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Wat is het doel van de werkgroep?

Met een aantal vogelliefhebbers 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 hier-
van kunnen profiteren, maar we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn 
van de betrokken kwekers zoals o.a.: de strogele rosella, de geelbuikrosella, de gras-
parkiet, de valkparkiet, de Javaanse rijstvink, diamantduif, roodschoudertaling, Hawaii-
eend en harlekijnkwartel.

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 (of zo origineel 
mogelijke vorm). 
Heb je of iemand die je kent meer interesse of wil je hier ook deel van uitmaken, laat 
het ons weten. Neem zeker een kijkje op de website!

Foto kaft: zwartwangdwergpapegaai (Agapornis nigrigenis)
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Vogel onder de loep: 

De zwartwangdwergpapegaai (Agapornis nigrigenis)    
  

Daniel Nuijten

Agapornis nigrigenis: een leuke aanwinst voor iedere collectie.

De zwartwang agapornis, beter bekend onder de wetenschappelijke naam Agapornis 
nigrigenis is een kleine papegaaiensoort welke voorkomt in Zambia in Zuidelijk Afrika.  
Het leefgebied van de soort is erg klein en de soort komt nog maar in twee populaties 
voor. De aantallen worden geschat tussen de 2999 en 10.000 vogels. De soort wordt 
dan ook geclassificeerd als vulnerable (kwetsbaar), wat betekent dat als de verdroging 
van het landschap en verdelging door de lokale bevolking niet stopt, de soort mogelijk 
kan uitsterven in de toekomst. 

De zwartwangdwergpapegaai is zo’n 14 cm groot en een stuk slanker van postuur dan de 
nauw verwante zwartmaskerdwergpapegaai (Agapornis personatus) en de Fischers-
dwergpapegaai (Agapornis fischeri). 
Vergeleken met deze twee soorten is het ook opvallend dat de kop minder een eenheid 
vormt met de rest van het lichaam. De nek is duidelijk zichtbaar.  
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De vogel heeft zwarte wangen die doorloopt tot op het voorhoofd waar deze een 
duidelijke oranje schijn laat zien. Onder het masker op de borst hebben de vogels een 
zalmkleurige bef, welke de vorm heeft van een driehoek op zijn punt. Deze bef mag niet 
geelomzoomd zijn want dat is een hybride kenmerk. Wat ook van belang is dat de 
bovensnavel onder de neusgaten een witte rand laat zien. Dit is een soortspecifiek 
kenmerk voor zowel de Nyasadwergpapegaai (Agapornis lilianae) als de zwartwang-
dwergpapegaai. Bij de zwartmaskerdwergpapegaai en de fischersdwergpapegaai is de 
bovensnavel volledig rood. Verder is van belang dat de stuit volledig groen is. Een 
blauwe stuit, enkele blauwe veren of een blauwe schijn is een hybride kenmerk en vaak 
het laatste kenmerk dat nog zichtbaar na selectie door kwekers. 

Zwartwangdwergpapegaaien zijn makkelijk te houden en doen het goed per koppel in 
broedkooien als in kolonie in volieres. De vogels die hier in Europa gekweekt zijn, kun-
nen het hele jaar buiten blijven zolang ze toegang hebben tot een tochtvrij en droog 
nachthok. Qua voeding zijn het ook makkelijke vogels. Ze doen het goed op agaporniden- 
zaad en pellets, aangevuld met groenvoer (en in het geval van zaad ook met eivoer).  

Ze zijn met 1 jaar geslachtsrijp en leggen meestal 3 tot 5 eieren die 24 dagen bebroed 
worden, waarna de jongen na een dag of 40 uitvliegen. Indien u in kolonie kweekt kunt u 
de jongen bij de ouders laten. Er is geen zichtbaar geslachtsonderscheid dus het kan 
handig zijn om de jongen te laten sexen. Dit is zeker van belang indien u vogels 
aankoopt aangezien er meer mannen beschikbaar lijken te zijn dan poppen.  
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Al met al een makkelijke en actieve vogel die een aanbeveling is voor iedereen met 
interesse in wildvormen, zeker ook omdat de soort bedreigd wordt in de natuur.  

Volière onder de loep:

Atheneum Heist-op-den-Berg

Sinds enkele jaren kunnen leerlingen in het atheneum van Heist-op-den-Berg kiezen 
voor de richting Plant-Dier-Milieu. Binnen deze richting maken ze kennis met een 
variatie aan soorten dieren, planten, de verzorging en vermeerdering ervan, kortom, 
het volledige pakket komt aan bod over de verschillende schooljaren. 

Op de school zijn er ook verschillende soorten vogels aanwezig. Deze dieren worden 
gebruikt tijdens de lessen om zo een mooie waaier aan soorten met hun typische 
verzorging te bieden. Om deze verzameling ook bijzonder te maken, werd er geopteerd 
om waar mogelijk te kiezen voor zuivere (of zo zuiver mogelijke) wildvormen. De 
school sloot zich aan bij de werkgroep en er werden verschillende soorten succesvol 
op de school gehuisvest. 

Zo zijn er verschillende volières met o.a. een grote groep Australische zebravinken 
(Taeniopygia castanotis), roodsnavelspitsstartamadines (Poephila acuticauda hecki) en 
diamantduifjes (Geopelia cuneata). Zij delen deze volière ook nog met Chinese 
dwergkwartels (Synoicus chinensis).

Een andere volière wordt bewoond door een grote groep wildkleur grasparkieten 
(Melopsittacus undulatus) die hun volière delen o.a. met wildkleur valkparkieten 

Nieuwsbrief – Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ – 2 . 2      
  

Met dank aan onze sponsor

Hawaii-eenden 
Anas wyvilliana



(Nymphicus hollandicus). Een derde volière huisvest een zeer succesvolle groep 
Javaanse rijstvinken (Lonchura oryzivora). 

Een andere volière wordt bewoond door een grote groep wildkleur grasparkieten 
(Melopsittacus undulatus) die hun volière delen met wildkleur valkparkieten (Nymphi-
cus hollandicus). Een derde volière huisvest een zeer succesvolle groep Javaanse 
rijstvinken (Lonchura oryzivora). 

Op de vijvertjes van de school zwemmen o.a. Hawaii-eenden (Anas wyvilliana) rond en 
in de toekomst zullen hier ook onder andere nog Koreaanse mandarijneenden (Aix 
galericulata) aan toegevoegd worden. Al deze soorten behoren tot de projecten die we 
als werkgroep ondersteunen en de school probeert via deze weg ook aan de leerlingen 
het belang van het behoud van wildkleurvogels onder de aandacht te brengen. 

Dankzij deze vogels leren de leerlingen de dagelijkse verzorging op zich te nemen, ze 
leren om te gaan met succes op gebied van kweek, maar helaas ook af en toe een 
tegenslag en volgen ook bij voorbeeld de kweek van bepaalde soorten op. Ze leren 
vogels ringen en de leerlingen worden langzaam maar zeker vetrouwd met de 
verschillende soorten vogelvoeders. Voor de voeding van de vogels op school ging de 
school een samenwerking aan met Aviseed. 

De werkgroep is dankbaar dat de school het project mee ondersteunt en hoopt in de 
toekomst een verdere succesvolle samenwerking te kunnen blijven aangaan met 

Nieuwsbrief – Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ – 2 . 2      
  

Grasparkieten 
Melopsittacus undulatus

Grasparkieten 
Melopsittacus undulatus



misschien nog een verdere uitbreiding aan soorten als deze binnen de leerplannen en 
lessen vallen. 

Naast de soorten die onder de werkgroep vallen, wordt er op het atheneum nog een 
waaier aan andere soorten gehouden die vaak een volière met de werkgroepsoorten 
delen. 

Meer info? Kijk dan zeker eens op: www.atheneumheist.be

Beschikbare vogels:

legende: 1.0.0 – mannelijk
0.1.0 – vrouwelijk
0.0.1 – onbekend geslacht 

Momenteel beschikbaar voor werkgroepleden:

0.0.20 Australische zebravink Taeniopygia castanotis
0.0.4 Roodsnavelspitsstaartamadine Poephila acuticauda hecki
3.0.0 Geelsnavelspitsstaartamadine Poephila acuticauda acuticauda 
2.0.11 Javaanse rijstvink Lonchura oryzivora 
0.0.2 Adelaiderosella Platycercus elegans subadelaidae  
0.9.0 Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae
0.1.0 Bourkeparkiet Neopsephotus bourkii
0.1.0 Splendidparkiet Neophema splendida
1.0.0 Roze kaketoe  Eolophus roseicapillus  
9.0.0 Chinese dwergkwartel Synoicus chinensis
2.0.0 Haiwaii-eend  Anas wyvilliana 

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!

Contactgegevens:
@: wildvorm@gmail.com
W: wildvormvogels.eu

We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden. Samen hopen we de 
verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen.  

Hoe werkgroeplid worden? 

Iedereen die hetzelfde idee deelt is welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep.  
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Binnen de werkgroep hebben we enkele afspraken: 

Mits uitzonderingen zijn alle werkgroepvogels eigendom van de kweker / vogelhouder. 
 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 ze 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 optimale paarband 
is, kan er hulp geboden worden bij het vinden van een nieuwe, passende partner. 

Kweekresultaten (ook de teleurstellingen) worden aan de werkgroep gemeld. 

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agressie, 
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 aangeboden 
via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen 
worden in januari door de werkgroepleden bepaald.  
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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 of kweek-
groepen. 

Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een lichte 
lunch aanbieden. Ten gevolge van COVID-19 kan dit op dit moment helaas niet 
doorgaan. 

Op de website houden we de beschikbare vogels up to date bij zodat u steeds het
actuele aanbod kan volgen. Tevens hebben we een Facebook pagina en een actieve 
whatsappgroep waarbij u aan kan sluiten.

Kostprijs?

Dankzij onze sponsors vragen we een éénmalige toetredingsbijdrage van €20,00.  

De vogels waarmee gewerkt wordt, worden via een professioneel programma beheerd 
(genetica en herkomsten etc.) om een zo optimaal mogelijke populatie op te bouwen. 

We vroegen u afgelopen december ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de 
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richtprijzen, zodat we voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs 
opgesteld kan worden die we onderling hanteren. Op onze oproep kwam een mooie 
stroom aan reacties via het gekende mailadres. Hoe meer werkgroepleden hun prijs 
doorgeven, hoe correcter we de te hanteren prijs kunnen bepalen. 
Heeft u leuke foto's van werkgroepsoorten? 
Deelt u graag een ervaring over bijvoorbeeld een kweeksucces in de nieuwsbrief? 
Stuur ons een bericht, we nemen ze graag op!
De prijzen die in 2021 gehanteerd worden onderling:

 Man Pop 

Valkparkiet – Nymphicus hollandicus 20 20

Roze kaketoe – Eolophus roseicapillus 500 600

Schubbenlori – Trichoglossus chloroleipidotes 220 220

Zwaluwparkiet – Lathamus discolor 45 45

Pennantrosella – Platycercus elegans elegans 50 50

Adelaiderosella – Platycercus elegans subadelaidae 55 55

Prachtrosella – Platycercus eximius eximius 50 50

Goudmantelrosella – Platycercus eximius elecica 45 45

Stanleyrosella – Platycercus icterotis 45 45

Bleekkoprosella – Platycerus adscitus palliceps 50 50

Geelbuikrosella – Platycercus caledonicus 75 95

Roodrugparkiet – Psephotus haematodus 20 20

Goudkapkakariki – Cyanoramphus auriceps 25 25

Roodvoorhoofdkakariki – C. novaezelandiae 20 20

Grasparkiet – Melopsittacus undulatus 10 10

Splendidparkiet – Neophema splendida 25 25

Bourkeparkiet – Neopsephotus bourkii 20 20

Fischersdwergpapegaai – Agapornis fischeri 22,5 22,5

Nyasadwergpapegaai – Agapornis lilianae 25 25

Zwartwangdwergpapegaai – Agapornis nigrigenis 25 25

Zwartmaskerdwergpapegaai – A. personatus 25 25

Geelwangmuspapagaai – Forpus xanthops 100 150

Catharinaparkiet – Bolborhynchus lineolus 25 25

Australische zebravink – Taeniopygia castanotis 5 5

Timorzebravink – Taeniopygia guttata 15 15

Roodsnavelspitsstaartamadine – Poephila a. hecki 15 15

Geelsnavelspitsstaartamadine – P. a. acuticauda 25 25

Javaanse rijstvink – Lonchura oryzivora 7,5 7,5

Gouldamadine – Chloebia gouldiae 25 25

Diamantduif – Geopelia cuneata 10 10

Chinese dwergkwartel – Synoicus chinensis 7,5 10

Harlekijnkwartel – Coturnis delegorguei 12,5 17,5

Hawaii-eend – Anas wyvilliana 25 25

 
Tot slot wensen we u en de mensen rondom u vrolijk Pasen,

 Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques          
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