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Uitslagen Spelavond op 2 april
Op zaterdagavond 2 april hebben een groot aantal leden en hun huisgenoten
de opgebroken weg naar het Rode Kruis gebouw getrotseerd voor een avond
vol verschillende spellen.
Bij de opening van de avond kreeg de 2e penningmeester M. Verlangen
onder luid applaus en toeziend oog van zijn vrouw de eremedaille behorende
bij zijn 25 jarig lidmaatschap overhandigd .Onder het genot van een hapje en
een drankje werd er gedart, gesjoeld en gekaart.
Voor de prijswinnaars was er aan het eind van de avond een bloemetje
.
De uitslagen zijn:
Darten
1. Martijn Hommelberg
2, Joél den Braber
3. Danny den Braber
Sjoelen
1. Shirley Blom
2. Jannij Serbee

232
145

Jokeren
1. Els v Valkenburg 263
2. Nannie Blom
297
3. Jaap van Driel 585

Klaverjassen
Jos Spithoven
Henny Serbee
Willy Middelkoop
Henk v Valkenburg
Jan Middelkoop
Henk Rens
Peter Meijer
Jan den Braber
Jannie Stap
Puck Verlangen
Tonny Pieters
Jo Koolen
Jan Pieters
Frans Stap
Trudy Meijer
Greet verlangen

5396
5229
5072
4941
4880
4770
4666
4462
4411
4411
4388
4184
4126
4081
3888
3661

In het vorige clubblad trof u een lege pagina aan. Daar had de uitslag van
de spelletjesavond op moeten staan. We proberen het deze maand opnieuw.
Voor het innemen van de Nederlandse vogels op vrijdag 20 januari 2006
zoekt de ANBVV nog vrijwilligers. Als u die dag (of meerdere dagen) op
de wereldshow wilt mee helpen kunt u zich bij Henk Rens aanmelden.
Ook op andere dagen kan de organisatie nog medewerkers gebruiken voor
de opbouw, het voorbrengen tijdens de keuring, het voeren van de vogels,
het gereedmaken van de Hanzehal, Hanzehof en tenten voor de offciele
opening voor de kassa’s. het controle tijdens de openingstijden van de
show en natuurlijk ook tijdens het uitkoiien en afbreken.
Wil u ook meehelpen meldt u dan liefts 1 juli, dat helpt de organisatie!
In de zomermaanden willen we het clubblad ook laten verschijnen.
Afhankelijk van het aanbod aan copy zullen we misschien enkele nummers
combineren. In ieder geval zal er half september weer een clubblad
verschijnen.
Van de kippen, die deze rubriek opsieren lopen er nu ruim 15 kuikens bij
de voorztter rond. Dat deel van zijn kweek gaat dus goed!

Verslag ledenvergadering 26 april 2005

SAFRAANVINK - Sicalis flaveola (Linnaeus)

Aanwezig 15 personen

BESCHRIJVING man: voorhoofd en schedel oranjekleurig, verdere
bovenzijde groeniggeel, onderzijde fel geel. vleugels en staart zwart-bruin;
op de kop oranje tot oranje-geel; bovensnavel bruin-grijs, ondersnavel
geelachtig. De pop mist het oranje op de kop en is boven grijs-bruin. Zij is
matter dan de man de bovenzijde meer bruinig-grijs, kop groen-geel,
voorhoofd bleek oranje, keel grijs. De jongen lijken op de pop, ze hebben
op de bovenzijde zwarte strepen, de onderzijde is grijs-wit, alleen de
onderstaartdekveren en de bevedering van de flanken geel.Oog bruin,
snavel hoornkleurig, poten vleeskleurig.

Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en spreekt zijn
waardering uit voor de toch grote opkomst ondanks dat er voetballen is.
 Ingekomen stukken:
Uitnodiging voor het bondscongres in Bennekom, Henk Rens gaat wel naar
het congres en vraagt of er belangstelling is om mee te gaan.
Tijdens de vergadering is er niemand die interesse heeft en dus zal Henk
alleen de ECKEV vertegenwoordigen

Lengte: 13-13,5 cm;
 C.O.M. 2006:
Vanuit het bondsbestuur is gevraagd of om een wagen (4 personen) naar
Zwolle te komen om te helpen bij het inbrengen van de vogels voor de
C.O.M. 2006.
Mensen die een dagje willen helpen kunnen dit opgeven bij Henk Rens .
 Agenda:
De voorzitter vraagt of er belangstelling is om de agenda van deze avond
zo in te korten dat men de 2e helft van de voetbalwedstrijd kan zien, de
meeste zijn hier voor.
Na de bestuurlijke zaken zal er een video band gedraaid worden over
parkiet/papagaai achtige vogels in het wild. Henk is in het bezit van een 4
tal videobanden over vogels en als iemand er belangstelling voor heeft dan
kan hij die lenen bij Henk.
 Verslag symposium in Utrecht:
Het was de bedoeling om het verslag van een symposium dat henk op 2
april heeft bijgewoond deze avond door te nemen, maar door dat de agenda
is ingekort zal het verslag in ons clubblad gepubliceerd worden zodat er
indien er vragen zijn deze de volgende vergadering beantwoord kunnen
worden.
 Vogels ringen:
Het is verplicht om wildzangvogels die gekruist zijn met andere(b.v.
Kanaries) de jongen daaruit te ringen met speciale wildzangringen.

Land van herkomst: Z.-Amerika.
ONDERSOORTEN EN VERSPRElDING
Sicalia flaveota,flaveola Linnaeus): Venezuela, NoordColumbia, op Jamaica ingevoerd;
S.f. brcrsitiensis (Gmelin) : Noordoost- en Zuidoost-Brazilie;
S.f.petzetni Sclater: Zuid-Brazilie, Zuid-Bolivia, Noord-Argentinie,
Paraguay en Uruguay;
S.f. valida Bangs & Penard: Zuidwest-Ecuador, Noordwest-Peru.
GELUID Deze vogel doet wat zijn vorm betreft veel aan een kanarie
denken en wordt dan ook wel Braziliaanse kanarie genoemd. De zang is
welluidend en aangenaam. De roep is `siett'.
LEVENSWIJZE Leven in tropische open gebieden, die met struiken
begroeid zijn, in parken en tuinen, ook in dorpen. Ze bevinden zich veel op
de bodem op zoek naar voedsel, vaak in gezelschap van paapjes
(Sporophila).
Voeding: alle soorten kleine zaden en wat insekten.

•

Houding: lichaam licht gebogen - vleugels gesloten tegen het
lichaam doch licht hangend tijdens de zang

•

Grootte: 16,5 cm

•

Vorm: - kop klein, redelijk lang en niet gevuld - lichaam: afgerond,
gevulde rug, ronde en brede borst - poten: fijn en van gemiddelde
lengte - staart gesloten

•

Bepluiming: gesloten en glad

 Rondvraag:
Entstof kost bij ons € 32,50 en er schijnt een leverancier in België te zijn
die deze entstof voor €20,-- kan leveren.
Het is niet exact bekend hoe en waar dit verhaal vandaan komt en hoe het
loopt, het is binnengekomen via Bram v.d.Velde Maar hoe het in België
precies loopt is niet helemaal helder, ook is niet bekend hoeveel mensen er
nog tussen zitten.
Henk Valkenburg geeft aan dat in België de entstof verkrijgbaar is voor €
15,-- . Besloten wordt om voor volgend jaar eerst alle zaken rondom de
entstof op een rijtje te krijgen en dan eventueel zelf naar een Belgische
dierenarts te rijden en de entstof aan te schaffen. We houden jullie op de
hoogte.
 Voortgang
Verder geen vragen in de rondvraag start Henk de videoband.
 Het is de bedoeling om de videobanden tijdens de komende TT
continu te laten draaien om zo mogelijk de bezoekers wat langer
vast te houden.

De waterslager kan maar met één vogel vergeleken worden, namelijk met
de koning van het woud met zijn zo wondermooie zang: de nachtegaal.
Als postuur kan hij moeilijker met een andere kanarievogel vergeleken
worden. De cultuur heeft van de waterslager een speciale rasvogel
gemaakt: hij heeft een normale grootte van 15 tot 17 cm en een geel of
slechts weinig bont verenkleed; op nogal hoge poten doet hij slank aan met
nochtans sterke borst en in verhouding kleine kop.
Hij is een sterke zangvogel met krachtige doch zachte stemgeluiden,
naargelang de grondtoon in zijn lied. Zijn gezang is normaal afwisselend
met hoge en diepe tonen, volgens de samenstelling van zijn lied. Het is een
levenslustige en melodieus zingende vogel.
Bij de waterslager ligt het aksent altijd op de klokkende waterslag ...
Met het veelvuldig gebruik van de grondtonen oei, oe en oo in hun lied kan
men spreken van ideale waterslagers

 Video band:
De kleiwand die op de video band te ziens en waar de vogels na het eten
van vergiftige bessen e.d. van gaan eten om de gifstoffen te neutraliseren
wordt op dit moment in Ouwehands dierenpark in Rhenen nagemaakt en
dat blijkt een behoorlijk succes.
De ontwikkelaar van dit project zou in 2006 uitgenodigd kunnen worden
voor een sprekersbeurt op een van onze contactavonden.
Jan Pieters - Secretaris
Ik zag twee vogels huppen
ze hupte met zijn twee
ze waren heel druk bezig
ze namen takkies mee.

We zijn een maandje verder
we zitten al in Mei
nu ligt er in dat nessie
een heel gespikkeld ei.

Ze waren aan het slepen
ze deden erg hun best
ze wilden voor hun kinderen
het allermooiste nest.

Pa kijkt heel verwonderd
naar dat vreemde ei
en denkt dan bij zijn eigen
is die echt van mij? Seipie

Veranderingen bij de kleurkanaries. slot
Bij de schimmel vogels is een minimaal zichtbaar phaeomelanine acceptabel,
doch vogels welke dit niet laten zien genieten de voorkeur.
Mozaieken mogen beslist geen phaeomelanine laten zien.
- Duidelijke bestreping, mooi gelijnd, van de kop in de richting van de staart.
- Symmetrische bestreping in rug en flanken.
- Geen phaeomelanine bij de intensieve- en mozaiek vogels, minimaal bij
schimmelvogels. (*)
- Een duidelijke en zuivere egale lipochroomkleur, ook tussen de bestreping.
- Geen schimmel bij de intensieve vogels en korte gelijkverdeelde schimmel bij
de schimmelvogels.
De eumelanine moet goed doorlopen in het onderlichaam. Bij de intensieve
vogels zal een matige aanwezigheid van de citroenfactor de lipochroomkleur
positief beinvloeden.
Een te sterke aanwezigheid van de citroenfactor zal de lipochroomkleur wat te
hard doen overkomen.
Snavel, poten en nagels moeten eenkleurig zijn en wat betreft de kleur in
harmonie zijn met de kleur van het gereduceerde melanine, de kleur zal wat
grijsachtig overkomen.
In deze groep onderscheiden wij de volgende kleurslagen.
Agaat wit
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
- Agaat wit dominant
- Agaat wit recessief.
Agaat intensief in geel en rood (inclusief ivoor)
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
- Agaat rood intensief
- Agaat rood ivoor intensief
- Agaat geel intensief
- Agaat geel ivoor intensief
Agaat schimmel in geel en rood (incl. ivoor en mozaiek)
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
- Agaat rood schimmel
- Agaat rood mozaïek
- Agaat rood ivoor schimmel
- Agaat rood ivoor mozaïek
- Agaat geel schimmel
- Agaat geel mozaïek
- Agaat geel ivoor schimmel
- Agaat geel ivoor mozaïek
Zoal U ziet is de grote verandering bij de agaat de helderheid tussen de
bestreping.

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

De Belgische Waterslager
is een van oorsprong Vlaams zangkanarieras
dat zich vooral onderscheidt door zijn
fors, welluidend, slagend of tokkelend en jubelend gezang
( B. Peleman - 1922 )
Meerdere schrijvers en ornithologische verenigingen beschreven het
standaardtype van de waterslager. De beste determinatie schijnt echter nog
altijd deze te zijn die destijds (onmiddellijk voor de 2de wereldoorlog)
uitgewerkt werd door het Verbond der Belgische Ornithologische Kringen
en verschenen in de toen verschijnende revue "Aviornis".
De standaardtypebeschrijvingen waren toen - en zouden nu zo best
behouden blijven - als volgt:
•

Kleur: geel of licht gevlekt

C.s. castanogastris (Brewster 1893) is donkerder op de buikdan de nominaatvorm
en komt voor in Zuid Texas, Zuid VS en Noord-oost Mexico
Herkomst: Het leefgebied omvat de woestijnene en open landerijen, indien
mogelijk in de nabijheid van water. Het zijn dorre gebrieden met als begroeiing
cactussen en lage doornstruiken waar de vogels beschutting zoeken tegen de
soms felle zon.
Lengte: 25-30 cm.
Ringmaat: 6 mm.
HAAN
Kop en masker: Voorhoofd en zijkanten van de kop grijs gekleurd. Oorstreek
bruin; kin en geelachtig wit.
Kuif: De korte, brede, rechtopstaande kuif bestaat uit bruine veren met
opvallende witte uiteinden.
Bovenlichaam: Hals, bovenrug licht asgrijs; elk veertje heeft een heel smalle
zwarte omzoming. Een en ander vormt aldus een schubbenpatroon. Verdere
bovenzijde grijsbruin. Binnenste schouderdekveren grijsbruin met aan de
binnenvaan een witte rand.
Onderlichaam: Borst en zijkanten van de borst asgrijs; elke veertje bezit een
smal zwart randje. Een en ander vormt aldus een duidelijk schubbenpatroon. Dit
schubbenpatroon strekt zich ook verder uit in de buik en onderbuik. Veren van
zijden en flanken zijn grijsbruin met witte schachtstrepen. De buik is witachtig met
in het midden een roodachtig beige waas.
Vleugels: Vleugels grijsbruin. Grote slagpennen hebben een witte omzoming van
de binnenvaan.
Staart: Grijs gekleurd; buitenste veren en de uiteinden wit omrand.
Onderstaartdekveren vaal geelachtig roestbruin met donkerder bruine tekening
Ogen, snavel, poten: Bruine iris; snavel donker hoornkleurig bruin, evenals de
poten.
HEN
De hen is wat kleiner van formaat en heeft een kortere kuif.
De veren van de kopzijden en de keel hebben donkerbruine schachtstrepen.

DE ISABELSERIE
De vogels welke tot deze serie behoren zijn
allen in het bezit van de 1e reductiefactor,
de factor is verantwoordelijk voor de
reductie van het bruine phaeomelanine en
een kwantitatieve reductie van het bruine
eumelanine. In formule zien we (z rb)
Als wij kijken naar de nieuwe
standaardeisen voor de COM moeten wij
stellen dat hier een belangrijke verandering
is opgetreden t.o.v. de vogels die wij altijd
als tt.vogel aanmerkten.
De vogels zullen wat helderder tussen de
eumelanine bestreping moeten worden er
zal dus een grotere reductie van het
phaeomelanine moeten plaatsvinden. De
duidelijke, onderbroken, bruin bestreping moet goed contrasteren op de
geoxideerde ondergrond welke nagenoeg vrij moet zijn van zichtbaar bruin
phaeomelanine.
Deze rugtekening zal zich moeten doorzetten in de flank, waardoor er een
duidelijk zichtbare flanktekening ontstaat. (*)
(*) Duidelijk en goed waarneembare flanktekening is een belangrijke eis!!
Bij de grote pennen en dekveren zal de bruine eumelanine liggen langs de
gepigmenteerde schacht en zich uitstrekken naar de buitenzijde van de veer.
Aan de buitenzijde van de veer zal een smalle omzoming aanwezig zijn.
Bij de schimmel en mozaiekkanaries zal de bestreping iets breder zijn, wel dient
deze dan goed onderbroken te zijn.
Duidelijke bestreping, mooi gelijnd, van de kop in de richting van de staart.
Symmetrische bestreping in rug en flanken.
Geen zichtbaar phaeomelanine bij de intensieve vogels, minimaal bij schimmelen mozaiek vogels. (*)
Een duidelijke en zuivere egale lipochroomkleur, ook tussen de bestreping.
Geen schimmel bij de intensieve vogels en korte gelijkverdeelde schimmel bij de
schimmelvogels.
De eumelanine moet goed doorlopen in het onderlichaam.
Bij de intensieve vogels zal een matige aanwezigheid van de citroenfactor de
lipochroomkleur positief beinvloeden.
Een te sterke aanwezigheid van de citroenfactor zal de lipochroomkleur wat te
hard doen overkomen.
Snavel, poten en nagels moeten eenkleurig zijn en wat betreft de kleur in
harmonie zijn met de kleur van het gereduceerde melanine, de kleur zal
vleeskleurig overkomen.

In deze groep onderscheiden wij de volgende kleurslagen.
Isabel wit
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
Isabel wit dominant
Isabel wit recessief.
Isabel intensief in geel en rood (inclusief ivoor)
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
Isabel rood intensief
Isabel rood ivoor intensief
Isabel geel intensief
Isabel geel ivoor intensief

Isabel schimmel in geel en rood (inclusief ivoor en mozaiek)
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
Isabel rood schimmel
Isabel rood mozaïek
Isabel rood ivoor schimmel
Isabel rood ivoor mozaïek
Isabel geel schimmel
Isabel geel mozaïek
Isabel geel ivoor schimmel
Isabel geel ivoor mozaïek
Zoal U ziet is de grote verandering bij de Isabel de helderheid tussen de
bestreping.

grote parkieten te kweken.Ook het beruchte PBFD (psittacine Bek &
Feather Disease (Bek en vleugelrot) is een virusziekte evenals de draainek.
Tenslotte werden nog een aantal parasitaire ziekten zoals wormen
behandeld.
Alle ziektebeelden werden geïllustreerd met prachtige plaatjes van ontlede
vogels en hun ingewanden en de sterk vergrootte parasieten. Niet echt
eetlust opweekend zo vlak voor de lunch, die werd verzorg door (what’s in
a name) van der Valk.
Wordt vervolgd
Henk Rens
PS De aangekondigde nieuwe serie over agaporniden schuift door de
plaatsing van dit verslag even op om een evenredige verdeling van de
verschillende artikelen over de verschillende hoofdgroepen te houden.
BLAUWSCHUBBENKWARTEL
Wetenschappelijke naam: Callipepla squamata
Engels: Scaled quail, Chestnut-bellied Quail
Duits: Schuppenwachtel
Frans: Colin écaillé

De technische commissie is er in geslaagd om samen met de technische
commissie van de NBvV één standaard te maken voor de kleurkanaries.
Technische commissie kleurkanaries.
Johan Menkehorst en Rein Grefhorst

Deze standaardeisen zijn te downloaden van de
site van de ANBVV of de site van onze eigen
vereniging.
Heeft U geen internet dan kunt u bij de voorzitter
tegen een kleine kostenvergoeding een afdruk
krijgen

Algemeen:
Er is uiterlijk geslachtsverschil tussen haan en hen.
De haan heeft doorgaans een wat donkerbruine
vlek onder in de buik (roodachtige beige waas) en de kuif is voller, met grotere
witte punten dan de hen. De blauwschubbenkwartel wordt ook wel witbuik
blauwschubbenkwartel, schubbenkuifkwartel of schubbenkwartel genoemd. Er is
een viertal ondersoorten bekend.
C.s. squamata (Vigors 1830) is de nominaatvorm en komt voor in Noord Sonora
en Noord Tamaulipas, zuidelijk tot de vallei van Mexico
C.s palida (Brewster 1881) is lichter van kleur op de buik dan d enominaatvorm en
komt voor in Zuid Arizona, West Texas, Zuid New Mexico, Zuid Centraal VS van
de VS tot Noor Chihua en Noord Sonora, Noordwest Mexico.
C.s hargrair (Rea 1973) komt voor in Zuid oost Colorado, Zuid West Kansas,
Noord New Mexico, West Oklahoma Noordwest texas en West Centraal VS.

veroorzaakte de dood van de vogel. Dit is belangrijk om infectieziekten te
voorkomen (voor zowel mens als dier), de diagnose van een ziekte in een
collectie te stellen, het resultaat van een behandeling vast te stellen, nieuwe
ziektes te ontdekken en, zoals de heer Dorrestein eerlijk erkende, gewoon
uit pure nieuwsgierigheid.
Hij benadrukte het belang om bij ziekte in uw collectie een vogel, die de
voor die ziekte specifieke symptomen vertoont, in te zenden voor
onderzoek. Liefst levend,maar als de vogel is overleden door de dode vogel
in de koelkast in een plastic zakje (en dus niet in de vrieskist) te bewaren
en zo snel mogelijk naar Utrecht te brengen. Hij wil daarbij van de kweker
en/of zijn dierenarts zo veel mogelijk informatie.
Die informatie omvat zowel de voeding als de huisvesting, of er recent
nieuwe vogels aan de groep zijn toegevoegd, de gevolgde behandelingen,
wat de kweker en dierenarts denken dat er aan de hand is en waarom. De
patholoog zijn taak is zoveel mogelijk materiaal te verzamelen om de
verschillende mogelijkheden te onderzoeken en uit te sluiten.
De heer Dorrestein gaf aan dat de papegaaienziekte een ziekte is die ook
binnen de faculteit wordt gevreesd omdat hij kan worden overgedragen van
dieren naar mensen. Alle medewerkers in de kliniek krijgen scherpe
instructies van hoe de ziekte te vermijden en krijgen een briefje voor hun
huisarts met de symptomen van de papegaaienziekte (Chlamydiosis) bij
mensen. Die symptomen zijn hoge koorts, erge hoofdpijn, rillingen, kortademigheid en kan als de ziekte niet behandeld wordt leiden tot longontsteking. Voor zwangere vrouwen kan de ziekte fataal aflopen.
Er zijn 160 verschillende vogelsoorten bekend die drager kunnen zijn van
het papegaaien-ziektevirus, waarvan meer dan een kwart tot de groep
psittacines (kromsnavels) behoort.
Vervolgens ging de heer Dorrestein in op de vogeltuberculose
mycobacterium avium serovar, waarvan men 8 verschillende types kent.
Slechts enkele types zijn overdraagbaar van vogel naar mens, vooral mens
met een al verzwakt immuun systeem zoals met HIV of AIDS.
De menselijke tuberculose mycobacterium bovis blijkt ook overdraagbaar
te zijn naar de parkieten en toont zich dan met name aan snavel en tong.
“Kusjes” kunnen voor de vogels dus dodelijk zijn.
Vervolgens werden een aantal virusziekten behandeld, waaronder het
polyomavirus, dat de zgn kruipers bij grasparkieten veroorzaakt. De
aanbeveling is niet in een en het zelfde broed hok met grasparkieten en met

ONKRUIDZADEN
Ganzevoet (chenopodium album)
Een niet zo erg bekend onkruidzaad welke echter een uitstekend voedsel
voor vele van onze vogels oplevert is ganzevoet. Wel zal het voor velen
van ons erg moeilijk zijn ganzevoet en verschillende soorten melde uit
elkaar te houden. Daar de zaden van de melde eveneens graag door onze
vogels gegeten worden is het voor de vogelliefhebbers van weinig of geen
belang of hij nu met ganzevoet of melde te maken heeft.
Het veldkenmerk van ganzevoet is,
de bladen zijn licht blauw-groen, eirond, ruitvormig tot lancet-vormig,
getand, heeft schijnaren van bloemkluwen en stengels zonder knoppen.
De planten worden soms wel een
meter hoog met erg grote hoeveelheden zaden eraan en zijn vanaf juni
tot oktober veelvuldig te vinden op
akkers, in tuinen en op puinhopen.
Ook in steden op plaatsen waar veel
onkruid groeit. Ganzevoet verschijnt
ook meestal als eerste plantensoort
op bouwterreinen. De bruine of
zwarte zaden, al naar gelang de soort
worden door vrijwel alle inlandse
vogels gegeten. Ook prachtvinden en
parkieten, zowel gras-parkieten als
veel grote parkieten eten deze zaden
vaak erg graag. Maar ook hier geldt,
net als bij alle onkruidzaden die wij voor onze vogels gaan plukken, dat we
erg goed moeten uitkijken of de akkers of tuinen waar wij de planten
vinden niet met vergif of onkruid-verdelger gespoten zijn.
Als wij er niet voor de volle honderd procent zeker van zijn dat het veilig
gevoerd kan worden, laat het onkruid dan liever staan, anders kon het wel
eens ons hele vogelbestand kosten. U zou echt niet de eerste vogelliefhebber zijn die op deze manier een onherstelbare vergissing begin, dus
uitkijken blijft geboden.

Kort verslag van het 2e Dutch Avian Symposium in Utrecht
Op zaterdag 2 april waren in Utrecht een honderdtal wetenschappers en
vogelliefhebbers bijeen voor het 2e Dutch Avian Symposium dat in twee
delen was opgesplitst: een programma voor watervogels en een programma
voor kromsnavels. Bij de binnenkomst waren er verschillende
promotiestand onder andere van natuurverenigingen, Aviaformes en de
NBVV. Ik had me aangemeld voor het parkieten gedeelte dat in de
gebouwen van de faculteit diergeneeskunde werden gehouden en zo zat ik
na ruim 50 jaar voor het eerst in de collegebanken.
Dagvoorzitter van het Psittacine programma was dr. Nico Schoenmaker
van de faculteit dier- geneeskunde in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in
vogelgeneeskunde.
Gelet op het internationale karakter van de sprekers heette hij de gasten in
zowel het Nederlands als in het Engels welkom, maar in ieder geval alle
toehoorders bleken Nederlands te kunnen verstaan, zodat het ochtend
programma volledig in het Nederlands kon worden afgewerkt. De sheets
bij sommige presentaties waren Engels talig.
De eerste lezing was van Gerard Meijer. Assistent manager afdeling dieren
in Ouwehands Dierenpark. In dit dierenpark werd in 2000 het voorstel
gelanceerd om een grote groep Ara’s te laten zien. Daarvoor hebben ze het
bekende papegaaienweitje vlak bij de ingang opgeofferd voor een heel
groot volièrecomplex met een vrije vlucht van 45 meter lang 8 meter breed
en 8 meter hoog met een aansluitend binnenverblijf van 12x14x5 meter,
wat gedeeltelijk in deze vrije vlucht ligt. Op het platte dak van het binnen
verblijf zijn de 14 nestblokken geplaatst voor de geelschouderara’s (ara
macao) die men in deze vlucht hoopt te kweken. Omdat er niet voldoende
geelschouder ara’s beschikbaar zijn vliegen er nu ook enkel koppels
groenschouderara’s in deze vlucht. Het doel is om via eigen nakweek
uiteindelijk de vlucht uitsluitend met de geelvleugels te bevolken. Dreigen
er gemengde paren te ontstaan dan wordt de groenvleugel verwijderd. Men
hoopt in de grote vlucht waarin ook flamingo’s, rode ibissen en rode
lepelaars worden gehouden zo’n 25 broedkoppels te kunnen houden. De
ervaringen van verschillende dierentuinen, die ook met groepsgewijze
huisvesting van ara’s werken, zijn in de bouw meegenomen.
Als experiment is de volière in het Zuid Amerika gebouw uitgerust met een
biobodem. Dit is een ca 15 cm dikke laag van boomschors waarmee
Ouwehands dierenpark eerder met succes bij de apen en antilopen heeft
geëxperimenteerd. De bodemlaag van schors wordt dagelijks besproeid en

regelmatig omgezet. Alle uitwerpselen worden op een natuurlijke manier
verteerd.
De manier die men daar hanteert bij de opvang van nieuwe vogels zou voor
een deel ook door ons hobby-vogelhouders gekopieerd kunnen worden. Bij
binnenkomst van de vogels worden ze direct onderzocht op ziekten (o.a.
papagaaien ziekten en bek-en vederrot), wordt het geslacht bepaald en
worden de vogels voorzover nodig voorzien van een identificatiechip.
Er bleek dat 50% van de papagaaien positief reageerde op de test op
papagaaiziekte.
Enkele ervaringen die men daar bij het plaatsen van de vogels heeft was dat
men de vogels als groep naar een nieuw verblijf laat gaan. Moet er een of
meer vogels in de groep worden bijgeplaatst dan plaatst men altijd
meerdere dieren tegelijk. Ook als men zieke vogels heeft moeten isoleren
worden deze na herstel weer met meerdere dieren tegelijk teruggeplaatst.
Het belangrijkste voor nieuwe vogels is dat ze (weer) gaan eten. Pas als ze
goed eten worden ze omgewend naar het dierentuin dieet dat bestaat uit
brok met verrijking.
De vogels worden meerdere keren per dag gevoerd, waarvan 1 keer uit de
hand zodat de verzorgers alle vogels van dichtbij kan observeren.
De hoeveelheid voer die men geeft is ca 80 gram per koppel waarvan ca
40% fruit.
Er zijn in de nieuwe volière al broedresultaten geweest, maar door de
overheersende aanwezigheid van een koppel hyacintara’s, die alle
broedblokken als hun eigendom beschouwden is het broedjaar 2004
verloren gegaan. Nu zijn de hyacinten in een eigen verblijf ondergebracht
en heeft men goede hoop op een aantal jongen.
De volgende spreker was de bekende vogelpatholoog dr. Gerry Dorrestein.
Hij is auteur en editor van vele verschillende boeken op het gebied van de
geneeskunde van vogels en exotische dieren en schrijver van meer dan 300
wetenschappelijke publicaties.
Gerry Dorrestein houdt regelmatig spreekbeurten in binnen en buitenland
over vogelziekten.
Zijn inleiding ging over de rol van pathologie bij het bewaken van de
gezondheid van onze collectie.
In zijn lezing benadrukte de heer Dorrestein het belang dat een vogel goed
blijft eten en drin-ken. Veel vogels sterven omdat ze als gevolg van de een
of andere oorzaak dat niet meer doen. Via Post Mortom Onderzoek op de
dode vogel probeert hij antwoord te krijgen op de vragen zoals wat

