
 

PSN Nieuwsbrief 1999-02 Pagina 1 
 

De Jardine of Kongopapegaai. 
 
Door Eric Hilton, vertaald door Arno Ooms 
 
Identificatie van de (onder)soorten. 
De Kongopapegaaien zijn geëvolueerd in drie duidelijk te onderscheiden 
(onder)soorten met een mogelijke vierde ondersoort. 
 
Poicephalus gulielmi gulielmi 

Dit is de nominaatvorm. Deze vogel is over het 
algemeen donkerder groen, wat groter dan de 
andere soorten en heeft een grotere grijze 
snavel. De vogel komt voor in Centraal Afrika o.a. 
in Kameroen, Oost-Angola tot Zuidwest Oeganda 
en kan worden onderscheiden van de andere 
door zijn donkerder vleugelveren die beschreven 
kunnen worden als bijna “zwart”. In sommige 

gevallen zijn alleen de randen groen (groen gezoomd). Een grote hoeveelheid 
rood/oranje zoals op het voorhoofd tot boven op de kop is ook waar te nemen 
op de dijen en vleugelboegen. 
 
Poicephalus gulielmi fantiensis 
Deze is makkelijk te onderscheiden van de andere 
doordat hij kleiner is en lichtere kleuren heeft. Wat direct 
opvalt is dat de kleur van het voorhoofd, dijen en 
vleugelboegen oranje is en beslist niet rood zoals bij de 
nominaatvorm. Het oranje neigt bij sommige vogels naar 
geel op het voorhoofd. Sommige vogels hebben een gele 
waas op de buik. De vogel komt voor in West-Afrika van 
Liberia naar het oosten naar Ghana langs Ivoorkust. 
 
Poicephalus gulielmi massaicus 

Deze vogel is even groot als de nominaatvorm 
maar is slanker en heeft een smallere snavel, 
met lichte bovensnavel.    
Het rood in de kop ontbreekt totdat ze 
volwassen zijn. Bij volwassen vogels is de kleur 
over het algemeen bleker met minder rood / 
oranje op het voorhoofd. Meestal slechts een 
smalle band voor op het voorhoofd en weinig 
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rood / oranje op de dijen en de vleugelboegen. 
Ook hebben de vleugelveren grotere groene randen en komen zeker niet zo 
zwart over als bij gulielmi. Zijn leefgebied is te vinden in Oost-Afrika van Zuid-
Kenia tot Noord-Tanzania. 
 
Poicephalus gulielmi permistus. 
Deze soort zou qua uiterlijk inzitten tussen gulielmi en massaicus maar er zijn 
geen voorbeelden bekend in Engeland of waar dan ook. 
 
Conclusie: 

De gulielmi is een grote vogel met veel kleur, 
een grote grijze snavel en praktisch zwarte 
vleugeldekveren.  Fantiensis ziet eruit als de 
gulielmi maar is duidelijk kleiner en heeft 
oranje in plaats van rood. Massaicus is een 
slankere vogel met weinig kleur en een smalle 
band rood / oranje op het voorhoofd en een 

lichte bovensnavel. Vleugeldekveren duidelijk meer groen gezoomd.  
 
Leefgebied. 
De Jardine leeft zowel in het laaglandregenwoud (gulielmi en fantiensis) als in 
de hooglanden (massaicus). Ze zijn ook gezien aan de randen van het woud 

gedurende de dag, op zoek naar alternatief 
voedsel. Bij schemering trekken zij zich 
terug in het bladerdak.  
Bij observatie is gezien dat zij zich voeden 
met wilde olijven (Olea capensis), de 
vruchten van Geelhoutbomen (Podocarpus) 
en Ceders. Ook het zaad van de 
Spathopdea pods wordt gegeten. De 
nesten worden meestal gemaakt in levende 
Podocarpus, Hagenia abyssinica en 
Juniperus bomen 
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