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Wat is het doel van de werkgroep?

Met een aantal vogelliefhebbers, zijnde Daniel Nuijten, Gunther Antonissen, Maarten 
Michiels en Nico Timmermans, zijn we rond de tafel gaan zitten om het gebrek aan 
goede wildkleuren te bespreken.  Dit leidde tot de oprichting van een informele 
werkgroep: De “Werkgroep ter behoud van wildvormen van siervogels ex situ” met de 
volgende website:  http://wildvormvogels.eu 

Het idee is om met mensen die dit doel delen samen te werken om bepaalde soorten in 
hun wildvorm te behouden in de avicultuur.  Er is een enorm aantal soorten die hiervan 
kunnen profiteren, maar we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn van de 
betrokken kwekers zoals o.a.: de pennantrosella, de Adelaiderosella, de grasparkiet, de 
Catharinaparkiet, de roodsnavelspitsstaartamadine, beide soorten zebravinken, de 
diamantduif en de Chinese dwergkwartel.

Willen we binnen tien jaar nog zuivere wildvormen van onze vogels in de avicultuur in 
ons bezit hebben, dan dienen we nu de handen in elkaar te slaan en samen te werken 
met één uitgangspunt: het beste voor de soort in zijn originele vorm. 
Heb je meer interesse of wil je meedoen laat het ons weten.
Neem zeker een kijkje op de website!

Foto voorzijde: pennantrosella (Platycercus elegans elegans)
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Vogel onder de loep: 

De pennantrosella (Platycercus elegans elegans)

De pennantrosella is een zeer bekende Australische parkiet.  Ze behoren tot de 
grotere soorten rosella's, met enkel de Tasmaanse rosella (geelbuikrosella, groene 
rosella) die groter is.  
Er worden 7 ondersoorten erkend van de pennantrosella:

Platycercus elegans elegans 
Platycercus elegans nigrescens
Platycercus elegans filewoodi
Platycercus elegans fleurieuensis 
Platycercus elegans melanopterus 
Platycercus elegans subadelaidae
Platycercus elegans flaveolus

Binnen de werkgroep richten we ons momenteel op twee van deze ondersoorten en 
hopen we een derde er in de toekomst bij te kunnen nemen.  De twee ondersoorten 
waarmee op dit moment gewerkt wordt zijn de nominaatvorm, Platycercus elegans 
elegans en de Adelaide rosella, Platycercus elegans subadelaidae.  We hopen de 
strogele rosella, Platycercus elegans flaveolus, in de toekomst aan de werkgroep-
soorten te kunnen toevoegen.  

Belangrijk bij de nominaatvorm is de mooie verdelening van de rood-zwarte 
schubbentekening op de rugzijde en een mooi egaalrode kleur.  De wangen horen 
egaal blauw te zijn.  Een belangrijk kenmerk dat we enkel bij de jonge vogels te zijn 
krijgen is de kleur die ze in het nest vertonen.  Bij de nominaatvorm zijn de kuikens 
groen gekleurd.  Deze kleur ruilen ze langzaam in voor het rood van de volwassen 
exemplaren.  Bij de ondersoort nigrescens zijn de kuikens in het nest rood van kleur.  

De Adelaiderosella kan gezien worden als een overgangsvorm tussen de strogele 
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rosella en de pennantrosella.  Deze ondersoort is door de komst van het gamma 
kleurmutaties bij de pennantrosella vrijwel verdwenen.  

We hebben op dit moment van verschillende bewezen kleurzuivere koppels 
pennantrosella's jongen waarmee nieuwe onverwante paren kunnen worden 
samengesteld.  Heeft u interesse in een jong koppel van deze prachtige soort?  
Neem dan zeker contact met ons op!

Beschikbare vogels:

legende: 1.0.0 – mannelijk
0.1.0 – vrouwelijk 
0.0.1 – onbekend 

0.0.5 Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae 
2020, verwant

1.0.0 Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae
2019

1.1.0 Goudmantelrosella Platycercus eximius elecica 
bewezen koppel, onverwant 

0.1.0 Goudmantelrosella Platycercus eximius elecica 
2019, verwant aan 1.1.0 en 1.0.0

1.0.0 Goudmantelrosella Platycercus eximius elecica 
2019, verwant aan 1.1.0 en 0.1.0

0.1.0 Adelaiderosella Platycercus elegans subadelaidae
2020, zeer mooie oudervogels

1.2.0 Pennantrosella Platycercus elegans elegans  
2020, verwant 

0.0.5 Pennantrosella Platycercus elegans elegans 
2020, verwant

0.0.10 Valkparkiet Nymphicus hollandicus 
2020

0.0.15 Grasparkiet Melopsittacus undulatus 
2020

6.6.0 Grasparkiet Melopsittacus undulatus
2020

0.0.5 Fischersdwergpapegaai Agapornis fischeri
2020

0.0.6 Nyasadwergpapegaai Agapornis lilianae
2020

1.1.0 Goudkapkakariki Cyanoramphus auriceps
onverwant

 
Heeft u interesse in één of meerdere vogels uit deze lijst? 
Bent u op zoek naar een bepaalde soort of een bepaalde vogel? 
Heeft u werkgroepvogels beschikbaar? 
Neem contact met ons op!
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Ten gevolge van de COVID maatregelen zijn we helaas genoodzaakt de geplande 
Werkgroepdag in september 2020 te annuleren. 

Contactgegevens:

@: wildvorm@gmail.com
W: http://wildvormvogels.eu

Hoe werkgroeplid worden? 

Iedereen die hetzelfde idee deelt is welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep.  
Binnen de werkgroep hebben we enkele afspraken: 
Mits uitzonderingen zijn alle werkgroepvogels eigendom van de kweker. 

 
We hebben over de werkgroepvogels een open en eerlijke communicatie.  Dit wil 
zeggen in geval dat er een mutatie uit werkgroepvogels wordt geboren, jongen die 
niet voldoen aan de vooropgestelde eisen qua gezondheid, dan dient dit gemeld te 
worden, enkel zo kunnen we een zo gezond mogelijke populatie opbouwen voor de 
toekomst.  Zo kan er bijvoorbeeld voor niet-monogame soorten gekeken worden per 
seizoen om partners uit te wisselen.  Ook bij monogame soorten waar er geen optima-
le paarband is, kan er hulp geboden worden bij het vinden van een nieuwe, passende 
partner.  De werkgroep is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de aangekochte 
of geruilde dieren, er wordt steeds een quarantaineperiode geadviseerd en net zoals bij 
andere vogels krijgt een goede observatie bij aankomst en het testen op ziekten de 
voorkeur.  

Er wordt verzocht kweekresultaten (ook de teleurstellingen) aan de werkgroep te 

Nieuwsbrief - Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ – 1 . 1       
  

Valkparkiet
Nymphicus hollandicus

pop

mailto:wildvorm@gmail.com


melden om een zo positief mogelijk resultaat te bekomen binnen de soort en zo kunnen 
eventuele problemen opgelost worden en nieuwe potentële paren worden samen-
gesteld op basis van verwantschap. 

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agres-
sie, licht ons hiervan in, ook zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken, dit 
opvolgen en hopelijk verhelpen. 

De jonge vogels die gekweekt worden uit werkgroepvogels worden eerst aangebo-
den via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen.  Deze 
prijzen worden in januari door de werkgroepleden bepaald.  Is er binnen de werkgroep 
geen interesse in de jonge vogels, bent u vanzelfsprekend vrij deze aan te bieden 
aan de door u gekozen prijzen via een door u gekozen kanaal.  

Wat bieden we u:
Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren met een zo 
laag mogelijke verwantschapsgraad of kweekgroepen. 

Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een gratis 
lichte lunch aanbieden. 

Op de website houden we de beschikbare vogels up to date bij zodat u steeds het 
actuele aanbod kan volgen. 

Daarnaast wordt er een volledige database bijgehouden van alle werkgroepvogels met 
gegevens als verwantschap, herkomst, enz.

Kostprijs: € 20,00 per jaar.  
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Whatsapp-groep

Voor de leden hebben we een whatsapp-groep, heeft u graag dat we u hieraan toe-
voegen, stuur ons een mail met uw GSM nummer, zo krijgt u ook als eerste de laatste 
nieuwtjes, aangeboden vogels, vragen en antwoorden!

Prijzen 2021

Zoals afgesproken bepalen we in het begin van elk jaar de prijzen die per soort zullen 
worden gehanteerd onder de werkgroepleden. 

Graag vernemen we van de werkgroepleden een prijsindicatie die zij zouden willen 
aanhouden voor 2021 voor de soorten waarmee we werken.
Het gaat hier steeds over zuivere (of zo zuiver mogelijke) wildvormen. 

Op dit moment hebben we actief volgende soorten in de werkgroep:

Parkieten en papegaaien 
Grasparkiet
Valkparkiet
Pennantrosella
Adelaiderosella
Prachtrosella
Goudmantelrosella
Roodvoorhoofdkakariki
Goudkapkakariki 
Roodrugparkiet
Catharinaparkiet
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Geelwangmuspapagaai
Zwartwangdwergpapaegaai
Fischersdwergpapegaai
Zwartmaskerdwergpapegaai
Nyasadwergpapegaai
Zwaluwparkiet 
Roze kaketoe

Prachtvinken
Australische zebravink 
Timorzebravink 
Roodsnavelspitsstaartamadine 
Gouldamadine 

Duiven, hoenders en watervogels 
Hawaï-eend 
Diamantduif
Chinese dwergkwartel
Harlekijnkwartel

Laat ons uw bijdrage van werkgroepprijzen weten op volgend mailadres: 

wildvorm@gmail.com 

Heeft u werkgroepvogels beschikbaar?  Wenst u met een soort te starten of zoekt u 
een exemplaar van een (mogelijke) soort die in aanmerking komt?  Laat ons dit tevens 
weten met zoveel mogelijk informatie over de betrokken dieren (verwantschap, 
ringnummer, enz)!
Samen kunnen we het behoud van wildvormen tot een succes maken en ze behouden 
voor de volgende generatie!
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Aankoop beheerprogramma 

We hebben als werkgroep ook geïnvesteerd in een professioneel programma om een 
dierenbestand te beheren.  Concreet houdt dit in dat we een stamboomsysteem kunnen 
gaan vormen met verwantschappen, herkomsten, enz.  Omdat we op dit moment al ruim 
300 vogels binnen de werkgroep beheren, was dit noodzakelijk om het overzichtelijk en 
gestructureerd te laten verlopen en in de toekomst zo onverwant mogelijke paren of 
groepen te vormen.    

We vragen om de vogels die u in uw bezit heeft als werkgroeplid en deel gaan uitmaken 
van de werkgroep aan ons door te geven, zodat we ook deze vogels kunnen invoeren in 
het systeem.  Het spreekt voor zich dat deze informatie binnen het bestand bijft met oog 
op de privacy.  

De in te voeren gegevens zijn:
Soortnaam van de vogel, ringnummer of chipnummer, geslacht van de vogel, 
geboortedatum (bij vogels waarvan de geboortedatum onbekend is, nemen we 1 januari 
van het geboortejaar als data in het systeem), indien gekend de ouders van de 
desbetreffende vogel (indien ook deze deel uitmaken van de werkgroep).

Bedankt voor uw medewerking met oog op het opbouwen van een gezonde en zo 
onverwant mogelijke populatie. 

Daniel, Gunther, Maarten en Nico     
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