
Fruit/ Groente
•
Appel
•
Banaan
•
Druif
•
Kiwi
•
Mandarijn
•
Paprika,
groen
•
Paprika,
rood
•
Sinasappel
Eimeel+ Gistocal
Noten (alleen voor de
Hyacintara), aantal
•
Palmnoot
•
Walnoot
Noten
•
Hazelnoot
•
Palmnoot
•
Walnoot

Ka
17
8
15

Ar
25
n.v.t
20

Am
17
8
10

10
4
5
2
4
3

15
8
5
4
8
3

15
8
5
4
8
3

3

3

3

5
10

8
10

8
10

-

1
1

-

1
1
0.5

2
1
1

1
1
0.5

Ten aanzien van de opname van
eiwitten nemen alle papegaaien
gemiddeld 3.2 keer de norm op.
Wanneer de analyse vergeleken
werd met norm 2 van VerseleLaga waren de conclusies dat alle
papegaaiensoorten in totaal te
weinig voedingsstoffen krijgen.
Het te kort aan calcium, fosfor,
ruwe as en ruwe celstof was
hierbij opvallend. Aan eiwitten
krijgen alleen de ara’s 0.8%
boven de norm, met uitzondering
van de hyacintara.
De andere papegaaien zitten
onder deze norm. Betreffende het
vetpercentage in de voeding
zitten de kaketoes 4.8% boven de
norm, de amazones 0.8%, de
ara’s 3.5% onder de norm en de
hyacintara’s 3.5 % boven de
norm.

Het totale verliespercentage van zaad ligt 5.1 maal hoger dan het verlies
aan pellets. De groente-/fruitbenutting, van 3 soorten aanbod per dag, blijkt
100% te zijn. De norm hiervan is 10-20% van de totale voeding.
Wanneer dit voerschema wordt aangehouden kunnen zich, volgens norm 1
de volgende gezondheidsproblemen voordoen: darmontsteking en diarree.
In de vergelijking met norm 2 zullen gezondheidsproblemen als slechte
skeletvorming en botontkalking voordoen. Ten gevolge van een tekort aan
ruwe celstof kunnen verteringsproblemen ontstaan. Een tekort aan eiwitten
kan leiden tot een slechte groei, rui, weerstand, een lagere eierproductie
dan normaal en vermagering.
De aanbevelingen van dit onderzoek voor de papegaaien die een tekort
hebben aan k/cal maar niet aan vet is het percentage katjang idjoe, paddy,
tarwe en /of millet in het zaadmengsel verhogen. Deze zaden bevatten veel
calorieën en weinig ruw vet. Zaden nemen voor de opname van ruwe

Tabel 1: Versele-Laga & Loro Parque, in
%
Bestanddeel

Ka

Am

Ara

Ha

Uit eigen onderzoek is gebleken dat

Eiwit

13.5

13.0

14.5

14.5

de uitkomsten verkregen uit de

Vet

10.5

10.0

22.0

22.0

verschillende formules(norm 1)

Calcium

0.92

0.92

0.97

0.97

afwijken van de uitkomsten van het

Fosfor

0.33

0.37

0.42

0.42

onderzoek van Versele-Laga(norm

Ruwe AS

5.5

5.0

5.0

5.0

2). De rede hiervan is niet in dit

Ruwe

11.0

10.0

19.0

19.0

onderzoek naar voren gekomen.

Celstof

GEZONDHEIDSPROBLEMEN
Het grootste deel van de gezondheidsproblemen en van de doods-oorzaken bij
vogels heeft te maken met verkeerde voeding.
De belangrijkste problemen die veroorzaakt worden door voedingsproblemen zijn
ruistoornissen, afwijkende veren, verstoringen van de (weefsel)groei,
stofwisselingsproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, darmstoornissen en het
overlijden van papegaaien, vaak op te jonge leeftijd. De symptomen worden vaak
opgevolgd door een verminderde/geen opname van voedsel.
BEDRIJFSANALYSE
Elk particulier of organisatie heeft een eigen voerschema voor zijn papegaaien.
Deze zijn vaak opgesteld naar de eigen en de ervaring van anderen gecombineerd
met hetgeen mensen in de literatuur hebben gelezen. Zolang alle
voedingsbestanddelen voldoende aan bod komen is dit geen enkel probleem en
zullen er, als gevolg van de voeding, geen gezondheidsproblemen ontstaan. Het
bedrijf waar deze bedrijfsanalyse is uitgevoerd hanteerde het voederschema te
zien in tabel 2: Uit dit onderzoek is gebleken dat volgens norm 1 de energie-

behoefte de Witkuif kaketoe, de Zwarte-Roodstaart kaketoe en verder alle
ara’s, met uitzondering van de Nobilis ara, een tekort aan k/cal opnemen.

BESTANDDELEN VAN DE VOEDING
Om meer kennis te krijgen over voeding voor papegaaien worden de benodigde
bestanddelen van de vogelvoeding besproken. Pas wanneer er kennis is opgedaan
over de werking van de bestanddelen kan er gekeken worden in welke
voedingsmiddelen deze bestanddelen voorkomen en hoe deze in verhouding het
beste aangeboden kunnen worden aan de verschillende soorten papegaaien. De
energie die een vogel uit de verschillende bestanddelen van zijn voeding haalt
wordt gebruikt voor onderhoud en productie, bijvoorbeeld:
• Levering van warmte en arbeid (ademen, vliegen, lopen)
• Vorming van vet (lichaamsvet, dooiervet)
• Vorming van eiwit (spieren, veren, huid)
• Produceren van eieren
Dagelijks heeft een papegaai hiervoor drie groepen voedingsbestanddelen nodig,
namelijk:
• Bouwstoffen
• Eiwitten
• Mineralen
• Water
• Brandstoffen
o Vetten
o Koolhydraten
o Eiwitten
• Beschermende stoffen
- Vitaminen
Mineralen
Naast de verschillende bestanddelen zijn er ook een aantal toevoegingsmiddelen.
Deze middelen worden aan de voeding toegevoegd met als doel invloed te hebben
op het voermiddel of op de productieprestaties van de vogel.
Enkele voorbeelden zijn:
• Carotenoïden. Zorgt voor een natuurlijke veerkleur van groeiende veren.
• Medicinale stoffen. Voor bestrijding van ziekten.
• Conserveringsmiddelen. Dienen tegen de groei van schimmels en
bacteriën in het voer.
• Anti-oxidantia. Tegen oxidatie van vetzuren en vitaminen.
• Smaak-, reuk- en kleurstoffen.
VOEDINGSMIDDELEN
Papegaaien hebben een zeer uitgebreid eetpatroon en ze eten in-stinctief. Dit wil
zeggen dat ze eten naar wat er aangeboden wordt.

Zaden
Verschillende soorten zaden worden al sinds mensenheugenis gegeven aan
geïmporteerde papegaaien. Tijdens de zomer en het natte seizoen eten de
papegaaien in het wild vrijwel geen zaden. Dit is het seizoen dat de papegaaien in
het wild broeden. Het mineralengehalte in de zaden daalt gedurende het
rijpingsproces. Tevens ontstaat er een tekort aan vitaminen, aminozuren en
sporen-elementen. Echter, gekiemd zaad is rijk aan essentiële vetzuren,
lichtverteerbare koolhydraten en vitaminen (vooral vit. B).
Het zetmeel in de zaden wordt door het vocht voor een deel al omgezet in suikers.
Wel is er het gevaar van landbouwgif dat op de verschillende zaden terecht kan
komen. Papegaaien zijn hier erg gevoelig voor.
Pellets
Elk merk pelletvoeding heeft zijn eigen grote, kleur en vorm. Bij de productie
worden de pellets verhit tot ongeveer 200 graden Celsius waardoor ze vrij zijn van
bacteriën. Het voordeel van deze vorm van voeding is dat selecteren niet meer
mogelijk is aangezien elke pellet er hetzelfde uitziet en de bereidingswijze is erg
snel en gemakkelijk. Dit lijkt zowel voor de papegaai als voor de eigenaar saai.
Echter, afleiding voor een papegaai zou niet via de voeding gezocht moeten
worden. Er zijn verschillende soorten pelletvoer beschikbaar voor de verschillend
soorten papegaaien.
Groente & Fruit
Alle soorten groenten kunnen gegeven worden aan papegaaien. Door de hoge
concentratie oxaalzuur moet in mindere mate gegeven worden broccoli, peterselie,
spinazie en wortelen. Oxaalzuur bindt calcium, waarna dit dus niet meer door de
papegaai gebruikt kan worden voor de skeletopbouw. De basis van fruitvoer
bestaat uit vruchten en bessen. Afhankelijk van de voederwaarde zijn er vier
groepen fruit te onderscheiden:
• Eiwitrijk, BV. Vijgen jeneverbessen, rozenbottels, lijsterbessen.
• Vetrijk, BV. Jeneverbes, rozenbottels, lijsterbessen.
• Koolhydraatrijk, BV. Dadels, krenten, rozijnen, vijgen, jeneverbes,
rozenbottels, lijsterbessen.
• Vochtrijk, BV. Appels, peren, sinasappels, wortels, pruimen, mango’s en
papaya’s.
Niet alle fruitsoorten zijn even gewild bij papegaaien. De soorten fruit die het best
worden opgenomen zijn sinasappels, bananen, krenten en rozijnen (in geweekte
vorm), (zoete) appels en peren. Geeft nooit avocado omdat hier giftige stoffen in
zitten waar de papegaai ernstig ziek van kan worden of zelfs overlijden. Welke
stof dit precies is is nog niet bekend.

Noten
Noten zijn meestal rijk aan vezels, eiwitten en vetten. Grondnoten en paranoten
mogen niet ongepeld gegeven worden aangezien er schimmeltoxinen op kunnen
zitten. De palmnoot is vanwege zijn hoge voedingswaarde geschikt om dagelijks
aan het menu van de papegaai toe te voegen. Het oranjekleurige vruchtvlees is rijk
aan o.a. pro-vitamine A,vezels,olie, eiwitten, suiker, mineralen en zout.
Overig
Tenslotte behoren alle papegaaien schoon drinkwater en verse takken te krijgen
om op te knagen en eventueel te verslepen naar het nestblok. Vooral van
(onbespoten) fruit- en wilgenbomen. Verder houden papegaaien ook van blad- en
bloemknoppen van bijvoorbeeld de paardebloem. Als extraatje kan er af en toe
een kleine hoeveelheid cornflakes of een droge katten- of hondenbrok worden
gegeven.
NORMEN
De norm per papegaaiensoort kan berekend worden met behulp van de Byerlyformule. Met de Byerly-formule kan de dagelijkse energiebehoefte in k/cal van
vogels worden berekend, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de
omgevingstemperatuur en het gewicht. Vogels in een broedperiode hebben
ongeveer een 50% hogere energiebehoefte dan vogels in rust. Ook vogels die
gehouden worden in volières hebben ongeveer een 3 maal hogere energiebehoefte
dan vogels in rust. De Byerly-formule ziet er als volg uit:
0.75
OE = (0.75-0.0075T)W

+8∆W + 2.3 EM

Hierbij is T de omgevingstemperatuur, W het lichaams-gewicht, ∆W is de
dagelijkse lichaamsgewichtverandering en EM de eimassa per dier/ per
dag. De dagelijkse benodigde hoeveelheid eiwit, voor een volwassen niet
ruiende vogel, is te berekenen met de eiwitformule:
0.75

E = 2.29 W
Naast deze formules heeft Versele-Laga, in samenwerking met Loro Parque en
Faculteit Diergeneeskunde Gent, eigen normen opgesteld waar hun Premium
papegaaienvoeding op gebaseerd is. De gemiddelde norm voor de kaketoes(Ka),
amazones(Am), arasoorten(Ara) en apart genomen de Hyacintara(Ha) is te zien in
tabel 1.

