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Uitnodiging Feestavond op 26 novemeber

Hierbij nodigt het bestuur alle leden en hun huisgenoten uit voor de
feestavond, die zal worden gehouden op zaterdag 26 november 2005 in het
Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 in Culemborg.
Tijdens deze avond zullen we
terugkijken op de geslaagde
tentoonstelling, zullen we de
prijzen uitreiken en zullen we
onder het genot van een
drankje en lekkere hapjes een
aantal ronden bingo spelen
om mooie prijzen onder
leiding van onze bingomaster Frans Stap.
Halverwege de avond is ons
inmiddels traditionele buffet.
De opzet van de avond is iets gewijzigd, waardoor we hopen dat u meer
tijd over houdt om met elkaar te praten over onze hobby. Dat houdt in
kortere toespraken en meer tijd voor elkaar.
De zaal is vanaf half 8 open.
Het bestuur hoopt dat alle leden en hun huisgenoten deze avond zullen
komen. Om de kosten hoeft u het niet te laten:
De bingo-kaarten zijn goedkoper dan vorige jaar, de hapjes blijven gratis
en iedereen krijgt enkele consumptiebonnen.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur
H. Rens - voorzitter

Dit is het tweede nummer van ons clubblad voor de maand
november. Het eerste nummer heeft u nooit gezien en dat is maar
goed ook want dat was het nummer dat we klaar hadden staan om
u te informeren als door de vogelpest alle vogelshows afgelast
hadden moeten worden. Maar onze show is doorgegaan en in dit
nummer een terugblik op de show, de uitslag van de Generaal
Kampioen en natuurlijk de uitnodiging voor de feestavond op
zaterdag 26 november. Deze feestavond staat open voor al onze
leden en hun huisgenoten.
De opzet is iets gewijzigd: minder toespraken, minder ronden bingo
en meer tijd om te praten en iets te drinken.
Kom dus allen!

Vogelgriep bijna funest voor vogelshow

In het weekend van 4 t.m. 6 november werd in het Rode Kruisgebouw in Culemborg de 58e show van de ECKEV gehouden.
Dat was voor veel mensen een verrassing: door veel onduidelijkheid over het al dan niet verboden worden van alle vogelshows
in Nederland lieten veel vaste bezoekers het afweten.
Op vrijdag 25 oktober liet het Minsterie van Landbouw een persbericht
uitgaan waarin werd gemeld dat alle tentoonstellingen met siervogels
zouden worden verboden. Koortsachtig overleg in het weekend schiep
duidelijkheid: de vogelshows mochten doorgaan mits er maar geen
hoenderachtigen en ander sierpluimvee aanwezig zou zijn. Wij kregen net
op tijd ontheffing van het ministerie van LNV om de show te houden.
Dit leidde – in de woorden van de voorzitter H. Rens tijdens de opening –
er wel toe dat het bestuur de laatste week met de handrem er op had
georganiseerd en veel minder publiciteit had gegenereerd als ze gewend
zijn te doen.

Op de eerste plaats de uitdaging. Op de tweede plaats, (voor het kweken
van vogels in het algemeen) het om gaan en verzorgen van deze vogels.
Koppels samenstellen, kweekprogramma, enz.
Het mooie -fascinerende- van vogels kweken is, na het koppelen het
bouwen van een nest, het leggen van eieren, het uitkomen van de jonge
vogels, deze zien opgroeien, met tentoonstellingen meedoen, zo is veel te
snel het kweekseizoen voorbij.
Fascinerende; is het nieuwe kweekseizoen ,waar de jonge vogels na het
koppelen, een nest gaan bouwen, zonder dat zij hiervan nog nooit een
voorbeeld of aanwijzigingen hebben gekregen van wie dan ook, zo zelf
vanuit hun natuur (overleving) dit gaan doen, zoals hun verre- en
voorouders dit ook al deden. Ook zij leggen eieren, brengen hun jongen
weer groot en de cirkel is weer rond. Hij vindt dat heel mooi: Een
natuurlijk schouwspel zo van dicht bij te volgen en er van te genieten.
De albino

Noteert U vast in uw agenda:
26 november feest avond
Bezoek aan Wereldshow eind Januari.
Op zaterdag 28 januari 2006 staat een bezoek aan de wereldshow in Zutphen
gepland. Als u interesse heeft meldt u dan vast vrijblijvend aan. Ook als een
op donderdag of vrijdag gaat geef dit dan even door mogelijk is het dan op
samen te reizen. Over de definitieve datum en de hieraan verbonden kosten
volgt dan nog overleg.

Voor veel kwekers is de reccessief witte de
enige echte witte kanarie, en dat is feitelijk
waar. In tegenstelling tot de Dominant witte
kanarie laat de Recessief witte geen spoortje
zien van geel of rood. Dat wil niet zeggen
dat deze kleuren niet in de vogel aanwezig
zijn, nee ze zijn wel degelijk in de vogel aanwezig.
De Recessief witte kanarie heeft deze vetstoffen latent opgeborgen in de
genen. Dit betekent voor de kweker dat het kweken met Recessief wit
minder risico met zich mee brengt dan met Dominant wit. De Dominant
witte kanarie uit de vetstofkleuren namelijk wel aan de oppervlakte van het
verenkleed. Daarnaast is het met de Recessief witte kanarie wel mogelijk
om onderling te kweken.
In 1908 ondekte miss Lee in Martinborough , Willington Nieuw Zeeland
bij haar in de volière een witte kanarie, hoe dat is ontstaan is niet te achter
halen, daar in haar volière nog al aan inteelt werd gedaan.
Zo werden in het zelfde jaar door Mr. W. Kiesel in Londen, Engeland, ook
witte kanaries gekweekt. Deze kanaries waren geheel wit, dus zonder gele
aanslag. Mr. Kiesel ging verder kweken met deze witte kanaries en kwam
tot de ontdekking dat deze witte kanaries anders vererfden dan Duitse
(dominant) witte kanaries. Gemakshalve noemde hij zijn witte kanaries
Engels wit. Veel later werd - gebaseerd op de erfelijkheid van de
verantwoordelijke factor - de naam veranderd in recessief-wit.
Bij een recessief witte kanarie is de mogelijkheid tot het vormen van geel
carotenoïde verborgen, latent, aanwezig. Deze wordt niet in de bevedering
afgezet. Recessief betekent: volledige beletting ( beletten).
Bevedering van de Recessief-witte kanarie.
Deze is over het hele verenpak helder-wit, bij deze witte veren-kleur is er
sprake van de verschijningsvormen : Intensief en schimmel. Intensieve
vogels hebben een kortere bevedering, schimmel vogels hebben een wat
langere bevedering.
Kweken van de Recessief witte kanarie.
Ad Verhees, de man achter de witte kanarie-site kweekt sinds 1980
recessief-witte kanaries. Op zijn website legt hij uit waarom.

Voorafgaand aan de Vogelshow hebben een vijftal keurmeesters hun
kritische blik over de bijna 300 ter keuring aangeboden vogels laten gaan.
Die kritische blik was nodig omdat de kwaliteit zo hoog was dat maar liefst
12 vogels de maximale score van 92 punten wisten te behalen. Behalve de
kwaliteit van de individuele vogel is het ook mogelijk om vier vogels van
gelijke kleur als een zgn stam te laten beoordelen. In de stam van Bram van
Velden zaten drie vogels die de ideale score wisten te behalen en een vierde
vogel die een puntje minder haalde. 372 punten voor een stel is een
zeldzame score, die in Culemborg nog niet eerder is gerealiseerd. Geen
wonder dat Bram van Velden algemeen kampioen werd bij de postuurkanaries, maar hij behaalde ook de titel generaal kampioen, de kweker die
met de 7 beste zelf gekweekte vogels het hoogste punten aantal behaalt.
Het kampioenschap bij de kleurkanaries is voor Henk Valkenburg met een
rood intensieve kanarie.
Rinus Hagenaars, zag zijn debuut met de in Culemborg nog niet eerder
geshowde blauwe grondduif direct beloond met het kampioenschap bij de
tropische vogels.
Kampioen bij de parkieten werd Jo Kuijer met een lichtgroene Turquisine
parkiet. Deze vogel behaalde ook het door de Algemene Nederlandse Bond
van Vogelhouders ter beschikking gestelde bondsschild.
De jeugdkampioenen werden Bart Hommelberg met een Five Fancy en
Rianne Meijer met een spitsstaartamadine.
Derby prijzen waren er voor A.C. Verwaaij, L.R.M. van Munster, Rianne
Meijer, E. ’t Lam, J.D. van Driel en Bart Hommelberg.
De 300 verschillende vogels zaten voor het tweede achtereenvolgende jaar
in het Rode Kruisgebouw. Ondanks de goede locatie bleken dit jaar veel
vaste bezoekers de vogels dit jaar niet met een bezoek te vereren.
De lokale radio SRC maakte zowel in het weekend voorafgaande aan de
show veel reclame en verzorgde tijdens de show twee uitzendingen vanaf
de locatie. Toch leverde dit maar weinig bezoekers uit Culemborg of de
ander gemeenten inde regio op.
De uitslag van de verloting is:
2e prijs 0439
3e prijs 0300 4e prijs 0159
1e prijs 0787
5e prijs 1140
6e prijs 0504
7e prijs 0845 8e prijs 1281
e
e
9 prijs 1161
10 prijs 1929
11e prijs 0308 12e prijs 0962
en de 13e prijs is gevallen op lotnr 1675

Blauwe grondduif
Clavaris pretiosa - Blue ground dove - colombe gris bleuté - blautaubchen
Grootte:21 cm
Broedtijd:15 dagen
Ringmaat:5,4mm
Snavel:groen-bruin
Poten:rozerood
Iris:rood,roze of geel

Lichaamsvorm: Lichaam is slank en sierlijk; borst en rug licht afgerond.
De hals toont een duidelijke inval bij de overgang naar de borst.
Houding: In Duitsland wordt hij onderverdeeld bij de "houdingsvogels"
omdat de houding een heel belangrijk raskenmerk is. Deze moet duidelijk
opgericht zijn en slechts zeer licht gebogen.
Grootte: Maximum 12 cm. Zeker niet groter!
Bevedering: Gladde en goed aansluitende bevedering.
Poten: Poten fijn en goed in verhouding tot het lichaam; de dijen iets
zichtbaar. Poten niet volledig gestrekt maar licht doorgebogen
Staart: Smalle staart in verhouding tot het lichaam; iets ingekeept.
Algemene indruk: Gezond, zuiver en ongeschonden; bij voorkeur egaal
eenkleurig.

Het verspreidingsgebied loopt van zuid-oost mexico, midden amerika, nicaragua,
peru, bolivia, zuid-brazilie en noord argentinie. Ze komen voor in alle bossen en
wouden waar ze zich meestal in het koele gebladerte bevinden. Na de broedtijd zijn
het zwermvogels die samen op voedseljacht gaan. Het bepalen van het geslacht is bij
deze soort zeer eenvoudig aangezien er een groot kleurverschil is.
Deze duiven zijn zeer goed te houden in een volière.Ze zijn bijna winterhard maar het is
toch aan te raden bij strenge vorst een beetje bij te verwarmen.een tochtvrij hok kan ook al
veel leed voorkomen tijdens de winter.
Er is speciaal tortelduiven voer, maar parkietenzaad, grit, kalk en desnoods wat
vitaminekorrels eten zij ook. Als groenvoer lusten zij graag sla en vogelmuur, bessen,
appels en peren zijn ook geen probleem.
In het broedseizoen hoeft u zich geen zorgen te maken over nesten want die maken deze
duiven zelf in een struik of boom, zij nemen ook wel genoegen met een nestkast Bij goede
koppels worden er 4 tal keren gebroed per jaar, het dient aanbeveling om de uitgevlogen
jongen zo snel mogelijk bij de ouders weg te halen aangezien de doffer soms meer
aandacht aan de jongen dan aan de duivin te schenken waardoor m’n onbevruchte eieren
verkrijgt. Het is een van de mooiste tropische duiven (vooral de doffer)

Witte kanaries, welke kleur is nu wat?
De witte kanarie is onder te verdelen in:
Dominant-wit
Recessief-wit
Recessief-wit albino
Dominant-wit albino
De dominant witte kanarie is zoals zijn naam
al doet vermoeden geen zuiver witte vogel.
De kleur wit overheerst (Domineerd) wel bij
de vogels, maar door de carotinoïde in de
vogels is er altijd wel (voornamelijk) geel in de veren te herkennen. Deze
soort met elkaar kweken geeft vaak sterfte al in het ei, een kwart van de
jongen haalt het niet om in het ei te volgroeien tot dominant witte kanaries.
Veelal worden deze kanaries met gele soorten gekweekt, in de rood kweek
wordt deze soort nauwelijks gebruikt, daar kweken we liever met de
"Recessief Witte" kanarie. Reden is dat die zuiver wit is en geen nadelige
invloeden meebrengt, wat bij Dominant Wit vaak wel het geval is.

verschrompelen, en van de eens zo majesteitelijke verschijning is niet veel
meer overgebleven dan de verdroogde bloemsteel met daarop de harde
bruine zaden. Dit moet u echter voor zijn en de zaden afplukken als ze nog
niet helemaal rijp zijn. Snij de bloemsteel af en zet hem in een emmer met
vochtig zand of in een fles water in de voliere en u zult zien dat toch
verschillende vogelsoorten er van gaan eten. Lang niet allen, maar ik heb
grote parkieten welke er al jaren goed gebruik van maken, waar ik erg blij
mee ben, daar ik weet dat in de geneeskunde het aftreksel van het zaad
gebruikt werd bij het bestrijden van wormen in maag en ingewanden.
Het zaad is erg gemakkelijk te vinden want door de indrukwekkende vorm
van de plant zult u die niet gemakkelijk over het hoofd kunnen zien.
De Rheinlander
Dhr. Noffke (Duitsland) probeerde reeds in 1980 een mini Lancashire te
kweken. A l vlug kwam er een tweede stroming bij namelijk die van de
gekuifde Japan Hoso. Vandaag de dag kunnen we spreken van een zelfstandig nieuw ras waarbij zowel de kuifvorm als de gladkop wordt beschreven.
De evolutie wordt nauwlettend gevolgd
en eventueel aangepast naar gelang de
standaardeisen door het land van
oorsprong worden voorgesteld.
Standaardeisen
Kop en/of kuif: De kuif moet vol en
hoefijzer-vormig zijn. De kuif moet
overvloedig afhangen vanuit een
middelpunt juist boven de ogen. Ze
loopt door tot achter de ogen en moet
dan glad overgaan in de nekbevedering.
Aan de voorzijde moet de kuif juist op
de snavelwortel en halverwege de ogen
hangen.
De kuif bij voorkeur in dezelfde kleur
als het lichaam. De gladkopvorm heeft
een brede licht afgeplatte kop, met
duidelijke wenkbrauwen.

5. AGAPORNIS

TARANTA

De taranta is de grootste agapornidensoort en werd in 1814 ontdekt. Later
noemde de Engelse ontdekkingsreiziger sir Henry Stanley deze soort naar
de Taranta-bergpas in Ethiopië. Pas in 1906 kwamen de taranta's naar
Europa en werden ze door Italiaanse handelaren verkocht aan Oostenrijkse
liefhebbers. Enkele jaren later, in 1909, behaalde G. Rambausek uit Wenen
het eerste broedresultaat met deze soort.
Men onderscheidt twee ondersoorten:
Agapornis taranta taranta
Woongebied: De hooglanden van Ethiopië.
Agapornis taranta nana
Woongebied: Zuidwest-Ethiopië, rond het gebied waar de Omorivier in het
Rudolfmeer stroomt.
De ondersoort Agapornis taranta nana werd pas in 1931 ontdekt en
beschreven. De toevoeging nana stamt van het Latijnse nanus (= dwerg).
De geldigheid van deze ondersoort is overigens omstreden.

Beschrijving Agapornis taranta taranta
Formaat: 16,5 cm.
Man: Voorhoofd tot op de
bovenschedel rood. Wangen,
bef en hals donkergrasgroen,
geleidelijk overgaand in iets
meer geelachtig groen op
borst, buik, flanken,
anaalstreek en stuit. Het
vleugeldek is
donkergrasgroen en doet
ietwat gehamerd aan; mantel
egaal donkergrasgroen.
Grote slagpennen zwart,
ietwat groengeelachtig getint
op de buitenvlag. De
vleugelranden vanaf de

vleugelbocht zijn zwart. Ondervleugeldekveren zwart. De primaire
staartveren zijn groen met zwarte staarttippen, de secundaire staartpennen
tonen gerekend vanaf de basis geelachtig groen vervolgens groen daarna
een zwarte dwarstekening en tenslotte groene staarttippen. De
bovenstaartdekveren zijn donkergrasgroen; onderstaartdekveren geelachtig
groen. De ogen zijn donkerbruin; om de ogen bevindt zich een smalle ring
van kleine rode veertjes. Snavel koraalrood. Poten donkergrijs; nagels
grijszwart.
Pop: De pop mist het rood in de bevedering, maar rondom de ogen loopt
een smalle onopvallende ring van geelgroene veertjes. De ondervleugeldekveren zijn zwart met groen. Voor het overige geheel gelijk aan de man.

Beschrijving Agapornis taranta nana
Man en pop: kortere vleugels en smallere
snavel. Voor het overige als de Agapornis
taranta taranta.

Biotoop
De Agapornis taranta bewoont de open bossen
ongeveer tussen de 1500 en 2300 m van de
uitgestrekte westelijke en zuidwestelijke
hooglanden. Buiten de broedtijd leven ze in
kleine groepen van een stuk of tien vogels bij
elkaar. Ook 's nachts roesten ze bij elkaar in
boomholten. Soms worden ook grotere
zwermen taranta's aangetroffen van 50 tot 80 stuks.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit zaden, bessen en vruchten.
Regelmatig bezoeken ze de lager gelegen cultuurgebieden op zoek naar
voedsel. Als de vijgen rijp zijn, houden ze zich graag in deze bomen op en
doen zich te goed aan de vruchten. In de paartijd, tussen maart en
november, zonderen de paren zich af. De vogels nestelen in boomholten.
De pop maakt hierin een ondiepe komvormige onderlaag bestaande uit
kleine stukjes twijg, gras of blad. Het nestmateriaal wordt door de pop
tussen de lichaamsbevedering aangesleept. Deze transportmethode van het
nestmateriaal is voor de gehele seksueel-dimorfismische groep agaporniden
gelijk en wordt als een specifiek gemeenschappelijk gedragskenmerk van
deze groep beschouwd. Vlak voordat de pop gaat leggen verliest ze een

BERENKLAUW - Heracleum Sphondylium door Jo van Rooij.
De berenklauw is een grote forse
plant welke zijn naam deels dankt
aan de vorm van de bladeren die
de vorm van de afdruk die een
poot van een beer achterlaat heeft.
Zoals u wellicht weet was Hercules een bijzonder krachtige figuur
uit de oude geschiedenis.
Naar deze Hercules, wordt
beweerd, is deze berenklauw
genoemd. De plant heeft een grote
sterke en vooral forse gestalte.
Eind maart of begin april komt de
plant tevoorschijn.
De dikke opgezwolle en in elkaar
gevouwen stengels en bladeren
banen zich een weg naar de oppervlakte. De berenklauw groeit
bijzonder snel en het duurt dan
ook niet lang of ze vertonen zich
in hun fiere glorieuze verschijning. Hoe geschikter de groeiplaats hoe
groter de plant wordt en deze varieert van 30 tot 150 cm.
Van juni tot oktober bloeien de dikgesteelde witte bloemenschermen met
15 tot 30 stralen. Het omwindsel ontbreekt of heeft minder dan 6 blaadjes.
De randbloemen zijn vergroot om de bloem meer in het oog te doen
springen. De stengel is gegroef en sterk behaard.
De bladeren 3- tot 4-dubbel veerdelig en erg groot . De onderste bladeren
wel tot 50 cm lang. De plant heeft een onaangename geur maar de bloemen
geuren heerlijk zoet en zijn een gedekte tafel voor allerlei insekten die dan
veelvuldig aan- en afvliegen om de overdadige hoeveelheid aan honing en
stuifmeel te halen. Men kan deze gracieuze planten op vele plaatsen
vinden. Vooral op vochtig braakliggend land, moerasachtig gebied, op
bermen en slootkanten. Op losse vochtige stikstofrijke grond komt de
berenklauw zeer algemeen voor.
Na de bloei verliest de plant snel aan sierwaarde. De zo mooi wit, vaak
lichtgroen of rose getinte bloemschermen worden dan bruin en de bladeren
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Positie
2004
6
5
1
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7
3
4
*
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13
8
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17
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*
26
*
15
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In totaal 12 vogels van 92 punten en 32 van 91 punten geeft aan dat de
kwaliteit van de eigen kweek vogels dit jaar weer goed was. Wat mij het
meeste deugd doet is dat bijna iedereen wel zo’n topvogel heeft, zodat het
kampioenschap niet een al van te voren uitgemaakte zaak is. Dat houdt het
voor iedereen spannend en doet je beseffen dat een goede verzorging van je
vogels net dat pluspuntje op kan leveren wat je tot kampioen maakt.

gedeelte van haar borst- en buikbevedering waarmee ze het nest stoffeert.
Dit laatste is uniek voor de taranta en zien we niet bij andere agaporniden.

Huisvesting en verzorging
Taranta's uit wildvang worden niet meer geïmporteerd. De liefhebber is dus
aangewezen op in gevangenschap gekweekte vogels. Een voordeel is dat
men de vogels niet meer hoeft te acclimatiseren. Een korte
quarantaineperiode voordat de nieuw aangekochte vogels in de eigen
kwekerij komen volstaat.
Taranta's baden graag zodat we ze daartoe gelegenheid moeten geven. Als
de quarantaine periode voorbij is, kan men ze het gehele jaar buiten houden
mits een tochtvrij nachthok aanwezig is.
Tegen enkele graden vorst zijn ze goed bestand. Bij strenge vorst dient het
nachtverblijf vorstvrij gehouden te worden. Slapen doen ze bij voorkeur in
een nestkast. Buiten de broedtijd kunnen we de paren in een ruime volière
samenhouden, doch niet samen met andere agaporniden.
Wat betreft de voeding, verwijs ik naar het hoofdstuk over dit onderwerp.

Fok
Zelf hield ik enkele jaren twee paar samen met een paar nandaya's
(Nandayus nenday) in een ruime volière. Op zekere dag begon één paar
taranta's zich agressief te gedragen. Zelfs de nandaya's bleven uit hun
buurt. Ze werden in een kleiner verblijf van 80 x 200 cm ondergebracht.
De nestkast waarin ze steeds geslapen hadden, verhuisde mee naar het
nieuwe verblijf. Op de bodem van de nestkast, die 25 cm hoog was met een
bodemoppervlakte van 17 x 17 cm, had ik een laag vochtige turfmolm
aangebracht. Het vlieggat had een diameter van 5 cm. Enkele dagen nadien
zag ik dat de man de pop voerde. Verse wilgentakken voorzien van blad
stonden volop ter beschikking, doch hiervan werd niets gebruikt. Wél werd
van tijd tot tijd aan de takken geknaagd. Het kuiltje dat ik in de vochtige
turfmolm had gemaakt, werd met wat korte stukjes stro bedekt die de pop
in de volière gevonden had. Ook trof ik verschillende kleine veertjes aan.
Er werden 4 eieren gelegd, die toen ik na 14 dagen controle hield alle
bevrucht bleken te zijn.
Precies 26 dagen nadat het eerste ei gelegd was, hield ik opnieuw
nestcontrole. Eén ei was aangepikt. Toen ik het ei tegen mijn oor hield,
hoorde ik het jong piepen. Vijf dagen later hield ik opnieuw controle. Er

lagen vier met wit dons bedekte jongen in het nest. Drie jongen waren al
iets groter zodat ik aanneem dat de pop na het eerste of tweede ei begint te
broeden en dat er elke dag een jong geboren was. In de literatuur wordt
vaak een broedduur van 25 dagen opgegeven, volgens eigen waarneming
klopt dat vrij nauwkeurig.
Na 8 dagen werd het grootste
jong met een vaste voetring
van 4,5 mm geringd. Dit ging
vrij gemakkelijk zodat het
ook nog wel wat later had
gekund. Op de vijftiende dag
gaan de ogen open. Het witte
nestdons wordt naarmate de
jongen ouder worden
donkergrijs.
Gedurende de opfokperiode
hadden de ouders, behalve
het normale zaadmengsel, de
beschikking over in melk geweekt bruinbrood, appel, wortel, gekiemde
zaden en eivoer. Ook kregen ze dagelijks een kleine hoeveelheid muur.
Behalve het eivoer, waarvan ook buiten de broedtijd nooit gegeten was,
werd alles genomen. Op het in melk geweekte brood deed ik dagelijks
enkele druppels van een in de handel verkrijgbaar multi-vitaminepreparaat.
Vijftig dagen nadat het eerste ei was aangepikt vlogen twee jongen uit. De
andere twee volgden enkele dagen later. De jongen lijken op de pop. De
ondervleugeldekveren van de jonge man zijn zwart die van de poppen
groen met wat zwart. Sommige jonge mannen tonen al iets rood op het
voorhoofd. De snavel is vuilgeel met op de bovensnavel een zwarte vlek.
Tijdens het broeden wordt de pop door de man gevoerd. De pop broedt
alleen en gedurende die tijd laat ze zich niet zien. Nadat de jongen uitgevlogen zijn, worden ze door de man nog geruime tijd gevoerd. Na ongeveer
10 maanden zijn de jongen op kleur.
Een kennis uit mijn omgeving fokte met een paar taranta's in een broedkooi
die 120 cm lang, 60 cm diep en 40 cm hoog was. De bodem van een ruim
berken broedblok was bedekt met vochtig turfmolm en mos. Verse
wilgentakken en palmtakjes stonden als nestmateriaal ter beschikking.
Alleen van de palmtakjes werden kleine stukjes afgebeten, die de pop
tussen de veren naar het nest bracht. Voor het overige werd het nest
bekleed met kleine veertjes. Het voedsel bestond uit een zaadmengsel voor

morgens veel vliegen. De beplanting moet dicht zijn, omdat ze overdag een
plaatsje tussen het groen zoeken. Werd in 1928 voor het eerst in Duitsland
ingevoerd. In hun gedrag zijn ze wat terughoudend, maar geenszins schuw.
Tegenover andere Lamprotornis- soorten zijn ze wat agressief, maar verder
zijn ze verdraagzaam, sterk en stellen geen bijzondere eisen. Ze baden wat
minder dan andere spreeuwensoorten.
GEWENNING Niet moeilijk; in het begin hebben ze behoefte aan wat
warmte. In een kleine volière onderbrengen. Voedsel: universeelvoer met
fijn geschaafd vlees en hardgekookt eigeel vermengd, bovendien 20-30
meelwormen per dag.
HUISVESTING Door hun grootte en levendigheid niet geschikt voor een
kooi, des te meer echter voor een buitenvolière. Takken (2-4 cm ) als zitgelegenheden aanbrengen. Als een nachthok aanwezig is, kunnen ze in de
buiten-volière overwinteren.
VOEDING: Wildvang is vaak zwak en moet een bijzonder goed voedsel
hebben, dus universeelvoer met gedroogde miereneieren, kort gesneden
vlees, hardgekookt ei, bessen en dagelijks 2-3 vitaminedruppels. Verder
sprinkhanen, meelwormen, regenwormen, pissebedden en in melk
opgeloste bijenhoning. Ze kunnen met levende meelwormen aan het
universeelvoer worden gewend (op het voer leggen). Als ze pas ingevoerd
zijn, hebben ze behoefte aan warmte. Het beste is om meerdere exemplaren
in een kleine binnenvolière samen onder te brengen.
KWEEK Een enkele keer geslaagd, echter niet vaak. De beste kans is in
een grote buitenvolière. Begin broedtijd: mei/juni.
Nestgelegenheden: nestkast of een groot berkenblok. Legsel: 3-4 eieren.
Opfokvoer: miereneieren, maden en meelwormen.
MEDISCHE AANWIJZINGEN De honingmelk, die ze erg graag drinken,
mag slechts in kleine hoeveelheden worden gegeven, anders laten ze al
gauw een groot deel van het overige voedsel staan. De uitwerpselen
worden dan zeer dun, de vogel vermagert, de voeding is te eenzijdig, direct
veranderen!

Purperglansspreeuw - Lamprotornis purpureus (Muller)
Beschrijving man, voorhoofd en teugel zwart, kop violetkleurig blauw. Rug
en vleugels blauw-groen glanzend, de vleugeldekveren hebben zwarte
punten. Staart blauw-violet met donkere dwarsstrepen. Onderzijde blauw-violet met purper waas.
Oog geel, snavel zwart, poten zwart. De pop als de
man, kop echter in zijn geheel iets ronder. Het
popje is ook iets kleiner vooral aan de kop.
De lengte bedraagt 23-26 cm.
ONDERSOORTEN EN VERSPREIDING
Van oorsprong komen deze vogels uit Senegal,
Kameroen, Oeganda en Kenia.
Lamprotornis p.purpureus (Muller): van Senegal
oostwaarts tot Noord-Dahomey en de aangrenzende Niger; L.p.
amethystinus (Heuglin): het Noordelijke deel van het binnenland van
Nigeria tot Centraal-Soedan, Kongo, Noord-Oeganda en West-Kenya.
LEVENSWIJZE Ze leven in de bossen en de bomen bij rivieroevers, maar
ook in gecultiveerde streken. Voeding: wormen, slakken, insecten, fruit en
bessen. Ze broeden in holen in bomen. Legsel: 3-4 blauwachtige eieren, die
zwak rood-bruin gevlekt zijn. In de broedtijd leven ze paarsgewijze, daarna
trekken ze in groepen rond. De roep is krassend. De zang bestaat uit
krassende en fluitende strofen.
ALGEMEEN Een glansspreeuw die vooral opvalt door zijn goudgele ogen
en zijn prachtige glanzende purperblauwe bevedering.
Buiten de broedtijd trekken zij daar in grote vluchten van de ene plaats naar
de andere op zoek naar vruchtendragende bomen. Vaak zoeken ze ook
voedsel op de grond, meestal insecten. Met grote sprongen bewegen ze
zich voort. 's Avonds zoeken de vogels in rietvelden of in grote, dicht
bebladerde bomen hun slaapplaats op onder zeer veel lawaai. De vogels
hebben de merkwaardige gewoonte indringers met uitgestrekte halzen en
opzij gedraaide koppen gade te slaan. De prachtig glanzende purper-,
violet-, blauwe en groene kleuren doen het bijzonder goed in een buitenvolière. De vogels hebben behoefte aan een grote volière, daar ze vooral s'

grote parkieten waaraan een extra hoeveelheid zonnebloempitten was
toegevoegd. Daarnaast in melk geweekt brood, appel, in stukjes gesneden
gedroogde vijgen en als groenvoer muur.
Ofschoon de taranta geen
gemakkelijke fokvogel is,
blijken er elk jaar weer een
aantal fokkers te zijn die
succes hebben. Op tentoonstellingen slaan ze
meestal een goed figuur.
Qua tekening bezitten ze
weinig foutenbronnen en
ook hun conditie is in het
algemeen uitstekend.
Bovendien zijn ze door hun
rustige aard bijzonder goed
voor de tentoonstelling af te richten.

Mutaties
Sinds enkele jaren onderscheiden we bij de taranta verschillende
donkernuances in de kleur. Behalve de groene wildvorm, zijn dat de
kleuren donkergroen en olijfgroen. Deze donkernuances worden
veroorzaakt door veranderingen van de baardstructuur als gevolg van een
gemuteerde erfelijke factor, de zogenaamde donkerfactor. De donkerfactor
vererft autosomaal en is dominant over de wildvorm.
Genetisch symbool voor de donkerfactor: D; wildvorm D+
De wildvorm taranta bezit geen donkerfactoren, vandaar de kleurbenaming
lichtgroen. De donkergroene taranta bezit één donkerfactor, de olijfgroene
heeft twee donkerfactoren.
Donkergroen:
Man: Voorhoofd tot op de bovenschedel rood. Wangen, bef en hals diep
donkergroen, geleidelijk overgaand in een iets lichter getinte kleurnuance
op borst, buik, flanken, anaalstreek en stuit. Het vleugeldek is diep
donkergroen en doet ietwat gehamerd aan; mantel egaal diep donkergroen.
Grote slagpennen zwart, ietwat groengeelachtig getint op de buitenvlag. De
vleugelranden vanaf de vleugelbocht zijn zwart. Ondervleugeldekveren
zwart. De grote staartveren, die bijna geheel door de boven- en

onderstaartdekveren bedekt worden, tonen gerekend vanaf de basis
geelachtig groen vervolgens groen daarna een zwarte dwarstekening en
tenslotte donkergroene staarttippen; uiteinden primaire staartveren zwart.
De bovenstaartdekveren zijn diep donkergroen; onderstaartdekveren een
nuance lichter getint. De ogen zijn donkerbruin; om de ogen bevindt zich
een smalle ring van kleine rode veertjes. Snavel koraalrood. Poten grijs;
nagels donkergrijs.
Pop: De pop mist het
rood in de
bevedering, maar
rondom de ogen
loopt een
onopvallende smalle
ring van groene
veertjes. De ondervleugeldekveren zijn
donkergroen. Voor
het overige geheel
gelijk aan de donkergroene man.

Olijfgroen
Man: Voorhoofd tot op de bovenschedel rood. Wangen, bef en hals
olijfgroen, geleidelijk overgaand in een iets lichter getinte kleurnuance op
borst, buik, flanken, anaalstreek en stuit. Het vleugeldek is diep olijfgroen
en doet ietwat gehamerd aan; mantel egaal olijfgroen. Grote slagpennen
zwart, ietwat groengeelachtig getint op de buitenvlag. De vleugelranden
vanaf de vleugelbocht zijn zwart. Ondervleugeldekveren zwart. De grote
staartveren, die bijna geheel door de boven- en onderstaartdekveren bedekt
worden, tonen gerekend vanaf de basis geelachtig groen vervolgens
olijfgroen daarna een zwarte dwarstekening en tenslotte olijfgroene
staarttippen; uiteinden primaire staartveren zwart. De bovenstaartdekveren
zijn olijfgroen; onderstaartdekveren een nuance lichter getint. De ogen zijn
donkerbruin; om de ogen bevindt zich een smalle ring van kleine rode
veertjes. Snavel koraalrood. Poten grijs; nagels donkergrijs.
Pop: De pop mist het rood op het voorhoofd en om de ogen, maar rondom
de ogen loopt een smalle onopvallende ring van olijfgele veertjes. De
ondervleugeldekveren zijn olijfgroen. Voor het overige geheel gelijk aan de
olijfgroene man.

Lutino
Er gaan geruchten dat er in Portugal een lutino mutatie is opgetreden.
Aangezien de taranta vrijwel dezelfde mutatiemogelijkheden bezit als de
overige agapomidensoorten, behoort een dergelijke mutatie ongetwijfeld
tot de mogelijkheden. Nadere gegevens ontbreken helaas, zodat ik het
hierbij laat. Ook in België is een aantal jaren geleden een lutino
verschijningsvorm opgetreden, jammer genoeg is deze vogel op jonge
leeftijd alweer gestorven.
Misty
Bij de zogeheten misty gaat het om een mutatie waarbij de normale
melaninehoeveelheid in de bevedering met ongeveer 20 procent
gereduceerd wordt. Deze mutatie vererft autosomaal en is onvolledig
dominant over de wildvorm. Genetisch symbool; Mt; wildvorm Mt+
Fallow
Ook deze mutatie is inmiddels een feit. Het is een vogel met rode ogen,
grijsbruine slagpennen en een groenachtig gele lichaamskleur.
De fallow vererft autosomaal en heeft een recessieve kenmerkvorming.
Genetisch symbool: f; wildvorm f+
Harrie van der Linden

