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Uitnodiging
Ledenbijeenkomst op 18 oktober

Op 18 oktober is weer de gezelligste en rommeligtse ledenbijeenkomst van
het jaar. Die avond is de laatste mogelijkheid om de inschrijfformulieren
voor de onderlinge tentoonstelling in te leveren, kunt u de lootjes af
rekenen en ringen voor het nieuwe seizoen bestellen.
Maar natuurlijk praten we dan uitgebreid na over het afgelopen kweekseizoen, kijken we vooruit op de komende TT en maken we nog wat laatste
afspraken. Het inschrijfformulier en de toelichting op het wedstijdreglement is inmiddel sin uw bezit of treft u in het midden van dit clubblad
aan. Als u nog vragen of opmerkingen heeft stel die dan gerust.
Heeft u een of meerdere vogels waarvan u niet duidelijk is onder welke
groep of kleurslag ze moeten worden ingeschreven, aarzel dan niet zo’n
vogel even mee te nemen. Er is vast wel iemand die u daarbij kan helpen.
Heeft U tentoonstellingskooien tekort aarzel dan ook niet dat te melden.
Er zijn zeker enkele leden die niet al hun kooien gebruiken en die u er
enkele willen lenen.
Kortom het wordt een onvoorspelbare maar in ieder geval gezellige avond.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de koffie is dan klaar.
We beginnen om 20.00 uur met enkele bestuursmededelingen.
Tot ziens op 19 oktober
Het bestuur

4. AGAPORNIS CANUS
Een allereerste niet volledige beschrijving van deze soort vinden we in M.J.
Brisson's Ornithologica (1760). Bijna dertig jaar later, in 1788, werd de
cana, zoals hij door de liefhebber kortaf wordt genoemd, wetenschappelijk
beschreven door Gmelin die hem de soortnaam canus gaf, het Latijnse
woord voor grijs.
In 1860 kwamen de eerste exemplaren naar Europa waar ze in de London
Zoo te zien waren.
Volgens Brehm had de Frankfurter Tiergarten in 1872 drie paartjes cana's
in zijn bezit. In 1872 lukte in Duitsland ook de kweek met deze soort. Deze
wereldeerstfok staat op naam van Dr. Karl Rusz.
In lengte gemeten is de cana slechts 1 cm kleiner dan bijvoorbeeld de
Agapornis roseicollis. Het model van de cana wijkt echter aanmerkelijk af
van de andere agapornidensoorten, zodat ze veel kleiner lijken dan ze in
werkelijkheid zijn. De cana is veel minder gedrongen en ook de kop is
betrekkelijk klein en puntig. Ook de snavel en de snavelzetting wijken af;
de snavel is smaller en veel kleiner dan van de andere agapornidensoorten,
bovendien steekt hij enigszins uit zodat de snavelpunt de befbevedering
niet raakt. Men onderscheidt twee ondersoorten:
Agapornis canus canus
Woongebied: Het binnenland en het kustgebied van Madagascar met
uitzondering van het zuidwestelijke deel van het eiland en het centrale
plateau; tevens door de mens ingevoerd op eilanden Mauritius en Réunion
(Maskarenen), de Comoren, de Seychellen, de Amiranten daarnaast ook op
Zanzibar en Mafia voor de kust van Tanzania.
Agapornis canus ablectaneus
Woongebied: Zuidwest-Madagascar en het eiland Rodriguez.
De ondersoort Agapornis canus ablectaneus werd pas in 1918 ontdekt en
beschreven. De toevoeging ablectaneus is afkomstig van het Latijnse
woord ablectus (= afgezonderd); ablectaneus: uit een afgezonderd gebied
stammend. Beide ondersoorten worden in ons land bij de liefhebbers
aangetroffen.
Beschrijving Agapornis canus canus

Formaat: 14 cm.
Man: Kop, nek en borst parelgrijs.
De algemene lichaamskleur is groen;
onderborst, buik en flanken meer
geelachtig groen. Vleugeldek en
mantel donkergrijsachtig groen; stuit
donkergroen. De vleugeldekveertjes
doen ietwat gehamerd aan. Grote
vleugelpennen donkergrijs; de
buitenvlaggen zijn groen getint.
De grote ondervleugeldekveren zijn
zwart. De grote staartveren, die voor
een deel door de boven- en onderstaartdekveren worden bedekt zijn groen, de secundaire staartpennen tonen,
gerekend vanaf de basis een geelgroene en zwarte dwarstekening;
staarttippen donkergroen. Bovenstaartdekveren groen; onderstaartdekveren
meer geelachtig groen. De bovensnavel is beige hoornkleurig; ondersnavel
grijs. Ogen donkerbruin. De poten zijn lichtgrijs; nagels donkergrijs.
Pop: Kop, nek en borst grasgroen. Ondervleugeldekveren groen. De zwarte
dwarsband in de staartveren is iets minder breed dan die van de man. Voor
het overige geheel gelijk aan de man.
Beschrijving Agapornis canus ablectaneus
Man: Kop, nek en borst zijn dieper grijs met een violetachtig tintje.
Algemene lichaamskleur meer blauwachtig groen met duidelijk
waarneembaar minder geel.
Pop: Algemene lichaamskleur als de man.
Biotoop
De Agapornis canus bewoont de open loofbossen op de hellingen langs de
kust, maar ook landinwaarts. In de bergen worden ze echter nooit boven de
1000 m gesignaleerd. In het algemeen leven ze in kleine groepen van zo'n 5
tot 20 vogels bij elkaar, doch menigmaal worden in het wild ook grotere
vluchten aangetroffen van soms wel honderd stuks. Het zijn schuwe vogels
die bij het minste onraad wegvluchten. Hun hoofdvoedsel bestaat uit
allerlei graszaden, zodat ze een groot gedeelte van de dag op de grond

een hele pagina A5 kost € 22,50,
een halve pagina A5 kost € 11,50—
en een ¼ pagina € 6,-De adverteerders krijgen daarvoor ook uiteraard een uitnodiging voor de
officiële opening, de catalogus plus twee vrijkaartjes om de vogelshow te
bezoeken. Een visitekaartje, het logo op brief of enveloppe of zelfs op een
zakje is voor ons vaak voldoende om een mooie en leuke advertentie van te
maken. Iedereen die advertentie heeft kan die bij Jan Middelkoop
inleveren. Het kan ook nog op de vergadering van 18 oktober.
Hoe sneller de advertenties in ons bezit zijn des te eerder hebben we alles
rond en kunnen we de advertentiepagina's drukklaar maken.
Alles hoeft dan niet in de laatste week te gebeuren.
Al vast bedankt voor uw medewerking.
We moeten voor de 150 catalogussen, de inschrijfformulieren en kooibrieven heel veel papier verwerken. De drukpers waar we de laatste jaren
op konden werken staat helaas niet meer tot onze beschikking, wel kunnen
we gebruik maken van de apparatuur van de school. Mogelijk krijgen we
zelfs een eigen copieermachine waar ook dit clubblad op kan worden
gemaakt.
Noteert U vast in uw agenda:
18 oktober 20.00 uur Europese Cultuur en inleveren inschrijfformulieren
25 oktober 20.00 uur Vaststellen groepsindeling en uitreiken kooinummers
3 november 09.00 uur Opbouw TT
4 november 08.00 uur Keuring
4 november 20.00 uur Opening TT
5 november 10.00-18.00 uur TT Open
6 november 15.30 Trekking loterij

Voorbereiding Tentoonstelling 5, 6 en 7 november
Zoals u ongetwijfeld weet wordt onze TT dit jaar weer in het Rode
Kruisgebouw gehouden. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels
gemaakt.
Loterij
Er is in samenwerking met een aantal winkeliers uit Culemborg een leuk
totaal prijzenpakket voor onze verloting samengesteld. We hebben dit jaar
weer leuke prijzen om te winnen en lage prijzen om een lootje te verkopen.
1e prijs fiets
2e prijs alleszuiger
3e prijs DVD-speler
en nog een groot aantal andere prijzen.

Het aantal loten is 2000 stuks in boekjes van 40 genummerd van 001 tot en
met 2000. De prijs per lot 50 euro-cent.
Voor deze verloting is toestemming verleend door B en W Gemeente
Culemborg. De openbare trekking vindt plaats om 15.30 uur op zondag 6
november 2005 in het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10 te
Culemborg.
We proberen om alle loten te verkopen, dat moet met ruim 50 leden geen
probleem zijn. De lotenboekjes zijn in september verspreid. We vertrouwen
erop dat met het inleveren van het wedstrijdformulier ook de verkochte
lootjes weer af worden gerekend.
Slaagt men er onverhoopt niet in om loten aan familie, collega's of
kennissen te slijten dan kan tot uiterlijk 18 oktober de niet verkochte boekjes weer worden teruggeven aan de TT-commissie. We gaan ervan uit dat
de lotenboekjes, die dan nietzijn teruggegeven, allen zijn verkocht.
Degene die de meeste loten verkoopt wint een taart, die tijdens de prijsuitreiking wordt uitgereikt. De trekkingslijst worden in de huis- aan
huisbladen, op internet en op de Kabelkrant vermeld.
Advertenties in de TT - catalogus
Elk jaar gaan verschillende leden op pad om advertenties te werven voor de
TT-catalogus. Met de advertenties kunnen we een groot deel van de TT
bekostigen. Om de kosten behoeft niemand het te laten:

doorbrengen. Daarbij zijn ze vaak in gezelschap van de Madagascarwever
(Foudia madagascariensis) en het dwergekstertje (Lepidopygia nana).
Op rijstvelden, die ze met voorliefde bezoeken, kunnen ze grote schade
aanrichten zodat ze bij de boeren niet erg populair zijn.
In het wild nestelen de vogels in boomholten. Hierin brengt de pop een
onderlaag aan bestaande uit kleine stukjes bast, gras of blad waarop ze haar
eieren legt. De pop 'vervoert' het nestmateriaal tussen haar bevedering op
dezelfde wijze als de pullaria. Hoewel de cana's buiten het broedseizoen in
groepjes bij elkaar leven, zijn het geen koloniebroeders. De vermoedelijke
broedperiode in de vrije natuur ligt tussen februari en maart op de Comoren
tussen november en april.
Huisvesting en verzorging
Af en toe komen er bij de handel nog wel eens cana's binnen. Dit geschiedt
dan via omwegen, want vanuit Madagascar geldt sinds 1975 een uitvoerverbod voor wildvang. In gevangenschap gefokte vogels mogen nog wel
worden uitgevoerd. Nieuwe importen zijn erg schuw. Het beste doet men
eraan ze paarsgewijs te huisvesten in ruime kistkooien. Deze moeten in een
ruimte staan met een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius. Wie niet
over een verblijf met regelbare temperatuur en luchtvochtigheid beschikt,
kan beter van het houden en fokken van cana's afzien en zich toeleggen op
agapornidensoorten die niet zo veeleisend zijn.
Millet, gierst en graszaden aangevuld met padie (ongepelde rijst) eten ze
meestal direct wel. Later dient dit uitgebreid te worden met diverse andere
zaadsoorten zoals vermeld in het hoofdstuk over de voeding.
Fok
Cana's zijn in het algemeen niet zo vlug tot broeden te brengen. Dat het met
wat geluk toch wel gaat, bewijzen de gefokte vogels die we jaarlijks op de
grotere vogeltentoonstellingen tegenkomen. Wil men fokresultaten
bereiken, dan dient men de vogels paarsgewijs te huisvesten in een grote
broedkooi of kleine binnenvolière. Als minimale kooimaat houden we
80x40x50 cm (l x d x h) aan. Hierin hangen we 2 ruime broedblokken op
die ook voor Bourke’s parkieten gebruikt worden. Natuurlijk kunnen we
ook zelf enkele nestkasten maken. Maak de nestkast 25 cm hoog en houdt
als bodemoppervlakte 17 x 17 cm aan. Ook horizontaal uitgevoerde broedkasten worden geaccepteerd. Het invlieggat dient een diameter van 5 cm te
hebben. Op de bodem van het blok brengen we een laagje vochtige turf-

molm, halfvergane dennennaalden of vermolmd hout aan. In de praktijk
blijkt namelijk dat niet alle cana's in gevangenschap nestmateriaal
gebruiken. Wel moeten we er voor zorgen dat de vogels over verse wilgentakken kunnen beschikken. Ook rododendrontakken en lauriertakken
kunnen als nestmateriaal aangeboden worden. Van de bladeren maken de
vogels smalle reepjes die ze als nestmateriaal gebruiken. De takken kan
men het beste in een pot water zetten zodat ze langer vers blijven.
De temperatuur in de broedruimte dient op ongeveer 25 graden Celsius te
worden gehouden bij een luchtvochtigheidsgraad tussen de 65 en 75 %.
Omdat cana's van nature schuwe vogels zijn, is het raadzaam de vogels niet
te storen als ze eenmaal met broeden begonnen zijn daar ze anders de
eieren in de steek laten. Het broeden begint meestal na het leggen van het
eerste ei, soms na het tweede. Aantal eieren twee tot drie, soms oplopend
tot vijf. De broedduur is 21 dagen. De pop broedt alleen. De man houdt
haar hierbij veelal gezelschap. Gedurende het broedproces en als er
eenmaal jongen zijn, voert de man de pop op het nest. Pas als de jongen
ongeveer 14 dagen oud zijn, laat de pop zich af en toe weer aan de
nestingang zien om zich door de man te laten voeren. Dit is ook ongeveer
de tijd om de jongen te ringen (ringmaat 4 mm).
De jongen worden geboren met geelachtig wit nestdons dat naarmate ze
ouder worden donkergrijs wordt. Precies op de veertiende levensdag gaan
de ogen open. De jongen blijven ongeveer 43 dagen in het nest. Als ze
uitvliegen, lijken ze het meest op de pop. Het grijs op de kop bij de mannen
is spoedig zichtbaar, vaak al na drie weken. Sommige jonge mannen
blijven echter langer groen. Mannen hebben echter zwarte ondervleugeldekveren terwijl die van de pop groen zijn. De bovensnavels van de jonge
cana's zijn meer geelachtig en tonen een zwarte vlek op de bovensnavel.
Nadat de jongen uitgevlogen zijn, worden ze nog een hele tijd door de man
gevoerd. Eenmaal zelfstandig dienen we de jongen apart te zetten om
vechtpartijen te voorkomen. Het zijn vooral de jonge mannen die door hun
vader aangevallen worden. Tot ze broedrijp worden kunnen de jongen bij
elkaar blijven, doch zodra de vogels in broedconditie komen, worden de
poppen agressief en moeten we de vogels in paren apart zetten.
Het spreekt vanzelf dat we met cana's die in gevangenschap geboren zijn
eerder broedresultaten bereiken dan met wildvang. Het nadeel van
wildvang is bovendien dat als het vogels betreft die volledig op kleur zijn,
we niet kunnen zien hoe oud ze zijn. Ook zijn in gevangenschap gefokte
vogels veel minder schuw. In gevangenschap gefokte vogels zijn echter

Varsseveld 28 t/m 30 okt De Ploeg, Kerkplein 11-17 Varsseveld
Boxtel 28 t/m 30 okt De Walnoot, Eikenlaan in park Molenwijk Boxtel
Geldrop 28 t/m 30 okt Paradiso, Dwarsstraat 5, Geldrop
Den Haag De Kleurkan 28 t/m 30 okt Westhove, Westhovenplein 125, Den Haag
Kaatsheuvel 28 t/m 30 okt M.functioneel Centrum De Werft, Huygenstr 73, Kaatsheuvel
Oud gastel 28 t/m 30 okt t Hart van Gastel, Markt 8 Oud Gastel
Roosendaal II 28 t/m 30 okt Huis ter Halve, Kruisstr 60 Roosendaal
Yzendijke 28 t/m 30 okt Jeugdgebouw, Koninginnestr 3 Yzendijke
De Bilt/Bilthoven 28 t/m 30 okt De Harmonie, Jasmijnstr 6b, De Bilt
Vught 28 t/m 30 okt Camping De Vondst, Pepereind 13, Cromvoirt
Brummen 28 t/m 30 okt Clubgebouw De Edelzanger, Hazenberg Brummen
Etten Leur 28 t/m 30 okt t Turfschip, Lange Brugstr 63 Etten Leur
Gendt-Gendtse Vogelvriend 28 t/m 30 okt Im Weissen Rossl Dorpstr 50 Gendt
Venray 28 t/m 30 okt Back in Time Mgr Hanssenstr 29 Oostrum
V.V. "De Vogelvrienden" 29 t/m 30 okt Cafe zaal" De Witte" Nachtegaalstraat 78 Tegelen
De Gevederde Vriend Reuver 29 t/m 30 okt Zaal "Kare" Keulseweg 33 Reuver
Zanglust Stevensweert 29 t/m 30 okt Cafe- Zaal "Ritho" Markt 1 Stevensweert
Drost 29 t/m 30 okt Café Dorpszicht Rijksweg 133, Dorst
Eefde 29 t/m 30 okt Het Hart Jolinkweg 2 Eefde
Eindhoven Stratum 29 t/m 30 okt De Kruidenhof Thymstraat 7 Eindhoven
Schoorl e.o. 29 t/m 30 okt De Blinkerd, Heerenweg 150 Schoorl
Waalwijk 29 t/m 30 okt Het Nieuwe Lido, Vijverlaan 10, Waalwijk
Doorwerth 3 t/m 5 nov Ontmoetingskerk, Benticklaan 7, Doorwerth
Hendrik Ido Ambacht 3 t/m 5 nov De Luchtbode Lindestraat 40a HI Ambacht
Montfoort 3 t/m 5 nov St. Joseph, Heiliglevenstr 4 Montfoort
Renswoude 3 t/m 5 nov Gebouw Rehoboth, T, van Amerongen weg 66 Renswoude
Renkum 3 t/m 5 nov De Spreng, Utrechtseweg 93 Renkum
Sibculo 3 t/m 5 nov Zaal Brink, Kloosterdijk 136 Sibculo
Zuidwolde 3 t/m 5 nov Welzijnscentrum de Boerhoorn, Oosterweg 14, Zuidwolde
Hoofddorp 3 t/m 5 nov Clubgebouw Lotus, Hoofdweg 861 Hoofddorp
Woerden 3 t/m 5 nov Clubgebouw Avicultua Singel 43a Woerden
Amersfoort II 3 t/m 6 nov De Vocalist, Soesterweg 390 Amersfoort
Rotterdam II 3 t/m 6 nov Het Ravennest, Walravenstraat 33, Rotterdam
Apeldoorn/Kanaria 3 t/m 6 nov Duivensportcentrum, Pr Beatrixlaan 240, Apeldoorn
Volendam 3 t/m 6 nov Pius X, W.J. Tuynstraat 15, Volendam
Almkerk 4 t/m 5 nov t Wapen van Emmickhoven, Brugdam 5 Almkerk
Gouda 4 t/m 5 nov Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 Reeuwijk
Goes 4 t/m 5 nov Heer Hendirkhuis, Te Werfstraat 18 's Heerhendrikskinderen
Kapelle 4 t/m 5 nov Hotel De Zwaan, Kerkplein 47 Kapelle
Oost-Souburg 4 t/m 5 nov De Belt, Koopmansvoetpad 75 Ooost Souburg
Vleuten/De Meern 4 t/m 5 nov Fletio Sporthal, Alb Schweitzerlaan 20a Vleuten
Coevorden 4 t/m 5 nov Dorpshuis De Kom, Middendorp 25 Wachtum
Bergambacht 4 t/m 5 nov Clubhuis, Dijkhuis 57, Bergambacht
V.V. Kweeklust 4 t/m 6 nov Dorpshuis " De Dissel" van Tuylstraat 36 Hooglanderveen
E.G.K.V. Gennep 4 t/m 6 nov Buurthuis "Van Ons " Norbertplein 3 Gennep
E.C.K.E.V 4 t/m 6 nov Rode Kruisgebouw Otto van Reesweg 10 Culemborg

Vogeltjes kijken
Exoten en Parkieten S.C. 8 t/m 9 okt Cult.centrum Servaes Raadhuisplein 24 Dinther
Elst 13 t/m 15 okt HCR Het Wapen van Elst Dorpsstraat 28 Elst
Elst 14 t/m 15 okt t Dorpshuis Rijksstraatweg 164 Elst
Maasland 13 t/m 15 okt Cubgebouw Maaslandse VV Doelpad 5 Maasland
Heeswijk Dinther 14 t/m 15 okt Sporthal D'n Tol, Hoofdstraat 68, Heeswijk Dinther
Steenbergen 14 t/m 16 okt Café De Fles Molenweg 47 Steenbergen
Prinsenbeek 14 t/m 16 okt De Drie Linden Heisprong 15 Prinsenbeek
Lochem 15 t/m 16 okt Nieuwe Aanleg Sceggertdijk 10 Almen
Dalfsen 15-okt. DeTrefkoele, Ruigedoornstr 108 Dalmen
Arnemuiden 20 t/m 22 okt De Arne, Radermacherstr 32 Arnemuiden
Driebergen 20 t/m 22 okt Schoolgebouw Beukenreodlaan 2 Doorn
Zaandam 20 t/m 23 okt Zaal Czaar Peter, Gr v Prinsterestraat 74 Zaandam
De Distelvink vrijdag 21 okt De Brink Parelduiker 13 Nieuwegein
"Partropika" Apeldoorn 21 t/m 22 okt " Drieschoten " Snelliusstraat 2 Apeldoorn
Joure 21 t/m 22 okt Sporthal De Stuir, E.A Borgerstr 25 Joure
Voorthuizen 21 t/m 22 okt Clubgebouw Kweeklust, Roelenengweg 33 Voorthuizen
Maarsbergen 21 t/m 22 okt N.H.Kerk Haarweg 2 Maarsbergen
Bergen op zoom 21 t/m 23 okt De Kastanje, Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom
Waspik 21 t/m 23 okt Het Nieuwe Centrum, Carmelietenstr 39, Waspik
Brunssum 21 t/m 23 okt Café De Burcht, Wieenweg 16-18 Brussum
Bergen op Zoom 21 t/m 23 okt De Kastanje, Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom
Bergeijk 22 t/m 23 okt Gemeenschapshuis Terlo, Terlostr 7, Bergeijk
Meijel 22 t/m 23 okt Gemeenschapshuis D'n Binger, Alexanderplein 2 Meijel
Leeuwarden 26 t/m 29 okt De Open Hof, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden
O.V.O. 27 t/m 29 okt Het Anker, Meester Koolenweg 10 Zwolle
Almere 27 t/m 29 okt F. Ranzijn, Sam Franciscostr 15 Almere
Voorthuizen 27 t/m 29 okt Clubgebouw Kweeklust, Roelenengweg 33 Voorthuizen
Bruinisse 27 t/m 29 okt Ned.Herv.Ver.Gebouw, Deestraat 26, Bruinisse
Heerjansdam 27 t/m 29 okt Cult.Centrum De Hommel, Sportlaan Heerjansdam
Aalst 27 t/m 29 okt Dorpshuis 't Gemert, Donkerstraat 19, Aalst
Enter 27 t/m 29 okt Ten Berge, Dorpsstr 158a, Enter Voormors 74, 7468 HC Enter
Hazerswoude/Koudekerk 27 t/m 29 okt Dorpshuis, P. de Hoogstr 3, Hazerswoude
Winsum 27 t/m 29 okt De Poort, Borgweg 36, Winsum
Aalsmeer 27 t/m 30 okt De Populier, J.P. Thijssenlaan 12, Aalsmeer
Speciaalclub Kleurkanaries 28 en 29 oktober De Edelzanger, Laarweg 80A Bennekom
Nieuwpoort 28 t/m 29 okt Ontmoetingscentr Het Arsenaal, Buitenhaven 11, Nieuwpoort
Nieuwerkerk ad Ijssel 28 t/m 29 okt De Bron, Ringvaartlaan 16, Nieuwekerk a/d Ijssel
Rolde 28 t/m 29 okt Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14, Rolde
Arnhem Vogelvreugd 28 t/m 30 okt P.V. Arnhem Oost, Konijneneg 18a Arnhem
Waalrese Vogelvrienden 28 t/m 30 okt Het Klooster Hoogstraat 4-6-8 Waalre
U.K.V./ De Meern 28 t/m 30 okt De Schalm Oranjelaan 10 De Meern
Nijmegen De Kolibrie 28 t/m 30 okt De Schalmei, Symfoniestr 204 Nijmegen
Oostvoorne 28 t/m 30 okt Zaal Kruiningergors, Gorsplein 2, Oostvoorne
Raalte 28 t/m 30 okt Elckerlyc, Butzelaartsr 22 Luttenberg
Vught 1 28 t/m 30 okt Manege De Vughtse Hoeve Esscheweg 270 Vught

schaars en meestal ook duurder, doch het laatste zal voor de echte
liefhebber stellig geen bezwaar zijn.
Een opvallende bijzonderheid bij de fok is dat er als regel meer jonge cana
mannen dan poppen in de nesten liggen. Deze ongelijkheid tussen
mannelijke en vrouwelijke nakomelingen wordt ook bij enkele andere in
gevangenschap gefokte papegaaiachtigen vastgesteld. Bij de nakomelingen
van Agapornis taranta zien we vrijwel steeds hetzelfde beeld. Op de vraag
waarom dit zo is, moet ik het antwoord schuldig blijven. Hetzelfde geldt
voor de vraag of dit in de natuur ook zo is.
Opvallend is verder dat canapoppen met het toenemen der jaren eieren van
een steeds verder teruglopende eischaalkwaliteit produceren, waardoor
tijdens het broeden teveel vochtverlies optreedt net als gevolg veel
afgestorven embryo's, jongen die niet uit het ei kunnen komen of vlak na de
geboorte niet levensvatbaar blijken te zijn.
Mutaties
Van de cana is een gele verschijningsvorm bekend. Het betreft een pop die
als jonge vogel de normale groene bevedering toonde, maar tijdens de
jeugdrui omkleurde in geel. Volledigheidshalve volgt hieronder een korte
omschrijving van dit fenomeen.
Voorhoofd, wangen en bef zijn geelachtig wit. De overige lichaamsbevedering is diepgeel. De vleugelpennen zijn wit, doch de buitenvlaggen
tonen een gele aanslag. De secundaire staartpennen tonen een witte
dwarstekening en zijn aan de uiteinden geel. De ogen zijn donkerbruin.
De snavelkleur is hoornkleurig. De poten zijn lichtgrijs. Of hier inderdaad
sprake is van een mutatie en hoe deze vererft kon ik niet achterhalen.
Mutatiemogelijkheden bij de cana
Voor zover mij bekend, is het tot nu toe bij die gele mutant gebleven. Dat
is overigens niet verwonderlijk, daar we bij deze soort pas aan het begin
van het domesticatieproces staan. Niettemin zullen ook bij de cana vroeg of
laat nog meer mutaties optreden.
Om u alvast een indruk te geven van de mogelijkheden, dienen we ons
bezig te houden met de vederstructuur van de wildvorm. De mutatiemogelijkheden voor de cana zijn praktisch gelijk aan die van de overige
leden van het geslacht Agapornis zij het dan dat bij de cana het rode
psittacine in de bevedering geheel ontbreekt.

Het microscopisch onderzoek van de grijze kopbevedering van de man
heeft een opmerkelijk feit aan het licht gebracht. Het blijkt namelijk dat de
baardtoppen zuiver violet zijn. M.a.w. de toppen van de baarden bezitten
een sponszone en vacuoles met een zodanige diameter dat als gevolg van
de hierdoor ontstane interferentie, in plaats van de gebruikelijke blauwe,
violette lichtgolven naar buiten treden en door ons worden waargenomen.
Bovendien blijken de haakjes aan deze violette baardtoppen kleurloos te
zijn. Aan de baardbasis bevindt zich zowel in de baarden als in de haakjes
geel psittacine. Tussen het gele en violette baarddeel bevindt zich een
smalle overgangszone waarin zich zowel melanine als psittacine bevindt,
wat als totaalbeeld een groene overgangszone te zien geeft. De combinatie
violette baardtoppen - groene overgangszone - gele baardbasis maakt dat
we als totaalkleur grijs waarnemen. Zou zich nu bij de cana een mutatie
voordoen waarbij de aanmaak van het gele psittacine wordt geblokkeerd of
niet in de bevedering kan worden afgezet, dan krijgen we blauwe cana
mannen met een bleek violette kop-, nek- en borstkleur. Rugdek en
vleugels zullen dan donkerhemelsblauw zijn. De bovenborst, buik en
anaalstreek worden
dan hemelsblauw.
Bij de poppen
ontstaat er dan
eveneens een donker
hemelsblauw rug- en
vleugeldek en een
hemelsblauwe kop en
buikzijde.
Bij een eventuele
mutatie waarbij de
aanmaak van het melanine in de bevedering belet wordt, zal de
lichaamskleur van de man geel worden. De koppen zullen echter
aanmerkelijk lichter geel worden omdat in de baardtoppen van de
wildvorm het psittacine ontbreekt. De poppen zullen er qua lichaamskleur
waarschijnlijk net zo uitzien als de gele mutant, uiteraard met rode ogen en
vleeskleurige poten.

Harrie van der Linden

Kuif: De kuif is kleiner dan die van de haan; de kleur is donkerbruin.
Bovenlichaam: Dezelfde kleur als de haan, maar meer bruinachtig.

Onderlichaam: De borst is hetzelfde gekleurd als de rug, zij het wat
lichter; de buik is beigeachtig wit en mist de zwart buikvlek van de haan.
De buikveren laten onvolledige donkerbruine schachtstrepen zien die
verder naar onderen toe verdwijnen. De verlengde veren in de zijden en het
bovenste gedeelte van de flanken zijn lichter roodbruin dan bij de haan. De
onderste flankveren en de dijen zijn beigeachtig wit met brede bruine
schachtbestreping.
Vleugels: Dezelfde kleur als bij de haan, zij het meer bruinachtig.
Staart: Hetzelfde gekleurd als de haan, iets meer bruin.
Onderstaartdekveren beigeachtig wit met bruine schachtstrepen.
Ogen, snavel, poten: Iris donkerbruin; snavel zwart; poten groenachtig
grijs.
Ontdek de verschillen
Haan Californische kuifkwartel
gelig voorhoofd
donkerbruine kruin
geparelde hals
geschubde buik en onderbuik

Haan Gambell kwartel
Zwart voorhoofd
licht bruinrode kruin
parels nauwelijks aanwezig
ongeschubde buik en onder buik

hen
geparelde hals
geschubde buik en onderbuik

hen
parels nauwelijks aanwezig
ongeschubde buik en onder buik

Deze witte omzoming loopt van de ene ooghoek via de hals en de keel naar de
andere ooghoek. Aan de achterzijde (oor- en halsstreek) wordt de witte band
begrensd door een smal strookje zwarte veertjes. De oorstreek is sepiabruin.
Kuif: Vlak achter de witte voorhoofdsband bevindt zich de zwarte kuif: deze
bestaat uit naar voren gebogen veren, die aan de basis smal zijn en naar de top toe
breder worden en eindigen in een druppelvorm.
Bovenlichaam: De nek, de zijkanten van de hals en het bovenste gedeelte van de
rug is lichtgrijs; elk veertje met een donker geelachtig bruin gekleurde
schachtstreep. Verder naar achteren zijn de veren van de rug, de stuit en de
bovenstaartdekveren lichtgrijs en hebben, met uitzondering van de veren van het
bovendeel van de rug, een muisgrijze waas.
Onderlichaam: De zijden en het voorste gedeelte van de flanken bestaan uit
verlengde kastanjebruin gekleurde veren, die elk een witte schachtstreep hebben,
die aan de basis smal is en naar het uiteinde verloopt in een sprekende witte
spatelvorm.De buik is vaal isabelachtig geel. In het midden van de buik is een
brede zwarte vlek zichtbaar. De veren van het achterste gedeelte van de flanken
zijn crème-achtig wit met brede, bruine schachtstrepen.
Vleugels: Vleugeldekveren en schouders muisgrijs met een geelachtige waas. De
schouderveren en de muisgrijze binnenste kleine slagpennen hebben een
beigeachtige zoom aan de binnenvlag. De andere kleine slagpennen hebben een
smallere beige-achtige omzoming aan de buitenvlag. Grote slagpennen licht
olijfachtig bruin met een grijze buitenvlag.
Staart: Grijs gekleurd; onderstaartdekveren beige-wit met vrij brede donker
olijfbruin gekleurde schachtstrepen.
Ogen, snavel, poten: Iris donkerbruin; snavel zwart; poten groenachtig grijs.
HEN
Kop en masker: Voorhoofd, teugels, voorste gedeelte van de schedel tot onder de
ogen: licht grijsbruin met fijne beige streepjes. Het achterste gedeelte van de
schedel, het achterhoofd en de oorstreek is geelachtig bruin gekleurd. De
oordekveren laten dunne donkere streepjes zien. De wangen zijn grijsachtig met
bruine streepjes. Kin en keel beigeachtig wit met licht beige schachten. Nek en
halszijden hetzelfde gekleurd als bij de haan; de bevedering is echter met een
grijsbruine waas overtrokken terwijl de schachtbestreping minder roodachtig,
maar bruiner is.

AKKERMELKDISTEL (Sonchus arvensis) door Jo van Rooij

Deze keer gaan we het nog eens hebben over een van de vele distelsoorten.
Daar we al eerder de kaardedistel onder de loep genomen hebben, gaan we
het nu doen met de akkermelkdistel. Ook deze distel levert zoals zovele
distels een prima zaad voor onze
wildzangvogels, maar ook door een
heel groot aantal zaadetende tropen
worden deze zaden graag gegeten.
Van meerdere distelsoorten worden
de zaden door vele parkietensoorten
ook graag gegeten. Verder is bekend
dat de zaden van de akkermelkdistel
een bloedzuiverende werking hebben.
De akkermelkdistel behoort tot de
farnilie der composieten ofwel
samengesteldbloemigen waartoe ook
onder andere de korenbloem behoort.
De planten worden ongeveer 70 tot
80 cm hoog en hebben hoofdjes in
schermachtige pluimen en alleen
lintbloemen. De stampers hebben een
haarkuif, de stengel is slechts in de
bloeiwijze vertakt.
De bladeren zijn stekelig getand tot
veerspletig. Het omwindsel van stam
en bloemstelen is klierachtig behaard.
De plant bevat melksap dat erg bitter
smaakt. De bloemhoofdjes gaan bij
zonnig weer open, 's morgens tussen 7 en 8 uur en sluiten zich weer tussen
1 en 2 uur 's middags. De akkermelkdistel is een onkruidgezelschap op
hakvruchtenakkers, in tuinen en langs wegen, maar vooral op voedselrijke,
stikstofhoudende grond. Ze komt ook vrij algemeen in de duinen voor. Half
of eind juni zijn de eerste zaden rijp. Eerst zijn de bloeihoofdjes geel maar
later worden ze bruin. Het beste kan men zaadkoppen die uitgebloeid zijn
afplukken en ze zo in de voliere leggen. U zult zien dat de vogels dan urenlang bezig zijn met het uitpikken van de zaden, wat de verveling dan ook
we er tegen gaat. Als je de uitgebloeide zaadkoppen eraf plukt, zullen deze
planten weer nieuwe bloemen geven, zodoende krijgt u aan deze planten
meerdere keren per jaar zaad.

C.g.pembertoni (Van Rossum 1932) van het eiland Tiburoin, Golf van California
en Noordwest Mexico.
C.g.fulvipectus (Nelson 1899) Noord Centraal Sonora tot Zuidwest Sonora,
Noordwerst Mexico, Arizona, Zuidwest New Mexico en zuidwest VS.
C.g. stephensi (Philips 1959) uit Zuid Sonora en het Noordwesten van Mexico.
C.g.friedmanni (Moore 1947) de kust en Noordwest Sinaloa, Noordwest Mexico.
Herkomst: Deze kwartel komt voornamelijk voor Californië, het zuiden van de
USA en Texas. Ze leven in woestijnachtige gebieden en bij waterpartijen. Ze zijn
ook uitgezet in Idaho en het Noordwesten van de VS. In Mexico is de vogel in het
wild nu bijna verdwenen.
Lengte: 24 tot 28 cm.
Ringmaat: 6 mm.
GAMBEL KWARTEL
Wetenschappelijke naam: Callipepla gambelii
Engels: Gambel quail, Arizona Quail, Desert Quail, Fulvous-breasted Quail
Duits: Helmwachtel, Gambelwachtel
Frans: Colin de Gambel
Algemeen: Er is kleurverschil tussen de geslachten. Lijkt erg veel op de
Californische Kuifkwartel; zowel qua grootte als qua tekening. Wordt ook wel
Gambell’s kuifkwartel of naar het Duits helmkwartel genoemd. Er zijn kruisingen
tot stand gekomen met de Californische kuifkwartel, hetgeen af te raden valt.
Deze bastaarden zijn te herkennen aan de schubtekening in het onderlichaam,
welke de Gambel kwartel beslist niet mag tonen.
Van deze soort is een zevental ondersoorten bekend.
C.g.gambeli is de nominaatvorm die Gambel in 1843 ontdekte in het westen van
Californie. Hij komt verder voor in Zuid Utah en Nevada, de West VS, in het
zuiden tot Baja California en Noordwest Mexico.
C.g.sana (mearns 1914) komt uit West Colorado en West- centraal VS
C.g.ignoscens (Friedman 1943) uit Zuid New Mexico en het uiterste deel van
West Texas, Zuid en Centraal VS

HAAN
Kop en masker :
Voorhoofd, voorste
gedeelte van de schedel en
de teugels zwart met een
fijne isabelkleurige
bestreping. Dwars over het
voorhoofd loopt een witte
band naar achteren tot
boven het oorgedeelte;
verder naar achteren wordt
de witte band smaller.
Achter de witte band is de
schedel rood-bruin met aan
de voorkant en de zijkanten
een dunne zwarte
omzoming. De zwarte kin,
keel, en het zwart gekleurde
voorste gedeelte van de
hals en de wangen worden
omzoomd door een brede
witte band veren.

