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Januari staat in het teken van het bezoek van de
grote vogelshows. Op zaterdag 5 januari gaan we
naar Zutphen. We vertrekken om 08.45 uur vanaf
het Rode Kruisgebouw en rijden via Buren (ca
09.00 uur) naar Zutphen. Aanmelden kan tot
uiterlijk 1 januari bij Henk Rens (0345-518326)
Op Zaterdag 12 januari gaan we naar Apeldoorn.
Aanmelden kan tot en met 6 januari bij Henk Rens. Het reisschema is gelijk
aan dat van Zutphen.

Het bestuur en de
redactie wensen u
allen heel fijne
kerstdagen en een
uiterst voorspoedig
kweek- en tenstoonstellingsseizoen in

2008

Er is ondertussen ruim voldoende belangstelling om op zaterdag 26 januari
2008 een gezamenlijk bezoek aan de Wereldshow in Hasselt brengen.
e gaan met de bus en vertrekken om 08.00 uur van Het Rode Kruisgebouw,
zodat we om even na tienen kunnen arriveren.
Aanmelden voor Hasselt kan nog uiterlijk op de kaartavond van 19 januari.
Voor alle shows geldt: een ieder betaalt zijn eigen entree en catalogus.
Voor Zutphen en Apeldoorn vragen we een bijdrage van 5 euro per lid in de
reiskosten. Voor Hasselt zal het niet meer dan 10 euro per lid zijn.

Noteert u alvast even in uw agenda?
5 januari 2008 Bezoek aan de kampioen in Zutphen

12 januari 2008 Bezoek aan Vogel 2008 in Apeldoorn

Het tonen van rood in de broek van de Swift parkiet:
Het tonen van rood in de broek van de swiftparkiet is niet abnormaal.
Inmiddels is door een aantal liefhebbers op selectieve wijze een “roodbuik”
Swift parkiet gekweekt. Hoewel in onze standaardbeschrijving in de broek
geen rood gewenst is blijkt het kweektechnisch dus wel degelijk aan de orde.
Het lijkt dan ook goed dat de wildvorm met rood in de broek gestraft blijft
terwijl er ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van een roodbuik versie.
Door deze handelwijze blijven we selecteren op zuivere vogels en selectieve

19 januari Kaartavond met mooie prijzen

roodbuiken. Het tonen van een beetje rood is dus daarmee niet toegestaan

26 januari 2008 Bezoek aan de Wereldshow in Hasselt

Mutaties
Er bestaan een paar kleur mutaties van de swiftparkiet. Onderstaand een paar
foto's van de misty, de faded en de zeer zeldzame roodbuik kleurmutaties.

Clubblad wordt ook buiten Culemborg weer direct bezorgd
Dankzij een extra advertentie en een sponsor voor de portokosten is het weer
mogelijk om ook onze leden buiten de stad weer direct het clubblad toe te
zenden.
Maar we plaatsen natuurlijk dit blad voor de ongeduldige lezers ook direct op
het internet op www.eckev.nl/clubblad/
Het clubblad van januari zal in de week van 15 januari verschijnen met daarin
uiteraard een terugblik op Zutphen en Apeldoorn.

Figuur 14: De faded, misty en roodbuik kleurmutaties van de
swiftparkiet

verschonen omdat hun natte ontlasting vooral in de eerste weken zorgt voor
een veel te vochtig nest. In tegenstelling tot andere vogels is het verschonen
van het nestmateriaal geen enkel probleem. Bij warm weer moet men ook
zorgen voor voldoende ventilatie. Het mag namelijk niet te warm worden in
het nestblok.
Voeding
In zijn thuisland voedt de swiftparkiet zich hoofdzakelijk met nectar en
pollen, doch eveneens verschillende insecten zorgen voor de nodige
afwisseling. Verder talrijke vruchten, zaden, knoppen, bladeren en bessen.
Ze zoeken zelden de bodem op al nemen ze ook wel eens graszaden tot zich.
Het grootste deel van hun voedsel vinden ze in de bomen.
Dit gevarieerde natuurlijke dieet maakt het noodzakelijk ook het voedingspatroon in onze volières hierop aan te passen. Mijn swiften zitten in een
gemengde volière met verschillende neophema's, grasparkieten en
bergparkieten en krijgen als basis een zaadmengsel voor neophema's.
Dit vul ik dagelijks aan met kiemzaad, eivoer, een stuk vers fruit (zoete appel
en peer vinden ze het lekkerst) en twee theelepels aangelengde Nutri Bird
A21 pap met water en een beetje honing (dit overigens omdat lori pap bij ons
in de omgeving niet te krijgen is). Dit vul ik ter afwisseling nog een paar keer
per week aan met onkruidzaad, universeel voer, trosgierst en verse groente.
's Zomers gebruik het liefst groen uit de natuur zoals klaver, vogelmuur en
paardenbloemblad. 's Winters gebruik ik vaak wortel, andijvie en spinazie.
Uiteraard moet er altijd schoon water, grit, sepia en maagkiezel tot hun
beschikking staan..
:

Op zaterdag 15 december 2007 was het Rode Kruisgebouw goed gevuld met
leden en huisgenoten voor de prijsuitreiking en de afsluiting van ons
geslaagde jubileumjaar.
In zijn openingswoord keek voorzitter Henk Rens – zonder er een oude
jaarsconference van te willen maken - nog even terug op de bijzondere
momenten in het jubileumjaar zoals de feestavond op 20 januari, het
overlijden van onslid Hans Hendriksen en de jubileumshow.
Voor alle deelnemers aan de jubileumshow was er een bijzondere
herinneringsmedaille, die ook werd uitgereikt aan de twee leden van de TTcommissie die zelf geen vogels hadden ingezonden, maar wel het hele
weekend in de weer waren.
Voor de aanwezige winnaars van de prijzen tijdens de show waren er mooie
ere-prijzen of waardebonnen, die met een korte toespraak werden
overhandigd.De overige prijzen worden op een ander moment aan de prijswinnaars overhandigd,
Uiteraard werd er ook weer een aantal ronden bingo spelen om mooie prijzen
onder leiding van onze bingo-master Peter Winkel.
Voor de kinderen was er zelfs een aparte jeugdronde met daarop afgestemde
prijzen beschikbaar gesteld door de firma Blom.
Halverwege de avond verzorgde slagerij Knobbout het traditionele buffet, dat
werd geopend door de vertegenwoordigers van de firma van Ewijk.
Zij werden speciaal bedankt voor hun hulp voor het transport van onze TTmaterialen van en naar de show en de opslag van ons materiaal.
Aan het slot van de avond deed het bestuur nog een oproep om eventueel
gezamenlijk de wereldshow in Hasselt op 26 januari te bezoeken. Er zijn
inmiddels zoveel aanmeldingen dat dit bezoek zeker doorgaat.
Ook voor het bezoek aan de shows in Zutphen en Apeldoorn is voldoende
animo, zodat ook 5 en 12 januari doorgaan. Aanmelden is nog mogelijk.

H. Rens

Controle van uw vogelverblijf en/of volière door de AID of Politie
(opgesteld door NBvV in overleg met de AID)
Wat mag wel en wat mag niet!
Als de AID in een bepaald gebied actief is en een aantal volières van
liefhebbers controleert, dan is het snel overal bekend en kun je ook vreemde
verhalen horen over wat er allemaal kan en niet kan.
Nu het mogelijk is bijna alle vogels te houden, is de verwachting dat de
controle ook zal toenemen. In overleg tussen de NBvV en de AID is onderstaand artikel geschreven, dat u inzicht geeft in deze materie en waarin
de rechten en verplichtingen van de vogelliefhebber staan, Voor de liefhebber
van regeltjes is ook een verwijzing naar de wetsartikelen opgenomen.

Gedrag
De Swiftparkiet is een zeer actieve vogel die veel leven in onze volières
brengt. Uitgezonderd de uren rond de middag vliegt, klautert en klimt de
swiftparkiet de hele dag, vaak fanatiek fluitend, door de volière. Indien
voorradig geef ik ze dagelijks een grote bos verse wilgen of fruitboom takken.
Ze schillen deze takken kaal en klauteren er in, wat goed is voor hun poten en
snavel. Ook een bak water dient elke dag tot hun beschikking te staan omdat
ze erg graag badderen. De swiftparkiet is een zeer verdraagzame vogel en kan
gerust in een gemengde volière worden gehouden. Wanneer ze hun verzorger
leren kennen worden ze erg tam, soms zelfs een beetje brutaal. Bij het voeren
komen ze soms gewoon op je hand zitten en beginnen alvast aan hun maaltijd.

Toezichthoudend- en opsporingsambtenaar.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen toezichthoudend ambtenaar en
opsporingsambtenaar. De bevoegdheden van de toezichthoudend ambtenaar
en de verplichting van de gecontroleerde zijn vermeld in de Algemene Wet
Bestuursrecht, hoofdstuk 5, art 5,11 t/m 5,20, De bevoegdheden van de
opsporingsambtenaar zijn vermeld in de Wet op de Economische Delicten, art
18 t/m 26, De ambtenaren van politie en Algemene Inspectiedienst zijn zowel
toezichthoudend ambtenaar als opsporingsambtenaar. Een opsporingsambtenaar is bevoegd uw erf te betreden ter controle van de daar aanwezige
vogels. Let wel dat controle ook mogelijk is zonder dat de houder aanwezig
is. Normaal zal men echter netjes aanbellen bij de voordeur en de controle
aanzeggen. Gebruikelijk is dat de controlerend ambtenaar u zal vragen uw
medewerking te verlenen om het onderzoek mogelijk te maken door de vogels
zodanig te laten zien, dat de ring kan worden gecontroleerd.

Kweken in een volière
Als de broedtijd is aangebroken selecteert de pop een geschikte
nestgelegenheid. In een volière is het dan ook noodzakelijk meerdere
nestkasten op te hangen zodat ze een keuze mogelijkheid heeft. Ik hang zelf
meestal begin april (een beetje afhankelijk van het weer) de nestkasten in de
volière. Door knaaggedrag aan het hout in de nestkast is het zichtbaar dat een
pop in broedstemming is en dat er spoedig eieren te verwachten zijn. In de
volière of in een broedkooi, broeden de swiftparkieten in een nestblok van
ongeveer 40 cm hoog en een bodem ongeveer oppervlak van 20 x 20 cm.
Het in vlieggat heeft een diameter van 5,5 tot 6,0 cm. Het nest blok kan onder
hoek van 45°, maar ook recht opgehangen worden (in dat geval met aan de
binnenkant een trapje). Zelf gebruik ik zowel zelfgemaakte als natuurbroedblokken met een trapje aan de binnenzijde zodat ze naar beneden kunnen
klimmen. Hierdoor is de kans minder aanwezig dat ze zich op de eieren laten
vallen. De bodem moet komvormig zijn en als bodembedekking gebruik ik
vochtig een mengsel van vochtige turf en houtsnippers.
Een pop legt om de dag, 3 tot 5 eieren die 19 dagen bebroed worden.
De jongen moeten tussen de 7de en 8ste dag worden geringd met ringen van
5,0 mm. In de broedperiode en de eerste weken dat er jongen zijn, is ze voor
wat betreft de voeding afhankelijk van de man. De pop wordt 's morgens en 's
avonds door de man gevoed. Op dit tijdstip verlaat de pop ook vaak even het
nest om zich te ontdoen van haar ontlasting. Na een week of vijf komen de
jongen voor het eerst naar buiten. De pop blijft tot dat moment ook meestal 's
nachts bij de jongen. Bij de jongen ontstaat na een aantal weken een witte
vlek op het achterhoofd. Wat daar de reden van is weet ik niet. Als de swiften
jongen hebben is het beslist noodzakelijk regelmatig het nestmateriaal te

Betreden van een woning.
Het betreden van een woning is geregeld in de Algemene Wet op het
Binnentreden. Legitimatie door de ambtenaar is verplicht bij het betreden van
een woning. Indien de ambtenaar op vrijwillige basis de woning mag betreden
van betrokkene, zal hij zich eveneens legitimeren. Dus: de ambtenaar zal zich
bij het betreden van een erf of woning, gevraagd dan wel ongevraagd
legitimeren en het doel van zijn komst meedelen. Wil de opsporingsambtenaar (Opmerking AID: tegen uw wil) ook controle in uw huis uitvoeren,
dan: heeft hij voor onderzoek in de woning een schriftelijke machtiging
nodig. U dient duidelijk bezwaar te maken tegen het binnen treden.
Onder woning wordt verstaan de plaats waar iemand zijn privé huiselijk leven
leidt. Deze plaats is bestemd en wordt gebruikt voor leven en slapen. Tot de

Swiftparkieten zijn in het algemeen geen moeilijke vogels om te houden.
Het best gebruikt men hiervoor een gecombineerde binnen en buitenvolière.
Deze mag uit hout gemaakt zijn en met groene planten beplant worden, in het
bijzonder kleine bosjes of boompjes, die ze gemakkelijk kunnen gebruiken
om in te klauteren. Let er echter wel op dat het groen hen niet hindert om over
en weer te kunnen vliegen, ook omdat ze zich gemakkelijk kwetsen bij het
uitvoeren van hun snelle vlucht.
Omdat swiftparkieten niet agressief zijn kunnen ze prima in een gemengde
volière met andere tropen en vredelievende parkieten gehouden worden.
Buiten de broedtijd zitten de auteur zijn 2 koppels swiften in een gemengde
volière met verschillende neophema's, grasparkieten en een koppel
bergparkieten. In de broedtijd is de volière wat minder druk bezet. Omdat
swiften zeer goede en snelle vliegers zijn willen ze graag wat ruimte hebben.
Hij houdt ze in een volière van 4 tot 5 meter en vind dit perfect. Er zijn ook
mensen die zeggen dat swiften in verband met hun snelle vlucht beter in een
iets kleinere volière kunnen zitten
zodat ze niet zulke grote snelheden
bereiken en zich niet kunnen
verwonden. Swiftparkieten zijn
echte acrobaten en mogen graag
klimmen. Een klimboom is dan
ook onontbeerlijk in de volière.
Indien mogelijk geef dan swiften
dagelijks verse jonge takken. Ze
klauteren dan de hele dag in het
rond en doen zich te goed aan de
jonge schors.
Uiteraard moeten ze wel beschikken over een beschut, tocht-, vocht- en
vorstvrij binnenverblijf. 's Zomers mogen swiften 's nachts gewoon buiten
blijven. Zorg dan wel voor voldoende nacht verlichting in de tuin zodat ze
nog wel iets kunnen zien als ze schrikken. Haal ze 's Winters en in de herfst 's
nachts naar binnen. Omdat ze graag aan het gaas hangen bestaat groot gevaar
voor bevroren poten als het echt koud wordt. Alleen als het heel hard vriest
moet je bij verwarmen zodat het vorstvrij blijft in het nachtverblijf.

woning behoren niet de aan de woning verbonden ruimten die niet voor het
huiselijk verkeer zijn ingericht en tevens apart toegankelijk zijn en niet via de
woning worden betreden. Wil hij ook nog uw woning (kasten, berging e.d.)
doorzoeken, dan mag dat alleen op vertoon van een schriftelijke machtiging
tot doorzoeken van de woning in het bijzijn van een officier van justitie of een
politieambtenaar die hiertoe is aangewezen (hulpofficier).
Machtiging tot huiszoeking.
Ook dan moet u duidelijk uw wil kenbaar maken en dus bezwaar maken.
Wanneer tegen de wil van de bewoner met een machtiging tot binnentreden of
een machtiging tot huiszoeking toch het onderzoek heeft plaatsgehad, dan zal
de opsporingsambtenaar het verslag van binnentreden tegen de wil van de bewoner uiterlijk op de 4de dag na die waarop in de woning is binnengetreden,
toezenden aan degene die de machtiging heeft gegeven.
Processen-verbaal kunnen worden opgevraagd bij de griffie, meestal tegen
een kleine vergoeding. U weet dan wat justitie u ten laste legt.
Als u de opsporingsambtenaar zelf binnen laat zonder dat u daartegen
bezwaar maakt, door hem b.v een kopje koffie aan te bieden, dan heeft hij
deze machtiging niet nodig.
Constateert hij dan een strafbaar feit, dan kan hij handelend optreden.
Inbeslagname.
Hij kan ook tot inbeslagname bijv. van uw vogels besluiten. U krijgt dan een
bewijs van ontvangst. Een bewijs van ontvangst van inbeslaggenomen
voorwerpen/goederen wordt door de verbalisant ingevuld en ondertekend.
Dit bewijs wordt zo mogelijk ter plaatse uitgereikt, maar kan ook per post
worden toegezonden. Het is verstandig erop te attenderen dat u wenst dat
individuele kenmerken van uw vogels in het bewijs worden vermeld, dus bijv.
de ringnummers. Hoewel op dit punt de voorlichting wel eens anders is
geweest, wordt erop gewezen dat het de ambtenaar niet is toegestaan de
houder als opslaghouder aan te wijzen.(Opmerking AID: Tenzij U
daartegen geen bezwaar heeft) Indien vogels c.q. goederen in beslag worden
genomen, zullen deze gedeponeerd moeten worden op een daarvoor bestemde
plaats. In het Handhavingsdocument Flora-en Faunawet is vermeld dat de
inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden genomen.
De opsporingsambtenaar kan u ook verzoeken om vrijwillig afstand te doen
van de inbeslaggenomen goederen (vogels, vangmiddelen e.d.) en daarvoor te
tekenen. Als u echter van mening bent dat deze inbeslagname onterecht is,
moet u hiervoor niet tekenen.

Informatie via de vogelbonden
Op het bondsbureau is een administratie bijgehouden als bedoeld in artikel 9
van het Vogelbesluit 1994. Ook onder de nieuwe regelgeving is zo’n administratie verplichting. Onder de nieuwe regelgeving moet deze administratie
zelfs eens per drie maanden aan het ministerie van LNV ter beschikking
worden gesteld. In het belang van het opsporingsonderzoek naar vermoedelijke strafbare feiten kan de toezichthoudend ambtenaar of opsporingsambtenaar (politie of AID) inzage eisen in deze ringenadministratie.
Enkele punten als leidraad
bij controle van uw vogels.
• Als de
opsporingsambtenaar zich
(aan uw voordeur) bij u
meldt, zal hij zich
legitimeren en het doel van
zijn komst meedelen.
Informeer dan duidelijk naar
zijn naam en namens welke
bevoegde dienst hij de
controle uitvoert en vraag hem zo nodig zich te legitimeren. (noteer naam en
dienst waartoe hij behoort)
• Vergezel de opsporingsambtenaar en blijf hoffelijk.
• Op vragen die u in moeilijkheden kunnen brengen, bent u niet verplicht te
antwoorden.
• Vinden er handelingen plaats die het welzijn van uw vogels nadelig beïnvloeden, meld dat dan aan de opsporingsambtenaar en protesteer hiertegen.
• Verleen zo nodig medewerking aan de controle door biijv. zelf de vogels te
vangen.
• Bij een eventuele inbeslagname kunt u verzoeken als voorlopig
opslaghouder te worden aangesteld, maar gezien de richtlijn van justitie zal
daaraan (Opmerking AID: bij voorkeur) geen gevolg worden gegeven. Vraag,
naar welk asiel de vogels worden gebracht (Opmerking AID: Het is echter
geen verplichting voor de AID dit kenbaar te maken)
• Als men u verzoekt vrijwillig afstand te doen van het inbeslaggenomen
voorwerp of goed en dan wel een afstandsverklaring te tekenen, moet u zich
realiseren dat u die vogels of goederen niet meer terugkrijgt.
zomer 2007

ongeveer 90% van hun voeding uitmaakt.
Het
broedproces
in het wild
In de natuur
bestaat de
voorkeur
voor een
holte in een
gom- of
eucalyptusboom, op hoogte variërend van net
boven de grond tot twintig meter hoog en
meer. Dikwijls bevinden er zich in een boom
verschillende holen die gelijktijdig door
swiftparkieten of neophema soorten betrokken worden. In oktober en
november beginnen ze te leggen. Een legsel bestaat uit 3 tot 5 eieren, die
alleen door de pop bebroedt worden. Nestmateriaal wordt niet in het nest
gedragen en alleen de aanwezige houtmolm blijft ter plaatse. Gedurende de
broedperiode van ongeveer 20 dagen wordt de pop meerdere keren door de
man in het nest opgezocht om haar van het nodige voedsel te voorzien. Zes
weken na het uitkomen verlaten de jonge vogels het nest. De Swiften broeden
in de natuur in natuurlijke holtes in bomen.
De Swiftparkiet in onze volières
Een tamme swiftparkiet die alleen gehouden wordt, zou in een kooi van
minimum 600*600*800 mm moeten zitten. Hij zou ook af en toe moeten
kunnen rondvliegen en kunnen klauteren. Toch voelt een swiftparkiet zich
beter thuis wanneer hij onder soortgenootjes is. Dit kan in een volière.
Deze zou ongeveer 1,5 m breed moeten zijn, 3 m lang en 1,8 m hoog. Er
moeten voldoende takken in de volière zijn, zodat de parkiet kan klimmen en
klauteren. In de volière broeden de swiftparkieten in een blok van 35 cm
hoog en een bodem oppervlak van 18 x 18 cm. Het vlieggat heeft een
diameter van 5.2 cm. Omdat de swiftparkiet niet agressief is, kan hij samen
met andere vogels in één volière gehouden worden, bijvoorbeeld met
Neophema’s en Princess of Wales parkieten.

paren onderling. Hun kweekgebieden liggen in Tasmanië en de omliggende
eilanden in de Bass Straat. Tussen januari en mei verlaten ze dit gebied voor
enkele maanden en overwinteren buiten het kweekseizoen in Zuid Oost
Australië, hoofdzakelijk in het midden en zuiden van Victoria.

Swiftparkiet Lathamus Discolor
Engels: Swift Parrot, Swift Lorikeet, Red-shouldered Parakeet
Duits: Schwalbensittich
Tijdens de prijsuitreiking werd gesproken over deze mooie parkiet.
De swiftparkiet is een middelgrote parkiet (ongeveer 245 mm lang) die soms
omschreven wordt als een overgangssoort tussen de parkieten en de lori’s.
Toch is hij ook verwant met de rosella’s. Zijn gewicht is ligt tussen de 50 en
de 74 gram. Reden voor de redactie om wat wetenswaardigheden over deze
Australische Parkiet uit te zoeken en in een artikel te verwerken.

Figuur 5: (Links) - De ondervleugel van een jonge pop vertoont bredere
witte stippen dan die van een jonge man, (Rechts) - Bij een overjarige pop
zijn de witte brede witte stippen op de ondervleugel meestal aan elkaar
gegroeid tot een vage witte band.
Daarbuiten reikt hun verspreidingsgebied in deze tijdspanne ook vanuit het
Zuid Oostelijke Queensland over het Oostelijke deel van Nieuw Zuid Wales
tot Zuid Oostelijk Zuid Australië. Enkele exemplaren verblijven eveneens het
hele jaar door in Tasmanië. In hun Tasmaans broedgebied bevolken deze
parkieten boombestanden en graslanden. In de Zuid Oostelijke gebieden van
Australië zijn het de open wouden die als levensruimte dienen. In augustus en
september keren de swift parkieten dan uit hun overwinteringsgebieden terug
en beginnen meestal omstreeks september met het uitzoeken van geschikte
broedgelegenheden.
De laatste jaren wordt de swift parkiet redelijk zeldzaam in zijn leefgebied.
Pas vanaf 1970 wordt deze vogelsoort in bescherming genomen omdat ze
vaak als schadeveroorzaker aangezien werden op de fruit plantages.
In 1988 werd hun aantal op nog slechts 1500 broedparen geschat en als
bedreigd beschouwd. De laatste jaren gaan ze nog meer achteruit en blijken er
nog slechts 1000 paren te bestaan. De reden hiervoor zou de vernietiging van
hun habitat zijn speciaal het ontbossen van een bepaalde soort eucalyptusboom (Eucalyptus globuleus), wiens nectar hen als voedselbron dient en

De swiftparkiet kreeg zijn Latijnse benaming, Lathamus Discolor, van de
Britse ornitholoog Dr. John Latham (1740-1837). De soortnaam ‘discolor’
duidt op het bont gekleurde verenpak van de swiftparkiet. De swiftparkiet is
de enige vertegenwoordiger van het geslacht lathamus en verschilt in vele
opzichten van alle andere parkieten. Hij vertoont namelijk kenmerken van
zowel parkieten als van lori’s. In hun bewegingen lijken ze veel op lori’s, die
ook veel klauteren en maar weinig op de grond komen. Verder verschilt hun
tong ook duidelijk van die van parkieten, deze is min of meer gevormd voor
het opnemen van nectar. Nectar is een belangrijk bestanddeel van de
natuurlijke voeding van swiftparkieten.
In 1863 werden de eerste swiftparkieten in Europa ingevoerd. Ze werden
gehuisvest in de dierentuin van Londen. Rond 1880 werd de swiftparkiet in
grote aantallen in Europa ingevoerd. Veel van deze vogels kwamen toen
terecht in Duitsland. De eerste broedresultaten in gevangenschap werden
behaald door een Fransman in de periode 1882 tot 1887.
Uiterlijk en geslachtsonderscheid
De Swiftparkiet is ongeveer 25 cm groot. Op de bovenzijde is hij groen. Het
voorhoofd, keel, voorste wangen, vleugelboog, klein vleugeldek en
ondervleugeldek zijn rood. De bovenkop donkerblauw. De teugel evenals de
randen van de rode gezichtstekening zijn geel van kleur. Het onderdek gaat
van turkooisblauw over naar groen. Het borst en buikgevederte is meer
geelgroen. Het onderstaartdek is rood geschubd met wat groen.
Het arm en handvleugeldek is lichtblauw, evenals de slagpennen, die gele
zomen bezittende middelste staartveren zijn roodbruin en bezitten
donkerblauwe punten. De buitenste staartveren zijn donkerblauw met

roestkleurige zomen. Het staartonderdek is grijs. De snavel is hoornkleurig en
de poten bruin.
Figuur 2: Twee prachtige overjarige swiften. Op het eerste gezicht is het
lastig om het verschil tussen een man en en

Figuur 3: Mooie
Felgekleurde
overjarige swiften
Als de jongen in de
veren zitten kan de
aanwezigheid van
een vleugelstreep
aan de binnenzijde
van de vleugels
soms iets zeggen over het geslacht.
Een vleugelstip (spot) genoemd, maar niet altijd
goed zichtbaar, duidt vaak op een man. Na de 1e of 2e rui verdwijnen deze
spots vaak. Een duidelijke brede vleugelstreep over de gehele veer duidt op
een pop. Ervaring met een kweekkoppel om dit te kunnen vaststellen is een
vereiste omdat dit per kweekkoppel kan verschillen.

pop te zien.
Hoewel op het eerste gezicht lastig, is bij een nadere inspectie van de vogels,
het geslacht van deze vogels redelijk te bepalen. De mannen zijn wat
intensiever van kleur. Het rood rond de snavel is feller en de man heeft meer
blauw op de kop. De rode stuit veren van de pop zijn veel minder rood dan
die bij de mannen. Verder is de iris bij de man meer oranjegeel en is die van
de pop bruingeel. De jongen zijn veel matter van kleur dan hun ouders en
hebben ook nog geen gekleurde irisring. Ook is het mogelijk, afhankelijk van
de roodintensiteit van de poppen, om het onderscheid waar te nemen in een
tweetal rugdekveren. Bij de jonge poppen zijn deze soms geel/rood en bij de
mannen zijn ze volledig rood. Goede poppen hebben als ze volwassen zijn
ook rode rugdekveren. De onderste stuitveren zijn bij de man intensief rood
en bij de pop veel minder intensief rood. De jongen ruien op een leeftijd van 5
maanden en zijn op een leeftijd van 9 maanden volledig op kleur. Ook komt
na het ruien de irisring van de man op kleur (oranje). Naar gelang de vogels
ouder worden, worden ze steeds mooier van kleur.

Figuur 4: (Links) - De ondervleugel van een jonge man vertoont witte stippen, (Rechts) - Bij een overjarige man zijn de witte stippen vaak verdwenen.
Leefgebied in het wild
De swiftparkiet is een trekvogel die men enkel in groepjes of zwermen kan
aantreffen, en zelfs in de kweekperiode komt het niet tot gevechten tussen de

