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Uitnodiging
Op dinsdag 19 september is de start van ons nieuwe
winterseizoen.
Deze avond komt Kor Zegelaar, een internationaal
parkietenkeurmeester uit Papendrecht, een lezing houden
over de vele verschillende soorten kromsnavels die in
hobbyverband worden gehouden.
Een avond, in gewoon Nederlands, met veel practische
informatie en met heel veel mooie dia’s.
Ook voor houders en kwekers van andere vogelsoorten een leerzame avond.
We beginnen klokslag 8 uur met de lezing, maar vanaf half 8 is de zaal open
voor een kop koffie en alvast even bijpraten over het afgelopen kweekseizoen.
Verder zullen we deze avond een datum prikken voor een bijeenkomst met de
TT-commissie en zullen er wat organisatorische zaken, zoals de gewestelijke
vergadering aan de orde komen .
Noteert U vast in uw agenda:
17 oktober 20.00 uur Europese Cultuur en inleveren inschrijfformulieren
24 oktober 20.00 uur Vaststellen groepsindeling en uitreiken kooinummers
09 november 14.00 uur Opbouw TT
09 november 21.00 uur Inbrengen vogels
10 november 08.00 uur Keuring
10 november 20.00 uur Opening TT
11 november 10.00-18.00 uur TT Open
12 november 15.30 Trekking loterij
Vogeltjes kijken
De eerste vogelshows worden al in september gehouden.
De Euro show van de BVA in Aalst (Belgie) wordt in het weekend van 9 en 10
september gehouden en zal door enkele (bestuurs)leden worden bezocht.
Wat dichter bij huis zijn de overige (parkieten)shows in september:
Organisatie

Datum

Wedstrijdzaal

PSC

15 t/m 16 sep

V.V. Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk

PSC

22 t/m 23 sep

Veenendaal Hal, Nijverheidslaan 8 Veenendaal

Jap Meeuwen

30 sept

Leerdam, P.M. van Gendstr 23

Gouldam

22-23 sept.

De Brug, Ginderover 2 Heeze

Het tentoonstellingsseizoen staat al weer voor de deur. Eind september en begin
oktober zijn de eerste wedstrijden al. Voor de tropen en parkietenkwekers is er
de mogelijkheid om deel te nemen aan de open wedstrijd van de speciaalclub
exoten en parkieten die op 8 en 9 oktober in Heeswijk Dinther wordt gehouden.
Zowel het inschrijven als het inbrengen van de vogels kan in Culemborg
geschieden. Inschrijfformulieren zijn bij H. Rens (518326) aan te vragen en
kunnen tot uiterlijk 25 september weer bij hem worden ingeleverd.
Een goede kans om al vroeg in het seisoen de vogels te laten beoordelen en ze
te laten wennen aan de omstandigheden tijdens een show.
De vergunning voor onze loterij is door de gemeente Culemborg weer
toegekend. We hopen dat alle leden willen helpen de loten te verkopen. Er zijn
aan de loterij weer mooie prijzen verbonden.
Op 19 september houdt Kor Zegelaar, internationaal parkietenkeurmeester, in
het Rode Kruisgebouw voor ons een lezing over allerlei soorten parkieten. Zie
de uitnodiging elders in het blad.
Als u kwartels, kippen, fazanten of andere hoenderachtigen heeft houdt u er dan
rekening mee dat ze vanaf 1 september weer in overdekte rennen moeten zijn
gehuisvest. De ophokplicht is dan weer van kracht.

BUSH BUDGIES
Budgerigars in the bush, bush budgies, grasparkieten in de bush, of
doodgewoon wildvorm grasparkieten, het zijn allemaal benamingen voor de
oorspronkelijke grasparkiet, zoals ze bij miljoenen in het binnenland van
Australië voorkomen.
Helaas is deze ongetwijfeld meest voorkomende parkiet van Australië met
zijn lichtgroene kleur, gele masker en karakteristieke zwarte golftekening
vandaag de dag bij de grasparkietliefhebber nauwelijks nog in tel. Immers,
ruim 160 jaar domesticatie hebben de grasparkiet extreem veranderd. In 1864
ontstaat de eerste kleurmutatie: de overgoten grasparkiet. In hetzelfde jaar
verschijnt ook de bonte grasparkiet, in 1879 worden in België de eerste
lutino’s geboren en in 1910 worden vanuit Frankrijk de eerste blauwen
gemeld. In 1915 volgen de donkergroenen en in 1919 ziet de eerste
olijfgroene het levenslicht. In1920 zijn er kobaltblauwe vogels en een jaar
later ook de mauves. Ik zou met de opsomming van de kleurmutaties zo nog
wel een tijdje door kunnen gaan, maar in 1921 zitten we al middenin de
kleurfok of anders gezegd: het fokken van grasparkieten op kleur. De nieuwe
kleurslagen ontketenden een ware rage onder de mensen waardoor de fok een
nieuwe stimulans kreeg. De massafokkerijen beleefden gouden tijden mede
doordat er steeds nieuwe kleurslagen bijkwamen, die voor fabelachtige
prijzen werden verhandeld. Toen al speelde de commercie in het
parkietenwereldje de voornaamste rol en dat is helaas altijd zo gebleven. Er
was dan ook nauwelijks iemand die erover prakkezeerde de oorspronkelijke
grasparkiet raszuiver te houden.
Zowel op het Europese vasteland als in Engeland fokte men de grasparkiet
aanvankelijk uitsluitend op kleur. In Engeland kwam hierin aan het begin van
de vorige eeuw verandering toen een groepje grasparkietfokkers de standaard
van uitmuntendheid ontwierp en zich ging toeleggen op het fokken van
postuurvogels. In Nederland bleef men de kleurfok nog een tijd trouw en het
duurde nog tot de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw tot
hierin verandering kwam en men schoorvoetend begon het Engelse systeem
over te nemen, waarbij de nadruk op de grootte en het in de standaard
beschreven type kwam te liggen.
Bij het streven naar steeds forsere grasparkieten waarbij de natuurlijke
selectie grotendeels was uitgeschakeld, restte praktisch alleen de schiftende
hand van de fokker, die – als dat zo in zijn kraam te pas kwam – zelfs
biologisch negatieve afwijkingen aanvaardde of op de koop toe nam.

Op zaterdag 20 januari 2007 bestaan we 60 jaar.
Die dag willen we nog steeds iets speciaals doen, we hebben er tenslotte voor
gespaard. Geef uw suggesties voor het invullen van die jubileumdag aub door
aan het bestuur.
Prijzenkast
Via via hebben we een heel mooie prijzenkast gekregen. Het bestuur beraadt
zich nog hoe we deze zullen gaan gebruiken. Ook hiervoor zijn ideeen altijd
welkom.
Advertenties
Voor onze catalogus hebben we straks weer een aantal nieuwe advertenties
nodig. Weet u iemand of een bedrijf die in ons blad wil adverteren?
Neem dan even kontakt op met Jan Middelkoop
Open wedstrijd speciaalclub
Voor de kwekers van exoten en parkieten geldt dat zij zich tot 25 september in
kunnen schrijven voor de show van de speciaalclub in Heeswijk Dinther.
Het wedstrijd secretariaat is gevestigd op het welbekende adres aan de Otto van
Reesweg 45. Inschrijfformulieren zijn tot en met de ledenavond van
19 september beschikbaar. Voor vervoer van de vogels van en naar de TT-zaal
kan worden gezorgd.
Ringen
De eerste ringenbestellingen zijn al onderweg naar de fabriek. Deze ringen
worden rond 1 oktober verwacht. Als u tijdens de ledenavond van 19 september bestelt mag u (gelet op de levertijd van 8 weken) uw ringen met de
prijsuitreiking bestellen.
Midden in het clubblad treft u het ringenstelformulier met de prijzen van de
verschillende ringen aan.
Nog een reden om 19 september te komen.
Beterschap
Op het moment van schrijven ligt onze penningmeester Jaap van Driel in het ziekenhuis.
We wensen hem allen van harte beterschap en hopen
dat hij weer gauw thuis zal zijn!

F.p. cyanophanes:
Deze ondersoort leeft volledig gescheiden van de andere soorten in Noord
Colombia ten oosten van het Santa Marta gebergte. Van deze ondersoort hebben
de mannetjesmeer donkerblauw op de vleugeldekveren, waardoor -zelfs op de
gesloten vleugel een donker-blauwe vlek zichtbaar is.
De poppen zijn niet te onderscheiden van de nominaatvorm

Inmiddels zijn we zover dat we grasparkieten gecreëerd hebben die in de vrije
wildbaan nog geen dag zouden overleven.

F.p. deliciosus:
De ondersoort waar het om gaat is de hiernaast afgebeelde
ondersoort, die leeft in Noord Brazilie in het Amazonegebied aan beide kanten van de Amazone tot ongeveer de
Manaus en de Madeire rivier. Zij behoort tot de kleinste
Forpussen, is ongeveer 8 cm lang en weegt gemiddeld 20
gram. De mannetjes hebben een turkoois zweem over de
romp en de vleugels zijn meer uitgesproken turkoois dan
kobalt.
De poppen hebben een smalle, gele band vlak boven de washuid boven de bek.

Gelukkig komt hierin nu verandering. Een kleine groep enthousiaste
grasparkietliefhebbers hebben de koppen bij elkaar gestoken en zich als groep
onder de benaming “Bush Budgie Breeders” (BBB) verenigd met als
voornaamste doelstelling de grasparkiet in zijn oorspronkelijke staat terug te
fokken. Dat er - tot het zover is - nog een lange, moeizame weg te gaan is, zal
duidelijk zijn. Het is echter ook een enorme uitdaging voor de deelnemers aan
dit project.
Grasparkietliefhebbers die zich ook voor dit project interesseren, verwijs ik
naar de website van de groep: www.Bush-Budgies.net

Meer informatie over forpussen is te vinden op de website van de speciaalclub:
www.speciaalclub.nl en op de website van de forpussenclub
Ringen ruilen
Ook in 2006 hadden weer enkele van onze kwekers een bepaalde ringmaat te
kort en hadden andere kwekers die ringen juist weer over.
Voor 1 juli zijn de onderstaande verschuivngen aan het bestuur gemeld: deze
vogels mogen dus als EK meedoen alleen op onze eigen tentoonstelling.
Harry Hommelenberg 1821 gebruikt de ringen van Bart Hommelenberg
3820 2.7 1 t/m 25 en 2.9 1 t/m 25
Van Jan Middelkoop 7430 naar E .Wesseling 4.5 mm 58-59-60.
Van Peter Meijer 721 ringmaat 2.7 mm naar Rianne Meijer de nrs 1 t/m 10 en
naar Matthe van den Beek de nrs 50 t/m 59 en 70 t/m 79.

Het meest jammerlijke is nog dat de sierlijke en pijlsnelle vlieger die we uit
de wildbaan kennen en dit allemaal met zich liet doen thans door meer dan
99,9% van de grasparkietfokkers wordt miskend.

In Zoology of New Holland (1793) noemt de Engelse veldbioloog George
Shaw die de grasparkiet ontdekte, zijn ontdekking ‘Undulated Parakeet’ en
geeft hem de wetenschappelijke naam Psittacus undulatus. Vervolgens
beschrijft Shaw in 1805 de grasparkiet in zijn oorspronkelijke vorm als volgt:
“De grasparkiet behoort tot de kleinere papegaaien, doch zijn lange staart
doet hem groter lijken dan hij in werkelijkheid is. Zijn lengte bedraagt 20 tot
22 cm, zijn spanwijdte 26 tot 27, de vleugellengte 9, de staartlengte bijna 10
cm. Zijn gestalte is zeer sierlijk, het lichaam slank, de snavel hoger dan lang,
aan de zijden en aan de bovenkant afgerond, de bovensnavel bijna loodrecht
naar beneden gebogen, de onderkant diep ingekerfd vervolgens tot een spits
versmald ver reikend tot over de ondersnavel, de laatste even hoog als de
bovensnavel en aan de voorkant boven afgerond; de poten zijn dun, slank en
naar verhouding hoog en voorzien van lange tenen en nagels, de vleugels lang
en spits toelopend, van de slagpennen de tweede pen het langste, de vleugelpunt
bijna even lang als het bovendeel van de vleugel, de lange staart waarvan de
beide middelste veren ver voorbij de andere uitsteken, trapvormig, zodat het
buitenste paar slechts een derde deel is van de lengte der middelste, de
bevedering buitengewoon zacht en zeer sprekend getekend, naar geslacht
nauwelijks, naar leeftijd weinig verschillend.

Voorhoofd, bovenkop,
teugels en de streek rond de
ondersnavel zijn
zwavelgeel, aan weerszijden
begrensd en versierd met elk
vier, zich aan de top van
verlengde veertjes
bevindende diepblauwe
vlekken, waarvan die op de
wangen zit de grootste is,
terwijl de drie overige er
uitzien als ronde stippen;
oorstreek, achterkop, nek,
mantel, schouders en het
grootste deel van de
vleugeldekveren hebben een
groenachtig gele kleur, elke
veer echter is voorzien van
vier smalle, op de schouders
en vleugeldekveren van
twee bredere zwarte dwarsbanden; onderrug, stuit en bovenstaartdekveren
alsmede de onderzijde vanaf de kin zijn prachtig grasgroen, de handpennen en
de dekveren hiervan dofgroen, aan de buitenzijde smal geel, aan de binnenzijde
zwartachtig gezoomd, in het midden met brede wigvormige geelachtige
vlekken getekend, de armpennen aan de buitenzijde groen, smal geelachtig
gerand, binnenzijde geel, aan de basis zwartachtig, de laatste armpennen en de
laatste schouderveren bruinzwart met brede, gele eindzoom, de beide
lansvormige veren van de staart dof donkerblauw, de overige stuurpennen
groenblauw met in het midden een brede, citroengele vlek welke zich over
beide vlaggen van de veer uitstrekt, en brede zwarte zomen aan de basis van de
binnenvlaggen. Het oog is bleekgeel, de snavel hoorngeel, aan de basis
groenachtig grauw, de washuid donkerblauw en de poot blauwachtig groen.
Het iets kleinere wijfje onderscheidt zich van het mannetje doordat de
keelvlekken niet helemaal zo groot zijn en de washuid als regel grauwgroen
gekleurd is.”
Vergelijken we bovenstaande beschrijving met het beeld dat we thans van de
oorspronkelijke wildvorm hebben, dan wijkt de beschrijving die Shaw ruim
200 jaar geleden van de grasparkiet maakte op slechts één onderdeel wezenlijk
af.

bebroed, komen na 19-22 dagen uit. De man zal in de onmiddellijke
nabijheid, vaak naast de nestingang, de wacht betrekken en een
waarschuwend gefluit laten horen als hij onraad bespeurt. De pop komt
gewoonlijk binnen enkele tellen dan poolshoogte nemen. Meerdere broedsels
per seizoen zijn heel wel mogelijk.
Bij de Groenstuitdwergpapegaai gaat het om één der kleinste soorten.
Gemiddeld zijn zij zo’n tien centimeter lang en wegen 20 tot 26 gram. Men
vindt ze in Guyana, Brazilië, Trinidad, Venezuela en Columbia. Zij komen dus
uit de warmste streken van Zuid Amerika. De kleur is glanzend appelgroen en
bek en poten zijn hoornkleurig. Deze veerkleur maakt ze practisch onzichtbaar,
zodra zij zich tussen de bladeren van de bomen ophouden.
De Groenstuitdwergpapegaai heeft vier
ondersoorten:
F. passerinus viridissimus,
F. passerinus cyanochlorus,
F. passerinus cyanophanes en
F. passerinus deliciosus.
We hanteren bij de forpussen steeds de wetenschappelijke benamingen voor de ondersoorten
en liefst ook voor de soorten zelf. Dat voorkomt
misverstanden en helpt om de soorten en ondersoorten raszuiver te houden.
Eventuele kleurmutaties dient men naar mijn mening ook uitsluitend tot de
nominaat vorm te beperken.
Forpus passerinus passerinus
Bij de mannetjes zijn de grote vleugeldekveren kobaltkleurig en de kleine
vleugeldekveren turkoois. Stuit en romp zijn emeraldgroen. De poppen hebben
noch kobalt noch turkoois maar wel een weinig geel tussen de ogen, vlak boven
de washuid.
F.p. viridissimus:
Deze ondersoort is de grootste Groenstuit en kan tot 28 gram wegen. Zij is
donkerder groen dan de nominaatvorm. De mannetjes vertonen meer kobalt dan
turkoois op de vleugels De poppen meer geel in het masker dat soms uitloopt tot
het voorhoofd en de wangen.
F.p. cyanochlorus:
Over deze ondersoort is weinig informatie. Zijn biotoop is gesitueerd in Noord
Brazilie vlak bij de grens met Suriname. De mannetjes verschillen weinig van de
nominaatvorm en de poppen zijn meer uitgesproken geelgroen.

Groenstuit forpussen
Tijdens de opleidingsdag van augustus bracht voor de behandeling van de
Zuid_Amerikaanse soorten een van mijn medecursisten een koppel
“groenstuitjes” mee. Na veel wikken en vergelijken van de verschillende
beschrijvingen kwamen aspirant keurmeesters en docenten tenslotte tot de
conclusie dat we te maken hadden met de Forpus passerinus deliciocus.
Omdat de collega geen plek voor hem had en ik nog wel een broedkooi leeg
had staan gingen ze met mij mee naar huis. Een reden om me nog eens extra
in deze ondersoort te verdiepen.

De ronde keelstippen zijn immers niet diepblauw maar zwart. Kennelijk heeft
Shaw hier niet goed gekeken of het niet goed opgeschreven.
Ter verduidelijking nog een opmerking bij de door Shaw opgegeven lengtemaat
van 20 tot 22 cm. Shaw bedoelde hier te zeggen de lengte gemeten vanaf de
snavelpunt via de schedel tot aan het uiteinde van de staart en niet, zoals men
thans de lengtemaat van de vogels aangeeft, van kruin tot staartuiteinde.
Met de thans toegepaste meetmethodiek komt men dan uit op een lengte van
ongeveer 19 cm. Het gewicht van de volwassen grasparkiet in de vrije natuur
varieert voor de mannen van 26 tot 29, voor de poppen van 27-29 gram.

Wat de agaporniden voor Afrika zijn, zijn
de forpusdwergpapegaaien voor
ZuidAmerika. Het zijn kleine, ietwat
gedrongen vogels met korte, wigvormige
staartjes, lange snavels en met doorgaans
blauw in de vleugels. Ze zijn 12-14 cm
groot, vliegen door de lange vleugels erg
goed en leven dan ook aan de randen van
bossen in soms verrassend grote groepen bij elkaar. Ze voeden zich met
zaden, zachte vruchten en bessen en soms wat insekten. De diertjes broeden in
holten van bomen en dikke takken en broeden daar 3-7 eieren, soms zelfs
meer, tot 9, in uit. De meeste vogels die aangeboden worden zijn schuw en
moeten dan ook met zorg worden behandeld in een rustige omgeving met
kamertemperatuur.In Nederland gefokte exemplaren echter - en de
mogelijkheden voor een goede kweek zijn er zeer zeker - zijn sterk en
aanhankelijk. We voeden de dieren met witzaad, millet, trosgierst, gebroken
haver, de kleine soort zonnebloempitten, zilvergierst, stukjes zoete appel,
paardebloemen, vijgen, mierik (muur), geweekt wittebrood of beschuit, samen
met stukjes hard gekookt ei en een vertrouwd merk universeelvoer en
insektenopfokvoer. Wees erop voorbereid, dat deze vogels grote eters én
snoepers zijn! Met de hand grootgebrachte vogels zijn ideale
speelkameraadjes. In zowel een kooi als in een volière is een spannetje zeker
op zijn plaats. Worden ze in een kooi gehouden, dan moet deze zeker een
lengte van 60 cm hebben. Grasparkietenbroedblokken e.d. kunnen
ingeschakeld worden als de aviculturist er zeker van is een paartje te bezitten.
De nestkom voorzien we van wat zaagsel of turfmolm. Verder verstrekken we
wilge en fruitboomtakken, waar de vogels de schors van afpellen en dit voor
de kraamkamer gebruiken. De pop legt ook in gevangenschap soms een groot
aantal eieren, om de 35-48 uur één! De eieren, die alleen door de pop worden

Gelet op de gedetailleerdheid van Shaw’s soortbeschrijving hanteert de BBBgroep deze als leidraad voor de verwezenlijking van haar doelstelling: het
weer terugbrengen van de grasparkiet in zijn oorspronkelijke vorm.
Het leven van de grasparkiet in de vrije natuur
Was het Shaw die de eerste beschrijving gaf van de grasparkiet, aan de
beroemde natuurhistoricus John Gould komt de eer toe de eerste te zijn geweest
die iets over het leven van de vogel in de vrije natuur op papier heeft gezet.
Hieraan zijn later door andere auteurs die het leven en de gewoonten van de
grasparkiet in de wildbaan hebben bestudeerd maar weinig nieuwe feiten
toegevoegd. Het is ook Gould geweest die de wetenschappelijke naam, die
Shaw oorspronkelijk aan de grasparkiet gaf, omdoopte in Melopsittacus
undulatus.
Tegenwoordig weten we dat de grasparkiet bijna over het gehele
Australische continent is verspreid en eigenlijk alleen de kuststreken en dichte
bosgebieden mijdt. Ook op het eiland Tasmanië komt hij niet voor).
Grasparkieten zijn typische bewoners van de binnenlandse savannen en
halfwoestijnen, waar uitgestrekte grasvlakten en boomgroepen elkaar
afwisselen. Met voorliefde houden ze zich echter op langs de met
eucalyptusbomen begroeide waterlopen en aan de oevers van meren en plassen,
die eveneens bijna altijd begroeid zijn met metershoge eucalyptusbomen. Het
zijn vooral deze bomen met hun spaarzame bladkronen en talrijke holten
waarin de grasparkiet schuil- en nestgelegenheid vindt. Grasparkieten zijn
uitgesproken kolonievogels die een trekkend bestaan leiden. De trekrichting en
de groepsgrootte worden bepaald door het voorhanden zijn van water en het
aanbod van graszaden, waarmee hij zich voornamelijk voedt en zijn jongen
grootbrengt. Onder min of meer normale omstandigheden leven grasparkieten
in groepen van 10 tot 50 stuks. Tijdens lange periodes van droogte,

ondernemen de vogels verre vluchten op zoek naar water en verzamelen zich
uiteindelijk bij de laatst overgebleven drinkplaatsen. Hierbij ontstaan dan
menigmaal enorme vluchten van honderdduizenden grasparkieten, die een
indrukwekkend schouwspel vormen.
Wat de voortplanting betreft richt de grasparkiet zich uitsluitend op de
regenval. Dit heeft te maken met het feit dat hij voor het grootbrengen van zijn
jongen aangewezen is op halfrijpe gras- en onkruidzaden, die er alleen dan zijn,
wanneer er overvloedig regen valt. Komen ze tijdens hun omzwervingen in een
gebied waar het pas geregend heeft, dan beginnen ze daar te broeden. Ze
blijven op een bepaalde plaats zolang er water en voldoende voedsel is en
brengen als de omstandigheden erg gunstig zijn vaak verschillende nesten
achter elkaar groot. Zodra de voedselvoorraden opraken of er een tekort aan
water dreigt, krijgt hun zwerflust weer de overhand en trekken ze verder; de
voortplantingscyclus begint dan vaak honderden kilometers verderop weer
opnieuw.
Hoewel zich deze vogels in principe in alle
windstreken van het continent kunnen
voortplanten en ook qua broedtijd niet aan
bepaalde maanden van het jaar zijn gebonden,
liggen de voornaamste broedplaatsen van de
grasparkiet in het zuidoosten en het zuidwesten
van Australië. Als hier na een natte winter ook in
het voorjaar, dus eind september en in oktober,
nog veel regen valt, dan schiet het gras uit de
grond en ontwikkelt zich tot formidabele hoogte.
Onder invloed van de warme voorjaarszon
ontwikkelt zich de bloei erg snel en niet lang
daarna dragen de aren zaden en vindt de
grasparkiet hier een rijk gedekte tafel.
Zodra de dagtemperatuur stijgt tot boven de 30 graden Celsius en er geen regen
valt, veelal in de maanden november en december, sterft de plantengroei snel af
en loopt de broedperiode ten einde. In sommige jaren als de herfstregens zeer
vroeg aanvangen, wordt wel eens opnieuw met broeden begonnen totdat de
invallende winter ook aan deze tweede broedperiode een einde maakt.
In de jaren dat de neerslag in het zuiden belangrijk beneden het gemiddelde
blijft, trekken de vogels naar het binnenland of naar het noorden aldoor op zoek
naar gebieden met de beste levensvoorwaarden.

Tip ons wie dergelijke soorten bezit en kweekt, dan kunnen ook wij contact zoeken.
Ook tips over informatie op internet kunt u ons mailen, advertenties van het te koop
aanbieden van deze gekweekte vogels, en catalogussen waar deze zijn, of straks
worden tentoongesteld. Wij verwachten dat u dit bericht serieus neemt, en ons gaat
helpen aan al deze informatie. Anders is het straks voor veel soorten misschien vijf
voor twaalf, en kunnen we die in de toekomst mogelijk niet meer houden. Werk hier
aan mee in het belang van onze hobby.
Als wij ons al de voorbije jaren al niet hadden ingespannen, hadden we nu misschien
alleen nog maar een grasparkiet en een kanarie in onze kooien gehad.
Wij zien graag al uw informatie tegemoet, en zullen als Algemene Nederlandse Bond
van Vogelhouders er alles aan doen om de overheid, en andere instanties er van te
overtuigen dat we in Nederland vele goede en deskundige vogelliefhebbers hebben,
die ook bijzondere vogels kunnen houden en kweken.
Alle informatie graag naar: Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL

Haalderen, 0481-462507, E-mail: bartbraam@planet.nl
Te koop aangeboden.
Joop de Rooij heeft al zijn vogels op moeten ruimen en biedt daarom zeven
bijna nieuwe en volledig complete TT-kooien aan voor € 40,--.
Neem svp even telefonisch contact met hem op: 0343 576659.
Zijn adres is: KAREL de GROTESTRAAT 26/16 , 3962 CL, Wijk bij Duurstede

Webruimte gevraagd
Voor het op internet plaatsen van vogelinformatie en onze clubbladen is nogal
wat ruimte nodig. Bij elk email-adres wordt ook gratis ruimte voor een eigen
website bijgeleverd, die lang niet iedereen (volledig) gebruikt. Heeft u nog
ruimte over die wij mogen gebruiken geef het dan svp door aan de redactie.
Dat voorkomt dat wij als vereniging zelf dure ruimte bij moeten huren.

Bijzondere kweekresultaten MELDEN
BIJZONDERE VOGELS KWEKEN IN DE TOEKOMST HOE LANG NOG??
Al vele jaren is men binnen allerlei instanties en de overheid bezig om tot een
verdere invulling te komen van de Flora en Faunawet, en de gezondheids en
Welzijnswet voor dieren. Dit jaar is de discussie weer op gang gekomen, over wat
wel of niet mag in de toekomst.
Onze bondsvoorzitter Pierre Stijnen die plaats heeft binnen het forum van de Raad
voor dierenaangelegenheden, en onze secretaris Bart Braam steken hierin veel tijd en
energie die zich zal moeten vertalen in het belang van onze hobby.
Op dit moment wordt er op aandringen der tweede kamer weer gewerkt aan een soort
negatieflijst. Deze lijst zal straks moeten aangeven welke dieren we wel en niet
mogen houden.
Op het gebied van de vogels zijn we al enkele jaren bezig, om hier aan invulling te
geven. We kunnen tot heden stellen dat we al veel hebben bereikt, en de meest
gangbare soorten voor de toekomst door ons kunnen worden behouden. We willen
echter meer, en moeten dus anderen overtuigen.
Er zijn echter nog vele soorten vogels, en dan spreken we over de waarvan we de
andere groeperingen moeten overtuigen dat deze wel degelijk zijn te houden door
ons als liefhebbers/kwekers. Maar men wil ook overtuigingen dat deze ook worden
gekweekt, zowel bij ons, als in onze buurlanden.
Wij vragen u als leden er op attent te maken dat we op korte termijn moeten
beschikken over voldoende kweekverslagen, van alle bijzondere soorten vogels.
Hiermee kunnen wij dan de tegenpartijen overtuigen.

Wat kunt u doen?
Uw clubbladen waarin verslagen staan van bijzondere kweekresultaten aan Bart
Braam toe te sturen. Tijschriften (ook internationaal) met melding bijzondere
kweekresultaten aan ons toezenden. (of Kopie)
Zijn u kwekers bekend met bijzondere soorten vogels, zoals b.v. Kwikstaarten –
Hoppen – Vliegenvangers – Toekans –Baardvogels – IJsvogels – Buulbuuls –
Neushoornvogels – Koekoeken – Nachtegalen – Timalies – Tangara’s - enz:
Vrijwel alle bijzondere soorten dus. Tip deze mensen om een verhaal te maken, van
het houden van deze vogels, maar in het bijzonder als ze er mee hebben gekweekt.
Kunnen zij dit niet dan zijn is uw redactie bereid ze daar mee te helpen. Ook foto’s
van deze vogels in de volière, en van de kweek zijn zeer welkom.
Al deze middelen kunnen onze bond er in steunen om de andere partijen te overtuigen en zoveel mogelijk soorten veilig te stellen, ook voor het kunnen en mogen
houden in de toekomst.

Zoals ik al opmerkte, kiezen grasparkieten hun broedplaats bij voorkeur in
holten van dikke takken in hoge eucalyptusbomen.
Ze gebruiken geen enkel nestmateriaal. De pop legt haar eieren op de
houtmolm die zich op de bodem van de holte heeft verzameld. Meestal broeden
verschillende koppels in één boom zo dicht mogelijk bij elkaar. Dit

broedgedrag vertonen ze ook als in de directe omtrek genoeg andere geschikte
bomen staan.
Het legsel varieert van vier tot zes eieren. Soms worden legsels tot acht eieren
aangetroffen. De broedduur is achttien dagen. De pop broedt alleen. De man
voert de pop op het nest en houdt haar soms een tijdlang gezelschap. Ongeveer
32 dagen na het uitkomen verlaten de jonge grasparkieten de nestholte. Niet
lang daarna zijn ze geheel zelfstandig. De pas uitgevlogen jongen lijken op de
ouders, maar zijn duidelijk matter van kleur. Aan weerszijden op de borst is een
vage dwarstekening zichtbaar. Het groen van onderrug en stuit toont een vage
geelachtige golftekening. De fijne golftekening van de achterkop en nek loopt
door tot aan de neusdop. Over het geheel genomen is het zwart van de tekening
valer en minder scherp afstekend. De keelstippen ontbreken nog of zijn
onduidelijk. De ogen zijn zwart, de oogiris ontbreekt. De snavel is zwartachtig,
de neusdop nagenoeg hoornkleurig. De poten zijn bleek blauwachtig grijs.
De jeugdrui begint wanneer de jongen ongeveer drie maanden oud zijn en duurt
ongeveer een maand. Dat is tevens het tijdstip waarop grasparkieten
geslachtsrijp worden.
Tekst: Harrie van de Linden
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