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Wat is het doel van de stichting?

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 

Maar onlangs maakten we de sprong naar het statuut van stichting. Natural Wings 
Foundation is nu een feit! Hierover leest u in deze nieuwsbrief meer. 

Het idee is nog steeds om met mensen die dit doel delen samen te werken om  
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 han-
den zijn van de betrokken kwekers zoals de pennantrosella en de Magellaansijs.

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: muskuseend (Cairina moschata)
  Cover Photo: Muscovy Duck (Cairina moschata)
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Vogel onder de loep:

De muskuseend (Cairina moschata)

Iedereen kent de muskuseend, in Vlaanderen kennen we ze ook als de barbarie. Een 
eend die in veel parken en tuinen rondloopt en doorgaans gehouden wordt voor het 
vlees. Deze eenden zijn meestal zwartwit gevlekt, al komen er ook regelmatig grijze 
en bruine dieren voor, al dan niet gevlekt. 
Zeer opvallend zijn de rode knobbels die vooral bij de woerd zeer prominent aanwezig 
zijn. 

De originele dieren zijn zwart van kleur met witte vleugeltekeningen. 
Deze op het eerste zicht zwarte kleur reflecteert mooi in de zon waardoor een een 
bronzen, groene en paarse kleur verschijnt. 

De woerd is opvallend groter dan de eend, respectievelijk 84 en 66cm. 

Het verspreidingsgebied ligt in Centraal- en Zuid-Amerika. Een groot probleem is 
zelfs in deze gebieden vrij lopende gedomesticeerde dieren. Deze kruisen uiteraard 
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met de wilde exemplaren. 

Bij de gedomesticeerde dieren is de woerd nog groter en zwaarder, wat de eventuele 
dominantie op een waterpartij in de hand werkt als het op een concurrentiestrijd zou 
aankomen.  

In beschermd milieu vormen ze monogame paren die in sommige gevallen opvallend 
trouw kunnen zijn en waar de woerd trouw bij de eend waakt tijdens de broedperiode. 

De eenden hebben een goede broedzorg. In vergelijking met de gedomesticeerde 
exemplaren leggen ze weinig eieren. Bij de gedomesticeerde dieren zijn nesten van 
twintig eieren geen uitzondering, de wilde muskuseend legt doorgaans "slechts" een 
tiental eieren. 

De ringmaat bedraagt voor de woerd 16,0mm en voor de eend 14,0mm.

Deze eenden brengen veel tijd op het land door, maar ze hebben een deftige waterpartij 
nodig om hun veren in conditie te houden. 

Binnen de stichting zijn er enkele dieren aanwezig, met (helaas) een kleine gene-
tische variatie. De zuiverheid lijkt zeker op een goed niveau te liggen. 

Mocht u interesse hebben om deze grote maar zeer mooie en interessante eend toe te 
voegen aan uw bestand, neem dan zeker contact op met de stichting en we brengen 
u in contact met de betrokken liefhebbers.  
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Bird up close:

The Muscovy Duck (Cairina moschata)

Everyone knows the Muscovy Duck. A duck that roams many parks and gardens and is 
usually kept for meat. These ducks are usually pied black and white, although there are 
also grey and brown individuals, most of the time with white markings. 

Very striking are the red knobs on the base of the bill, which are especially prominent 
in the drake.

The original animals are black in color with white markings on the wings. This initially 
black color reflects nicely in the sun, creating a bronze, green and purple color.

The drake is noticeably larger than the female, 84 and 66 cm respectively.

The occur is in Central and South America. A big problem is even in these areas free 
roaming domesticated individuals. 

 These animals will breed of course with the wild ones. 

 In the domesticated animals, the drake is even bigger and heavier, which encourages 
possible dominance on a lake or pond if it comes to competition.

 In protected environments they form monogamous pairs that can be remarkably loyal 
 in some cases, where the drake faithfully watches over the duck during the breeding 

season.

 The females have good parental care. Compared to the domesticated specimens, they 
 lay few eggs. Nests of twenty eggs are no exception among domesticated animals, the 

wild Muscovy Duck usually lays "only" a dozen eggs.
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The ring size is 16.0 mm for the drake and 14.0 mm for the duck.

These ducks spend a lot of time on land, but they need a decent water feature to keep 
their feathers in good condition.

There are a few animals in the foundation, with (unfortunately) a small genetic variation. 
The level of genetic purity certainly seems to be at a good level.

If you are interested in adding this large but very beautiful and interesting duck to your 
file, please contact the foundation and we will puts you in touch with the enthusiasts 
involved.

We verwelkomen met open armen onze nieuwe liefhebbers. 

Samen hopen we de verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te 
stellen.  

We like to welcome all new enthusiasts. 
Together we will do our best to conserve different species and subspecies for the 
future. 

Nieuwsbrief * Newsletter – Natural Wings Foundation – 3 . 2     
  

Muskuseend
Muscovy Duck

Cairina moschata
woerd / male

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor



Contactgegevens / Contact details:

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

Heeft u foto's van soorten die onder de werking van de stichting vallen? 
Of deelt u graag een ervaring of artikeltje over soorten die opgenomen zijn in het 
project? 
Stuur ons een bericht en we nemen ze met plezier op in de nieuwsbrief!

Do you have pictures of species that are part of the foundation? 
Do you like to share an experience or write an article about one of the species? 

 Make sure you send us a message and we publish it with pleasure in the newsletter!

We wensen u en de mensen rondom u vrolijk Pasen!

We wish you and the people around you a happy Easter!

Hoe aansluiten bij de stichting? 

Iedereen die hetzelfde idee deelt is van harte welkom om zich aan te sluiten bij de 
stichting.  

Binnen de stichting hanteren we enkele afspraken: 
Mits uitzonderingen zijn alle betrokken vogels eigendom van de kweker / vogelhouder. 
We hanteren over de betrokken vogels een open en eerlijke communicatie.

Dit wil zeggen in geval dat er een mutatie uit de desbetreffende vogels 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 polygame 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.   
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Kweekresultaten (ook de teleurstellingen) worden aan de stichting 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 betrokken vogels worden eerst aangeboden 
via de stichting aan andere leden aan de afgesproken prijzen. Deze prijzen worden in 
januari door de aangesloten liefhebbers bepaald.  
Is er binnen de stichting 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 de desbetreffende soorten, het vormen van paren of 
kweekgroepen. 
Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de aangesloten liefhebbers een 
lichte lunch aan-bieden. 
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 vragen u ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de prijzen, zodat we 
voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs opgesteld kan worden 
die we onderling hanteren. Deze prijzen kan u doorgeven via het gekende mailadres. 

Hoe meer aangesloten liefhebbers hun prijs doorgeven, hoe correcter we de te hanteren 
prijs kunnen bepalen. 
Kijk even op de website voor het overzicht van de soorten waarmee we werken!
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Bouwen papegaaien en parkieten nesten?

Er wordt vaak gezegd dat papegaaien geen nesten maken.  Deels klopt dit ook wel, 
maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Want zonder uitzonderingen, geen regel.

De meeste soorten nemen graag genoegen met een bodem van wat houtsnippers, 
vermolmd hout of houtkrullen. Zelf gebruik ik in mijn nestblokken hennepspaander.

Wellicht is het meest bekende voorbeeld van kromsnavels die een nest bouwen wel 
de monniks- of muisparkiet (Myiopsitta monachus). Zij staan erom bekend gigantische 
nesten te bouwen, welke vrijstaand gemaakt worden en niet in een boomholte.

In sommige gevallen zijn het kolonienesten, met andere woorden, er wordt gebroed 
met meerdere paren samen, zodat de nesten soms gigantische omtrekken bereiken. 
Ze gebruiken voor de nestbouw takjes, welke ze tot een groot geheel met een nest-
kamer samenvoegen.

In de volière kan hiervoor een eenvoudige U-vormige constructie voorzien worden een 
de bovenzijde van het verblijf. Ze zullen al gauw overgaan tot het aanbrengen van 
nestmateriaal op de door de verzorger voorziene plek.

Verschillende soorten Afrikaanse dwergpapegaaien van het geslacht Agapornis maken 
ook nesten. Weliswaar in een nestkast (of in de natuur in een nestholte). 
Ze verzamelen geschikt nestmateriaal en voeren het afhankelijk van de soort in de 
snavel (o.a. Agapornis personatus) of tussen de stuitveren (Agapornis roseicollis) aan 
richting het nest. Als de vogels voldoende materiaal aangeboden wordt (takjes, blad, 
trosgierst, enz enz) kunnen het vrij mooie gesloten nesten worden in het broedblok.

Het aanbieden van dit nestmateriaal is op zich belangrijk voor de kweek op gang te 
brengen en niet onbelangrijk, door verse takken aan te bieden, brengen de ouders 
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verse schors naar het nest wat voor een goede vochtigheid zorgt in de nestholte.

In de natuur broedt de perzikkopdwergpapegaai (Agapornis roseicollis) vaak in de 
nesten van de koloniewever (Philetairus socius), dit moet voor een nestbouwende 

 soort werkelijk een natte droom zijn om zoveel takjes rond je te hebben!  

Ze kleden de door de wevers gemaakte nesten nog verder aan met eigen materiaal aan 
de binnenzijde van de nestholte.

Na wat met liefhebbers en kweker gesproken te hebben, vernam ik ook dat sommige 
poppen van het blauwkroontje (Loriculus galgulus) ook een eenvoudig nest maken met 
bvb. aangeboden blaadjes en wat kleine takjes.  
Dit blijkt doorgaans zeer beperkt, maar de gedachte is er wel.

Een bevriende kweker van Pyrrhura's toonde me tijdens een bezoekje enkele 
nestblokken van verschillende soorten uit dit geslacht en het was zeer opvallend dat de 
vogels ook verschillende materialen aanvoerden richting de nestkast.  

Het betrof hier in hoofdzaak veren. Mijn reactie was dat die waarschijnlijk wel uit-
gevallen waren in de nestblokken, maar als je bij een koppel Pyrrhura perlata een 
staartveer in het blok aantreft van een naburig gehuisvest koppel Pyrrhura cruentata, 
dan zal het wel aangevoerd zijn. Bouwen deze vogels een “nest”? Of hebben ze gewoon 
oog voor een kleurrijk interieur?

Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat ook sommige soorten kaketoes, zoals 
bijvoorbeeld de roze kaketoe (Eolophus roseicapillus) nestbouw kent. De mannen zijn 
als aanloop van de kweekperiode druk in de weer om allerhande nestmateriaal richting 
de nestkast of het blok te slepen.  

Bij het reinigen van een broedblok van een koppel kaketoes trof ik naast uiteraard veel 
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takjes en takken ook bladeren, steentjes, stukken van sepiaschelpen, veren, een 
dennenappel en wat onherkenbare plantendelen aan.

Bij mijn vogels is het enkel de man die de nestbouw voor zijn rekening neemt.
Bij het aanbieden van verse takken wordt er gelijk aan de schors geknaagd en deze 
wordt, samen met dunnere takjes door de man richting het blok gebracht.  

Mooi is dat hij zich soms misrekent qua grootte en dan zie je hem aan de nestopening 
komen met een tak van pak weg 35 cm.  
Na herhaaldelijke pogingen om deze er in te krijgen lukt het hem doorgaans toch.
Achteraf is er van een tak van dat formaat weinig terug te vinden in het blok, wat erop 
wijst dat de man (en misschien ook de pop) in het blok het nestmateriaal in kleinere 
delen versnipperen.

Zeker eens de moeite om bij uw eigen vogels te kijken wat u eventueel in de blokken 
kan vinden...

Do parrots and parakeets build nests?

It is often said that parrots do not make nests. This is partly true, but there are of 
course exceptions. Because without exceptions, there is no rule.
Most species are actually pretty happy with for a layer of some wood chips, rotten wood 
or wood shavings. I myself use hemp chips in my nestboxes for parakeets.

Perhaps the most well known example of Psittaciformes building a nest is the Monk 
Parakeet (Myiopsitta monachus). They are known for building gigantic nests, which are 
made freestanding and not in a hollow tree.

In some cases they even are colony nests, in other words, they breed with several pairs 
together, the nests sometimes reach gigantic sizes.
They use twigs for nest building, which they combine to form a large construction with a 

 central nesting chamber.

For this purpose, a simple U-shaped construction can be provided in the aviary on the 
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top of the accommodation. They will soon start to move nesting material towards this 
location.

Several species of African Lovebird species of the genus Agapornis also build nests. 
They do this in a nest box (or nest cavity).

They collect suitable nesting material and, depending on the species, carry it in the 
beak (e.g. Agapornis personatus) or between the tail feathers (Agapornis roseicollis) 
towards the nest. If the birds are offered sufficient material (twigs, leaves, spray millet, 
etc.) the nests can become quite nice and cover the entire nestbox.

Offering this nesting material is important to start the breeding and not unimportantly, 
by offering fresh branches the parents put pieces of fresh bark in the nestbox which 
ensures good moisture.

In nature, the Peach-faced Lovebird (Agapornis roseicollis) often breeds in the nests
of the Sociable Weaver (Philetairus socius), this must be a wet dream for a nest building 
species to have so many twigs around you! They will slightly adapt the nest of the 
weavers and decorate their own nests with leaved, bark and small twigs. 

After talking with Lori enthusiasts and and breeders, I received information that some 
females of the Blue-crowned Hanging Parrot (Loriculus galgulus) will also make a 
simple nest with leaves and some small twigs. This usually turns out to be very limited, 
but the thought is there.
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A Pyrrhura breeder showed me some nestboxes of different species from this genus 
during a visit and it was very striking that the birds also put different materials in the 
nestboxes.

This were mainly feathers. My reaction was that they had probably fallen out in the 
nestbox, but if you find a tailfeather from a Pyrrhura cruentata in the nestbox of a pair 
of Pyrrhura perlata it must have been put their on purpose. The pairs were housed in 
neighboring aviaries. Do these birds build a “nest”? Or do they just have an eye for a 
colorful touch?

From my own experience I have found that some species of cockatoos, such as the 
Rose-breasted Cockatoo (Eolophus roseicapillus) also build nests. The male will when 
the breeding season starts be pretty busy dragging all kinds of nesting material to- 
wards the nestbox.

When cleaning out a nestbox used by a pair of Rose-breasted Cockatoos, I found 
besides of course many twigs and branches also leaves, stones, pieces of cuttle fish 
shells, feathers, a pine cone and some unrecognizable plant parts.

Looking at the pairs of those cockatoos I used to keep, only the males were occupied 
with decorating the nestbox. 
When offering fresh branches, the bark is immediately gnawed and this, along with 
thinner twigs, is carried towards the nestbox by the male.

It is nice that the sometimes miscalculates in terms of size and then you see him 
approaching the nest opening with a branch of about 35 cm.
After several attempts to get those branches in, he usually succeeds somehow.
Once the twigs are inside the nestbox, they are chewed into smaller pieces, to prevent 
the eggs to be broken. 
It is definitely worth checking out your own nestboxes to see what you can find in 
there...
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Oproep voor foto's van Platycercus parkieten

We zijn op zoek naar kwekers van rosella-soorten (genus Platycercus) die ons foto's 
willen bezorgen van hun vogels. Meerbepaald van de binnenzijde van de vleugels. Bij 
de wildvorm van dit prachtige vogelsgeslacht hebben de volwassen poppen een witte 
vleugelstreep aan de binnenzijde van de vleugel. 
We hebben bij enkele vogels gemerkt dat door de jarenlange selectie tijdens de kweek 
in beschermd milieu, wat we toch stilaan domesticatie kunnen noemen, dat deze streep 
lijkt te verdwijnen. We gaan er hier van uit dat dit te wijten is aan de selectie van steeds 
kleurrijkere exemplaren, waardoor er bij de poppen geselecteerd werd op mannen-
kenmerken. 

We vragen foto's van alle Platycercus-soorten die lijken op de onderstaande foto. 

Daarnaast hebben we bijkomende informatie nodig:
Soort of ondersoort – geslacht – leeftijd. 

 

We are asking for pictures from Platycercus Parakeets

We are looking for breeders of Rosella species (genus Platycercus) to send us pictures 
of their birds. More specifically from the inside of the wings. 
Looking at the wild type of this beautiful bird genus, the adult females have a white wing 
stripe on the inside of the wing.
We have noticed with some birds that through the years of selection during breeding
in a protected environment, we can actually call this domestication, that this stripe 
seems to disappear. We assume here that this is due to the selection of increasingly 
colorful specimens, whereby the females were selected for male characteristics.

We request photos of all Platycercus species that resemble the photo above.
In addition, we need additional information:
Species or subspecies – sex – age.
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Werkgroep wordt stichting...

U heeft het misschien al opgemerkt, maar sinds enkele weken is de werkgroep een 
stichting. 

Door het groeiende aantal aangesloten liefhebbers, zowel Nederlandstalig als anders-
talig, hebben we het besluit genomen om van statuut te veranderen. Dit heeft voor u 
als vogelliefhebber geen gevolgen. 

We heten vanaf heden Natural Wings Foundation. 

Als logo kozen we voor de valkparkiet, een zeer bekende vogel die wellicht door elke 
vogelliefhebber gekend is, maar het is zonder twijfel een soort die onze inzet en 
inspanningen heel hard nodig heeft. 

Working Group becomes Foundation...

You may have already noticed, but the working group has been a foundation for a few 
weeks now.

Due to the growing number of affiliated bird enthusiasts, both Dutch-speaking and non-
Dutch speaking, we have taken the decision to change the status. This has for you as a 
bird lover no consequences.

From now on we will be called Natural Wings Foundation.

As logo we chose the Cockatiel, a very well-known bird that is probably known by every 
bird lover, but it is without doubt a species that needs our commitment and effort.
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Jaarverslag

Het jaarverslag 2021 is beschikbaar. In dit ingebonden verslag staan o.a. alle 
soorten vermeld waarmee gewerkt wordt met een infopagina, alsook een 
actueel overzicht van de ingeschreven aantallen per soort en per collectie. 

Indien u interesse heeft, laat het ons weten. 
De bundels worden gedrukt op vraag, de kostprijs per bundel bedraagt (full 
color) €17,50. 

Annual Report

The 2021 annual overview is available. This annual report lists e.g. all species that are 
worked with, containing an info page per species, as well as an up-to-date overview of 
the registered numbers per species and per collection.

If you are interested, let us know.
The reports are printed on demand, the cost price per bundle (full color) is €17.50.
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Aanbod pagina op de website 

Op de website is er op jullie vraag een nieuwe pagina om vogels aan te bieden of een 
advertentie te plaatsen als u iets zoekt. Het gaat uiteraard enkel over soorten die deel 
uitmaken van de werking van de stichting. 

De pagina ziet er als volgt uit:

We werken met individuele zoekertjes, waar u ons de gegevens bezorgt. Deze worden 
dan door ons geplaatst. U heeft twee mogelijkheden, of u plaatst uw eigen mailadres in 
het zoekertje of we plaatsen het mailadres van de stichting en sturen u de mail door bij 
een inkomende mail. 

De gegevens die in het zoekertje komen te staan zijn de (onder)soort, geslacht, leeftijd 
en contactgegevens. Indien gewenst komt er ook een foto bij, levert u geen foto aan, dan 
plaatsen we een foto van de soort uit het fotobestand van de desbetreffende soort.  

U kan deze pagina als aangesloten liefhebber vinden op de website via de volgende 
link:

http://wildvormvogels.eu/Beschikbare-vogels-/-Available-Birds/ 
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Vraag en aanbod Available and Looking for

Er zijn bij verschillende leden vogels beschikbaar. Heeft u interesse, laat het ons 
weten, dan brengen we u met de betrokken persoon / personen in contact. 

Birds are available from various members. If you are interested, let us know and we 
will put you in touch with the person(s) involved. 

Legende: 1-0-0 mannelijk / male
Explanation: 0-1-0 vrouwelijk / female

0-0-1 onbekend geslacht / sex unknown 
Aangeboden / Available

3-0-0 Geelsnavelspitsstaartamadine / Yellow-billed Long-tailed Finch 
Poephila acuticauda acuticauda

3-3-0 Goudkapkakariki / Yellow-crowned Parakeet Cyanoramphus auriceps 
2-2-0 Valkparkiet / Cockatiel Nymphicus hollandicus 
9-5-0 Grasparkiet / Budgerigar Melopsittacus undulatus 
7-0-0 Chinese dwergkwartel / King Quail Synoicus chinensis
2-1-0 Roze kaketoe / Rose-breasted Cockatoo Eolophus roseicapillus

Gevraagd / Looking for

0-1-0 Grasparkiet / Budgerigar Melopsittacus undulatus 
0-1-0 Chinese dwergkwartel / King Quail Synoicus chinensis
0-1-0 Diamantduif / Diamond Dove Geopelia cuneata

Heeft u vogels beschikbaar? 
Laat het ons weten uiterlijk 15 juni, dan plaatsen we het in de volgende nieuwsbrief. 

Do you have birds available? 
Let us know no later than June 15, and we will post it in the next newsletter.
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Volgende keer onder de loep:
Next time up close:

Australische koningsparkiet   
Australian King Parrot 

Alisterus scapularis scapularis


