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Drie soorten Bonte Boeren. 
 

Door Arno Ooms, stamboekhouder Bonte boeren. 
 
Er zijn zoals u weet naast de nominaatvorm Poicephalus senegalus senegalus 
nog twee ondersoorten: mesotypus en versterie. 
Een bekend verhaal dat ook in de diverse boeken is te lezen schetst het 
volgende: De senegalus is geel, de mesotypus oranje en de versterie rood. 
Iemand riep eens: ,, zo geel als een citroen, zo oranje als een sinaasappel en zo 
rood als een tomaat’’. 
Bevindingen in Tring gaven het volgende beeld.  (Aantal onderzochte vogels:  
49) 

Eerste indruk: senegalus was nauwelijks geel te noemen. 
Eerder lichtoranje, met bij sommige vogels een lichter 
rug- en vleugeldek. Mesotypus was inderdaad oranje, 
variërend van licht tot donkeroranje. Versterie was 
donkeroranje met ook een donkerder groen rug- en 
vleugeldek. 
Echt rood (als een tomaat) was hij beslist niet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleem: 
Waarom was senegalus niet zo geel als wij verwachten en de versterie niet zo 
rood?  
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Dus kaarten erbij van zowel 1900 als 1929 maar ook recente kaarten. Nadat we 
de gebieden in westelijk Afrika hadden bekeken op de kaart en alle vogels die 
beschikbaar waren hadden gelokaliseerd bleek het volgende: 
Als we van boven naar beneden kijken kunnen we concluderen dat de 
senegalus die het meest noordelijk voorkomt (tussen 14 en 16o) geel zou zijn, 
maar lager in het leefgebied wordt deze soort lichtoranje (tussen 10 en 14o). 
Op dezelfde hoogte ten opzichte van de evenaar komt ook de mesotypus voor 
die daar lichtoranje is. Zuidelijker voorkomende mesotypus is donkeroranje 
(tussen 7 en 10o). Op die hoogte komt echter ook al een donkeroranje versterie 
voor die nog meer zuidelijk doorkleurt naar roodoranje (tussen 5 en 7o). 
 
Het Evenaarverhaal. 

Het Evenaarverhaal gaat als volgt: hoe meer je naar de evenaar 
toegaat hoe intensiever de kleuren worden. Bij bonte boeren praten 
we over geel, via oranje naar rood. Dit intensiever worden van kleuren 
gaat bij meer vogelsoorten op en kunnen we als een gegeven 
gebruiken. Natuurlijk is niet de evenaar van invloed, maar naarmate 
we dichter bij de evenaar komen verandert het weer, klimaat, 
voedselaanbod etc. en dat lijkt van invloed op o.a. de kleurintensiteit 
van de vogels. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Bij senegalus uit het centrum van het leefgebied is de borstkleur geel 
met een heel licht oranje waas maar senegalus kan beslist ook alleen 
maar geel zijn. 
Mesotypus komt beslist niet geel voor maar ‘begint’ bij licht oranje 
verlopend naar donkeroranje.  Uit het centrum van het leefgebied zijn 
de vogels beslist oranje. 
Het oranje in de borstkleur bij versterie is donkerder dan bij 
mesotypus. Soms ook wat vlekkerig. Bij versterie verloopt de kleur wat 
lichter naar de flanken toe.  

 
We kunnen het ook anders beredeneren. Als we de vogels op de landkaart 
neerleggen, zien we bij de drie soorten de genoemde kleuren (linker kolom) 
 Senegalus   mesotypus versterie  
geel x 
lichtoranje x x 
oranje  x   
donkeroranje  x  x 
rood    x  
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Zoals hierboven vastgesteld, valt direct op dat echt geel eigenlijk geen 
probleem is. Echt rood ook niet, maar je moet dan wel een goed 
referentiekader hebben.  
Het probleem is wel direct duidelijk.  

a) Lichtoranje kan senegalus zijn maar ook mesotypus 
b) Wat is eigenlijk oranje? 
c) Donkeroranje kan mesotypus zijn maar ook versterie. 
d) Echt rood is versterie niet maar het wordt wel benaderd en dat is soms 

lastig te herkennen. Naast het rood moeten we ook kijken naar de rest 
van het verenkleed. Kop meer bruin dan grijs. Rugdek en vleugels 
intensiever groen. Een troost is misschien dat we deze vogels in 
Nederland nog weinig zien. 

 
Hoeveel kans op zuiverheid is er? 
Zuiver geel is altijd senegalus.  
Oranje is (volgens de boeken) altijd mesotypus. (1) 
Kruisingen tussen deze twee geven soms een soort gestreepte geel/oranje 
borstkleur. Dit heb ik in Nederland al eens aangetroffen. Alle vogels die we in 
Tring hebben gezien waren in ieder geval egaal van kleur. Of er natuurlijke 
kruisingen voorkomen is mij niet bekend, maar dat lijkt, kijkend naar de 
Nederlandse ervaringen niet waarschijnlijk. 
 
Eén ding vergroot de kans op zuiverheid. Stel altijd broedkoppels samen die 
zoveel mogelijk hetzelfde gekleurd zijn. 
 
Bronnen:  Onderzoek in NH Tring 1999  Arno Ooms en Rein Schoonderwoerd. 
Foto’s  : PSN Archief   

 
Opmerking (1) gegevens van Cites tonen aan dat uit het gebied van P. mesotypus weinig of 
geen importen zijn geweest van senegalus papegaaien. Bijna alle importen komen uit 
Senegal/Gambia en zijn meestal oranje. Daarmee is de oranje senegalus dus weer een 
twijfelgeval als we puur op de beschrijving uit de boeken afgaan. 
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