Maart 2006

Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Eerste
Culemborgse
Kanarie- en
Exoten
Vereniging

Nieuw:
•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

opgericht 20 januari 1947
Kamer van Koophandel
Tiel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664

Penningmeester/
ledenadministratie

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697070

2e Voorzitter:

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

e

Tel.: 0344 – 571896

2 Penningmeester:

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450

Materiaalbeheer:

H.M.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371

Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997
Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redaktie clubblad: H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl) en J. Pieters
Website: www.cable4u.nl/~rens-r9/index.html
Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van
het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00
Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester
E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Uitnodiging informatie bijeenkomst op 28 maart
Op 28 maart hebben we een ledenbijeenkomst die in het teken zal staan van
de voorbereidingen op het broedseizoen, de hygiënemaatregelen, die we
hierbij kunnen betrachten en hoe we er alles aan kunnen doen om te zorgen
dat het broedseizoen niet wordt verstoord door ongedierte met 2, 4, 6 of 8
pootjes en de jongen in zo goed mogelijke conditie op stok komen.
Tevens zullen we heel kort nog even aandacht besteden aan bestuurlijke
zaken zoals een kort mondeling verslag van de op 17 maart gehouden
gewestelijke vergadering.
De zaal is open vanaf half acht en de lezing begint op precies 8 uur.

• Op 20 januari 2007 bestaan we 60 jaar.
In de jaarvergadering is afgesproken een feestcommissie in te stellen om
het programma voor dit jubileum op te zetten.
Voor deze commissie zoeken we dus mensen die graag een feestje
bouwen. Meldt u svp aan bij Jaap van Driel, zijn telefoonnummer is
Tel.:06-23697070.
Op zaterdag 13 mei is er een Open dag bij de Opleiding IPIO Dier in
Barneveld. De kans om eens te kijken hoe alle verkopers en verzorgers
van dierenwinkels en pensions worden opgeleid.
Noteer die datum vast in uw agenda, maar nadere informatie volgt.

•

In het bestuur is afgesproken dat de ringenbestelling op een vast tijdstip
naar de bond wordt gezonden. De data zijn 28 februari, 28 maart en voor
het laatst voor de ringenbestelling 2005 op 28 april. Deze data sluiten aan
bij de ledenbijeenkomsten dit voorjaar. Het bestel formulier vindt u in dit
clubblad.
Ook het clubblad zal dit voorjaar op vaste tijdstippen verschijnen.
Deze data zijn: 20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei en 19 juni.
Copy graag een week voor deze data aanleveren.

Paaskaarten op 8 april
Op zaterdag 8 april gaan we kaarten om eieren in het rode kruisgebouw.
Meldt u even aan als u komt, dan zorgen we dat er die avond niemand met
een lege maag en een lege hand naar huis toe gaat.
Aanmelden bij H. Rens (518326) of J. van Driel (06-23697070)

Sierhoenders en kippen mogen nu tegen de vogelgroep worden
gevaccineerd. Hoe dat precies gaat en het laatste nieuws over de vogelgriep vindt u altijd op www.lnv.nl

•

Door de koude dagen in maart en het warme voorjaar van de
afgelopen jaren loopt de ontwikkeling van de natuur nu ongeveer vier
weken achter. Daar ondervinden ook de vogels in hun verlichte en bijverwarmde ruimtes toch ook last van. Raak dus niet te snel in paniek als
u nog geen nesten heeft.

•

Verslag jaarvergadering 28-02-2006

Aantal leden aanwezig: 20

Plaatsnamen zoeken Oplossing.

• Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering
Dit jaar is de jaarvergadering aan de late kant, de reden is dat we er
rekening mee hadden gehouden dat einde januari de C.O.M.Wedstrijden in
Zutphen gehouden zouden worden maar die is helaas niet doorgegaan
vanwege de vogelgriep.
De voorzitter memoreerde nog even dat de vogelgriep zo snel om zich heen
greep dat zelfs de DONALD DUCK niet meer bezorgd werd en dat was
nota bene zijn eerste vogelblad, zo kunt u begrijpen hoe dat erin hakt.
Maar zonder gekheid alle dierziektes van de laatste jaren doet onze
vogelsport geen goed, m.n. duiven en hobbykip houders worden erg
gedupeerd.
Verder werden 2 nieuwe leden voorgesteld en de hoop uitgesproken dat zij
zich spoedig thuis zullen voelen in onze vereniging.
Met de mededeling dat ons ERE lid De Heer Hendriksen ziek is en niet op
de vergadering kon komen slot de voorzitter zijn openingswoord af.

De ter beschikking prijs is gewonnen door Marina van Schaik uit
Beuischem, die zelfs nog enkele Belgische plaatsnamen ontdekte.

• Ingekomen stukken:
Er is een brief binnen gekomen van Mevr.Tonny Kersten met een
dankwoord dat zij heeft mogen bijzitten bij de afgelopen TT en deelde
verder mee dat zij samen met 2 collegae geslaagd was als exoten
keurmeester
Verder is er van de firma Viprotec een aanbieding binnen gekomen voor
een basispakket vogelgriep bestrijden met een kostenplaatje van € 169,-dit wordt voor kennisgeving aangenomen.
• Jaarverslag 2005.
Het verslag van de vorige jaarvergadering is afgedrukt in ons clubblad en
het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen, en waren verder geen
vragen en met dank aan de secretaris werd het verslag goedgekeurd
• Financieel jaarverslag 2005:
De penningmeester deelt een kopie van het financieel overzicht uit en
verteld dat we het jaar met een positief saldo is afgesloten.
•

Verslag van de kascontrole commissie:

1. Is er iemand thuis? Ik hoor nergens iets.
2. Voor heel deze partij wil ik honderd euro geven.
3. De politie liet hem na enkele uren weer gaan.
4. Niet alle paddestoelen zijn eetbaar Nellie.
5. Als er verkeer van rechts komt moet je remmen.
6. Het eten is klaar. Ga de jongens maar vast roepen.
7. Het is mooi weer, je kunt wel lopend naar school.
8. Veel burgers van de stad waren tegen.
9. Moeder probeert altijd weer iets leuks te bedenken.
10. Ik heb geen geld meer op de giro denk ik.
11. Ik wil het beleid enigszins aanpassen zei de burgemeester.
12. Het is verkeerd om mensen tot iets te dwingen.
13. Soms kun je volstaan met een knipoog.
14. Als je doornat regent, kun je ziek worden.
15. Met veel glitter en geschitter wordt een jurk nog niet mooi.
16. Vader, wilt u die bengel eens onder handen nemen?
17. Volgens het weerbericht wordt harde wind verwacht.
18. De politie onderwierp hen stuk voor stuk aan een verhoor.
19. Toen hij de strop eindelijk te boven was, kon hij verder.
20. Ondanks de koude, gaat de wedstrijd zaterdag gewoon door.
21. Alex wordt snel bruin en dat staat hem best goed.
22. Hij vindt wiskunde steeds weer boeiend.
23. In de Rotterdamse haven lopen veel schepen binnen.
24. Zag je zijn woede wel Speet hem dat niet?
25. Met belangstelling werd naar de nieuwe chef geluisterd.
26. Hij behandelde ons mild en de straf viel erg mee.
27. De kinderen vinden de meester aardig en geduldig.
28. Is het volgens de nieuwe spelling zo goed?
29. Feesten met pracht en praal, terwijl je rood staat op de bank.
30. Een kennis van mij drecht naar oude munten.

Jan Pieters

e

3 Het kruiskruid (Senecio vulgaris ).
Het bloeit als het vijf centimeter hoog is, het heeft
lichtgele buisvormige bloempjes, die zich oplossen in
wit vruchtpluis . Overal te vinden, waar een dicht
begroeid veld met kruiskruid staat, ziet men zwermen
vogels neerstrijken .

4e De smalle weegbree (Plantago
Lanceolota ) die een veelal dikke
aar bezit .Het verschil van deze
twee soorten is duidelijk aan het
blad te zien .
5e De grote weegbree (Plantago
major ). Ook deze vindt men overal
en bestaat uit een lange
cilindervormige aar, bezet met
sappige groene zaden, Die zeer rijk
zijn aan mineralen en ten goede
komen aan het verenpakje van
onze vogels.

Zo zijn er nog talloze onkruiden die aan de vogels verstrekt kunnen worden
Denk eens aan de zeer vele gras soorten die in juni en juli volop te plukken
zijn..Plaats ze in een grote pot met water of bindt ze op en hang ze aan het
plafond .Kwistig zullen de vogels er op af springen en hun buikje vol eten.
Tijd om te ruziën is er niet bij .Het malse hapje met aan de aren nog wat
insecten zullen ze graag nuttigen .Als u dat regelmatig verstrekt, zullen de
broedresultaten u geen windeieren leggen .
Voor u overgenomen Uit het clubblad onze Kamerzanger. Den Helder door
J.G. van ‘t Veldt.
Het eerste kwartaal is bijna verstreken.
Als uw contrbutie nog niet is betaald, doet u het dan nog even?

De kascontrole is gedaan door de heren van Velden en Hagenaars, de
resultaten gaven geen aanleiding tot vragen en zodoende werd het
financieel jaarverslag goedgekeurd. Verder geen vragen van de leden werd
het financieel jaarverslag goed gekeurd met dank aan de penningmeester.
Daar vorig jaar Harry Hommelberg is toegetreden tot het bestuur en als lid
van het bestuur kan men niet in een kascontrole commissie zitten zijn er 2
nieuwe leden benoemd en nu moet er dus een nieuw lid gekozen worden
anders zouden we volgend jaar weer met 2 nieuwe leden in de commissie
zitten en dat is niet de bedoeling. Spontaan melde Erwin van ’t Lam zich
aan en is dan ook als nieuw lid aangenomen.
•

Bestuursverkiezing.

2 leden van het bestuur, de penningmeester en de 2e voorzitter waren
statutair aftredend en de algemeen adjunct had aangegeven dat gezien zijn
drukke werkzaamheden hij geen kans zag de functie langer uit te oefenen.
Zowel de 2e voorzitter als de penningmeester waren herkiesbaar en
aangezien er geen tegen kandidaten waren werden zij met algemenen
stemmen voor een volgende periode aangesteld.
De functie van algemeen adjunct was de 8ste persoon in het bestuur
waardoor er een mogelijkheid zou kunnen ontstaan van een staking van
stemmen op voorstel van het bestuur gaan we proberen hoe het zich
ontwikkeld zonder de functie van algemeen adjunct, mocht volgend jaar
blijken dat het wel problemen geeft zal het bestuur zich beraden en met een
voorstel komen.
Op instigatie van de voorzitter wordt er geopperd om Hr Buurman als dank
voor bewezen diensten een bloemetje te geven, maar de vergadering geeft
aan dat het in het verleden nooit gedaan is en waarom dan nu ineens wel
gaan doen. Na enige discussie wordt gesteld dat een ieder die een
bestuursfunctie bekleed in de toekomst bij het aftreden een bloemetje of
een fles drank o.i.d. krijgt voor bewezen diensten.
• Jubileum
In 2007 bestaat de ECEKV 60 jaar en het voorstel van het bestuur is om dit
wat uitgebreid te vieren en dan alle voormalige bestuursleden speciaal uit te
nodigen.

Ook is het de bedoeling om een feestcommissie in het leven te roepen die
gevormd zou moeten worden door de leden en waar in ieder geval de
penningmeester deel van uit moet maken ( om de financiën te bewaken).
Een uitgebreide discussie ontstaat over de kosten die gemaakt zouden
mogen worden en waar en hoe dit gevierd zou moeten worden.
Om de discussie goed te kunnen voeren wordt het voorstel aangenomen om
een inventarisatie te laten maken door het bestuur en daar in de april
vergadering op terug te komen.
• TT 2006
De TT zal gehouden worden op 10, 11 en 12 november en het voorstel is
om de feestavond met de uitreiking van de prijzen te combineren met
jubileum feest ook hierover is verdere discussie en komt in april terug.
De contracten met de keurmeesters zijn in principe besproken en zullen na
de jaarvergadering opgestuurd worden.
• Jubileum commissie.
Er wordt gevraagd wie er belangstelling heeft om zitting te nemen in de
jubileumcommissie
Aan gezien men niet in grote getale zich aanmeld en de voorzitter zich kan
voorstellen dat men daarover wil nadenken zal er in het maartnummer van
het verenigingsblad een vraag komen zich te melden bij de penningmeester
Jaap van Driel, mocht dit geen resultaat opleveren dan komen we hier in
april nog weer op terug.
Vragen die zoal kwamen waren:
• Waar houden we zo’n feest
• Wat wil men
• Wat mag het kosten
• Hoe gaan we dit aankleden
Deze vragen zullen voor een deel in april beantwoord worden en de overige
zullen via een voorstel van de feestcommissie duidelijk moeten worden.
• Rondvraag.
Vraag m.b.t. de TT Het zou handig zijn om bij het uitkooien van de vogels
een langere tafel te maken zodat er wat meer ruimte is om vogels terug te
geven aan de inzenders, er wordt besloten om bij de uitgifte een lange tafel
dwars over de ruimte te zetten.

Natuurlijk zal een vogelhouder, die zich moet beperken tot het geven van
sla , andijvie ,witlof en andere groenten het ook wel rooien, doch onkruiden
blijven nummer één. Het valt direct op wanneer men voor een volière staat
waar regelmatig onkruiden worden toegediend . De vogels zijn veel levenslustiger, zitten beter in hun veren, hebben een glanzend verenpakje en
geven betere broedresultaten .Mede door deze ongekende krachten wil ik er
een vijftal onder de loep nemen.
1e Het onvolprezen vogelmuur of
vogelmier ofwel vogelkruid, haar
Latijnse naam is Stellaria Media.
Wat betekent planten uit een gematigde
luchtstreek met kleine witte bloempjes.
Die bloeien vrijwel het gehele jaar door
de kleine witte bloempjes geven licht
bruine zaadjes .
Deze zaadjes ontkiemen weer
onmiddellijk, zodat in één jaar verschillende geslachten zich kunnen
opvolgen. Het is te vinden lang
slootranden of braakliggende gronden.
De vogels zijn er verzot op. De blaadjes
zijn heerlijk mals en hebben het minste
gehalte aan vocht in zich.
Alles wordt er van opgegeten zoals
bloempjes, blaadjes en zaadjes.
De stengels die niet opgegeten worden
dienen als restmateriaal .
2e Het herderstasje (Capsella bursa-pastoris) ook wel
lepeltjes kruid genoemd, naar de driehoekige iets
ingesneden hauwtjes, die op gezeten afstanden op de steel
zitten en eigenlijk de vruchten zijn.
De bladeren en vruchten eten ze niet graag.
De lepeltjes worden wel graag gegeten, ze zijn rijk aan
mineralen die u de vogel niet onthouden mag Waar we op
moeten letten, is het witte dat zich veel al aan het plantje
vastzet .Deze kunnen we beter laten staan .Men
verondersteld dat het eten van de zwam geen vergiftiging geeft.

Naar nu blijkt zijn er tijdens de uitgifte 2 vogels vermist, helaas is dit niet
tijdens de uitgifte gemeld maar pas enige dagen later.
Navraag geeft ook geen duidelijkheid of er iemand is die 2 vogels (gele
catharina’s) heeft meegenomen of gewoon thuis heeft zitten die niet van
hem waren.
De algemene mening is dat de vereniging geen verantwoording kan nemen
voor melding achteraf van het vermissen van vogels uit de tentoonstelling
anders dan direct bij het uitkooien.
De algemene mening is dat de TT commissie ook dit jaar weer uitstekend
gewerkt heeft.

Onkruiden en hun ongekende krachten .
Hebben wel alle Planten, die men met den onwaardigen naam van Onkruid
betytelt, denzelven verdiend? Zult gy er de Klaproos, (Papaver rhaeas) zulk
een uitmuntend geneesmiddel, het fraaie blaauwe Koornbloempje (Centaurea
cyanus), de Dolyk, (Lolium temulentum) de wilde Gierst en zo veele anderen
onder tellen? Is 't geene groote Wysheid, dat zy onder en by andere zwakke
Planten willen groeien, om die op te beuren, te ondersteunen, te bedekken, en
ons in ziekte te geneezen? Wat houdt het neerbuigend Koorn, by een Onweder
of Dwarlwind, beter op dan 't Onkruid?
Hadden eenige braave Mannen hunne onvermoeide proeven agtergelaaten,
zouden ze dan ter eere van den God der Natuur, deeze uitmuntende waarheid
geleerd hebben, dat, naamelyk, de Planten de Lucht of den Dampkring van
schaadelyke en besmettende uitwaasemingen zuiveren; en dat, hoe meer
deeze besmet schynt, hoe sterker geenen groeien, of hoe meer zy dezelve
zuiveren? Gewassen, die men met voeten treedt, en naauwlyks aanziet, of op
welken men, als of dat nog niet genoeg ware, met bedilzieke redenen aanvalt,
en voor onnut scheldt, doen dikwerf aan ons zulke alleruitneemendste
diensten.
J.F. MARTINET (1729-1795)
Zoals uit bovengenoemd citaat blijkt is het al geruime tijd en in ruime kring
bekend dat onkruiden onontbeerlijk zijn voor alles wat in de natuur
beweegt. Dus in het bijzonder voor onze volièrevogels . Het is de sleutel tot
ons succes in onze liefhebberij .

Vraag over de financiën ; De opmerking wordt gemaakt dat als we kijken
naar het financieel overzicht er maar erg weinig ruimte is tussen de
inkomsten aan contributie en wat er afgedragen moet worden aan de bond
het verschil ± € 140,-- en de vraag is hoe kan een bestuur hier een
vereniging van laten draaien en wordt het niet tijd voor een contributie
verhoging.
De vergadering is bijna unaniem van mening dat een contributie verhoging
niet wenselijk is en de voorzitter geeft aan dat op de manier waarop er nu
gewerkt wordt wel veel gevraagd wordt van de bestuursleden maar dat het
financieel resultaat van 2005 het zeker niet nodig maakt om een voorstel
voor contributie verhoging te doen.
Wel realiseert het bestuur zich dat als sponsoren af zouden haken en we
geen gebruik meer mogen maken van sommige werkgevers en de school
(en dat is niet aan de orde) dat we ons dan zouden moeten beraden hoe
verder te gaan met deze contributie.
• Spelletjes avond.
Er wordt gevraagd om nog een spelletjes avond en dat gaan we organiseren
op 8 april a.s. precies bericht hierover volgt.
• Prijsvraag in het verenigingsblad
De puzzel over de plaatsnamen heeft 3 mensen uitgedaagd die het ook
aangedurfd hebben een oplossing in te sturen.
De oplossing wordt in ons blad afgedrukt

De inzenders waren:
• Rinus Hagenaars
32 namen
• Trudie Meijer
40 namen
• Marina van Schaik 44 namen
Ook waren er een aantal plaatsnamen uit België ingezonden en hoewel dat
niet vermeld was, was het niet echt de bedoeling en gelukkig heeft dit geen
verschil in de volgorde opgeleverd dus Marina gefeliciteerd je prijs volgt.
Het juiste aantal namen dat verborgen was is 57
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.10
uur
Jan Pieters
Secretaris ECEKV

Tien vragen over de vogelgriep
De vogelgriep nadert en levert bij intensief contact dodelijk gevaar op voor
mensen en vogels. Het Aziatische vogelgriepvirus H5N1, dat ook dodelijk
kan zijn voor mensen, is nu naast Midden- en Zuid-Europa ook in West
Europa gesignaleerd.
Hoe gevaarlijk is het H5N1-vogelgriepvirus dat nu zwanen in
Duitsland, Oostenrijk en Italië ziek maakt?
Het is voor mensen moeilijk om met het nu heersende vogelgriepvirus
besmet te raken. Om er ziek van te worden is intensief contact met zieke
vogels nodig. Maar wie besmet raakt, heeft een flinke kans om te
overlijden. Ongeveer de helft van de mensen die ziek wordt, gaat eraan
dood. De meesten van de ruim 90 mensen die de afgelopen jaren aan
H5N1-griepvirus in Zuid-Oost-Azië zijn overleden, hadden tussen de zieke
dieren gespeeld, of zieke vogels geslacht en bereid. Of ze hadden hun
gewonde vechthanen verzorgd. Of traditionele gerechten met bijvoorbeeld
rauw eendenbloed gegeten.
Mag ik nog op reis naar landen waar de vogelgriep is gevonden?
Ja, u kunt rustig naar Oostenrijk op wintersport. En vakantiegangers
kunnen ook naar Indonesië, Vietnam en Thailand, waar hetzelfde virus al
ruim twee jaar sterfte onder pluimvee en waterwild veroorzaakt. Er is geen
negatief reisadvies.

Fok
In het verleden werden deze agaporniden in grote aantallen ingevoerd en
tegen lage prijzen aangeboden. Omdat ze zo goedkoop waren, nam men
nauwelijks de moeite er mee te fokken. Door dit verzuim en het feit dat de
invoer lange tijd praktisch stil heeft gelegen, was de soort niet altijd
verkrijgbaar. Doordat de vogels goede broedvogels blijken te zijn, hoeven
we thans niet bang meer te zijn dat ze voor de vogelliefhebberij verloren
gaan. Hoewel door hun zachtmoedig karakter koloniebroed in de volière tot
de mogelijkheden behoort, is het beter de paartjes apart in kleine volières
of broedkooien te laten broeden. Deze vogels slapen het liefst in nestkasten
of broedblokken. Als nestmateriaal moeten we verse wilgentakken
verstrekken. De nestbouw is geheel gelijk aan die van de fischeri, de
personata en de lilianae. De eieren worden om de andere dag gelegd en
door de pop uitgebroed. De broedtijd begint na het leggen van het tweede
ei en duurt ca. 22 dagen. Tijdens deze periode wordt de pop door de man
op het nest gevoerd. De pop verlaat het nest alleen voor het doen van haar
behoefte. Als de jongen uitkomen hebben ze oranjerood nestdons dat
naarmate ze wat ouder worden donkergrijs wordt. Op de leeftijd van negen
dagen kunnen ze gering worden; ringmaat 4,5 mm. Na een nesttijd van
ongeveer 40 dagen vliegen de jongen uit. Daarna worden ze nog ongeveer
veertien dagen door de man gevoerd. Zodra ze zelfstandig eten, begint de
man zich vaak onhebbelijk tegenover zijn kroost te gedragen. Een teken dat
de oudervogels aan een volgend legsel willen beginnen.
De jongen lijken veel op de ouders, maar de kleur is iets matter. De ogen
zijn lichtbruin. Op de bovensnavel bevindt zich een zwarte vlek.
Mutaties
Bij de nigrigenis zijn een tweetal mutaties opgetreden. In beide gevallen
gaat het om verschijningsvormen waarbij de kleur van het masker en de
algemene lichaamskleur is opgebleekt. De mutant die de minste opbleking
van masker- en lichaamskleur laat zien, noemt men misty; deze mutatie
vererft autosomaal en is onvolledig dominant ten opzichte van de
wildvorm. Genetisch symbool: Mt; wildvorm Mt+
Bij de andere verschijningsvorm gaat het om een melaninereductie van
ongeveer 80 à 90 procent, deze noemt men overgoten. De vererving van
deze mutatie is autosomaal recessief. Genetisch symbool: su; wildvorm su+
De oorspronkelijke tekst van H.W.J. van de Linden is voor u aangepast aan zijn eigen
bevindingen door H. Rens

Woongebied
Zuidwest-Zambia, langs de bovenstroom van de Zambesi-rivier oostelijk
tot aan Livingstone in het noorden tot aan Senanga en in het Kafue
Nationaalpark tot aan de Victoria watervallen, Noordoost-Namibië,
Noordoost-Botswana, West-Zimbabwe.
Biotoop
Deze meest streekgebonden vertegenwoordiger van het genus Agapornis
bewoont de met loofhout, vooral acacia's, begroeide dalen en het open
grasland langs de bovenstroom van de Zambesi-rivier. Ze leven in
kolonieverband; gewoonlijk in kleine groepen van ongeveer 20 stuks, soms
grotere groepen van zo'n 100 stuks. Ze komen weinig op de grond.
Verschillende keren per dag trekken ze naar het water om zich te baden.
Hun voedsel bestaat uit allerhande zaden, vruchten bessen, en
bladknoppen. Het natuurlijke broedseizoen valt tussen oktober en
december, in de streek rond de Victoria watervallen mogelijk al vanaf
september. Ze nestelen in boomholtes en in wevernesten. Ook zijn er
nesten gevonden onder de daken van hutten van de inlandse bevolking.
De nestbouw komt overeen met die van de fischeri, personata en lilianae.
Huisvesting en verzorging
De nigrigenis is een zeer
actieve vogel, die zomer en
winter buiten gehouden kan
worden, mits een nachtverblijf aanwezig is, waarin
de temperatuur tenminste
enkele graden boven het
vriespunt blijft. Indien men
voor koloniebroed kiest
dient men minimaal 1
vierkante meter volière
oppervlakte per kweekkoppel aan te houden. Bij
volièrebroed minimaal 2
broedblokken per koppel
verstrekken, dit laatste om kibbelpartijen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Deze vogels baden graag, zorg er daarom voor dat ze dit ook kunnen.

Welke persoonlijke voorzorgsmaatregelen kan ik treffen?
Vermijd direct contact met watervogels en pluimvee. Ook met mest, veren
en dons. Ga niet naar markten waar levende dieren worden verkocht. Werk
hygiënisch bij het bereiden van vogelvlees. En gaar het goed. Het virus
gaat dood bij een temperatuur boven de 70 graden. Gare kip is veilig.
En áls ik reis naar een land waar zieke vogels zijn, hoe voorkom ik dat
ik na terugkomst de kippen van de buren besmet?
Het is verboden om vlees, kaas, melk, veren, dons en jachttrofeeën mee op
reis te nemen. Er kan virus in zitten. Commerciële import van vogels,
vlees, veren en dons (voor dekbedden) uit landen waar de vogelgriep is
vastgesteld, wordt steeds onmiddellijk verboden. Het virus kan zich ook via
schoenen, kleren, autobanden en laadruimten verspreiden. Maak die schoon
met een desinfecterend middel.
Als ik een griepprik heb gehad, ben ik dan beschermd tegen vogelgriep?
Nee. Dat hangt er van af hoe goed de dokter zijn vak bijhoudt. Het vaccin
in de griepprik die in oktober en november wordt geprikt, beschermt niet
tegen de vogelgriep H5N1. Wel tegen virussen die jaarlijks voor de
winterse griepgolf zorgen. De gewone griepvirussen zijn H1N1- en H3N2influenza A virussen, en een influenza B virus. De winter is het
gevaarlijkst, want dan zitten mensen bij elkaar in kleine ruimten. In
Nederland overlijden jaarlijks 1.000 tot 3.000 mensen aan die jaarlijkse
griepgolf.
Waarom is er geen vaccin tegen het H5N1-virus?
Dat is ontworpen, maar verdere productie heeft eigenlijk pas zin als er een
H5N1-virus is ontstaan dat zich wereldwijd onder mensen verspreidt. Dat
pandemische virus zal andere eigenschappen hebben dan het virus dat nu
vogels en incidenteel een mens ziek maakt. Tegen een virus dat er nog niet
is, kan niemand een virus maken.
Waarom is er plotseling zo'n angst voor het ontstaan van een
wereldwijde epidemie, nu er dode zwanen van noord tot zuid in
Europa worden gevonden?
Onder deskundigen is die angst al erg groot sinds begin 2004 toen de
H5N1-vogelpest in Zuidoost- Azië uitbrak en onvoldoende werd bestreden.
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De epidemie onder het pluimvee en waterwild ‘zeurt’ daar nu al bijna twee
jaar door. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op diplomatieke wijze
ernstige kritiek geuit op overheden die onvoldoende bestrijdingsmaatregelen treffen. Regelmatig worden in Zuidoost-Azië mensen (en andere
zoogdieren) ziek. Daarbij krijgt het virus keer op keer de kans om te
muteren tot virussen die veel mensen ziek kunnen maken. Als dat nieuwe
pandemievirus in Zuidoost-Azië ontstaat, duurt het hopelijk een paar
maanden voordat de golf over Europa spoelt. Als het nieuwe virus in
Turkije ontstaat is die nieuwe griep sneller hier.
Is het onmogelijk zo'n nieuw mensenvirus direct de kop in te drukken?
Nee, niet onmogelijk, hebben onderzoekers met wiskundige modellen
uitgerekend. Maar het is een kwestie van snel handelen. Binnen twee of
drie etmalen na de eerste ziekteverschijnselen moeten alle mensen in een
straal van 5 kilometer rond de eerste patiënten griepremmers slikken.
Zijn er voldoende griepremmers?
Wel om rond zo'n eerste, vroeg ontdekt ziektegeval de verdere verspreiding
de kop in te drukken. Nederland heeft op het ogenblik een voorraad
griepremmer van enkele honderdduizenden kuren klaarliggen. Enkele
miljoenen liggen in bulk opgeslagen en moeten eerst nog tot bruikbare
capsules worden verwerkt. Maar daar is tijd genoeg voor, zeggen de
Nederlandse infectieziektedeskundigen.
Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Eerst is het gewone griep: algemene malaise, hoofdpijn, koorts en
spierpijn. Daarna wordt het meestal snel een ernstige virale longontsteking.
Er zijn echter medische rapporten uit Vietnam dat het virus ook andere
organen kan aantasten en dan eigenlijk helemaal niet meer op griep lijkt.
Dit artikel op de site van het ministerie is voor het laatst aangepast op 16 februari 2006, door Wim Köhler

Op de Boskoopse vogelmarkt begin februari kwam ik een opvallend koppel
agaporniden tegen. Een wildkleur nigrigenis pop en een prachtige hemelsblauwe man. Nu weet ik dat de zogenaamde donkergroene, olijfgroene,
hemels-blauwe, kobaltblauwe en mauvekleurige nigrigenis door bastaardisering met de personata is ontstaan. Maar deze vogel vertoonde uiterlijk
geen enkel kenmerk meer van de personata, zodat ik het koppel na wat
afdingen toch gekocht heb. Ik besef dat nu al veel nigrigenissen niet meer
raszuiver zijn. Als het fokken met transmutanten de overhand krijgt is te
vrezen is dat er op den duur geen raszuivere nigrigenissen meer te krijgen
zullen zijn.
Geschiedenis
Deze kleurrijke agapornide werd pas in 1904 door dr. Kirkman ontdekt.
De wetenschappelijke beschrijving volgde in 1906 door Sclater. In 1907 al
vrij vlug nadat ze ontdekt waren, kwamen de eerste zendingen naar Europa
door Fockelmann, Hamburg. Spoedig genoten ze een grote populariteit.
Het eerste foksucces wereldwijd met deze soort was in 1908 en staat op
naam van de Engelsman R. Philips. Er zijn geen ondersoorten.
Soortbeschrijving Agapornis nigrigenis
Formaat: 13,5 cm.
Man en pop: miniem bruinachtig zwart voorhoofdsbandje, voorhoofd
verder roestbruin overgaand in donkerbruin op kruin, achterhoofd en nek
olijfgroenbronskleurig. De wangen zijn aan de voorzijde bruinachtig zwart,
geleidelijk overgaand in donkerbruin richting oorstreek. De kinstreek is
bruinachtig zwart; bovenborstvlek zalmkleurig, richting halszijden
overgaand in bronsgroen. Algemene lichaamskleur groen. Onderborst,
buik, flanken en anaalstreek geelachtig groen. Mantel en vleugeldek
donkergrasgroen, het vleugeldek doet ietwat gehamerd aan. In de
vleugelbocht is de kleur een nuance lichter. Stuit en bovenstaartdekveren
grasgroen; onderstaartdekveren geelachtig groen. Grote vleugelpennen
donkergrijs met groene buitenvlag. De primaire staartpennen zijn groen de
secundaire staartpennen tonen een oranjegeel-zwarte dwarstekening en
groene staarttippen. Snavel koraalrood, naar boven toe overgaand in
dieproze met aan de basis een witte snavelriem. Ogen donkerbruin met een
opvallend duidelijk zichtbare pupil, de ogen omgeven door een witte ring
van washuid. Poten grijs; nagels donkergrijs.

