
 

PSN Nieuwsbrief 1999-03 Pagina 1 
 

Identificatie van Poicephalus papegaaien. 
 
Door E. van Kooten, stamboekcoördinator/voorzitter. 
 
De afgelopen periode bereikten ons veel vragen omtrent de identificatie van deelnemende 
Poicephalus papegaaien aan het stamboek. Zoals ook al eerder aangegeven staat of valt een 
stamboek met de deelnemende vogels. Om nu een goede administratie te kunnen voeren, 
dienen de vogels voorzien te zijn van een deugdelijke identificatie. Dit om problemen bij o.a. 
de verparing te voorkomen. 
 
Welke manieren van identificatie staan ons ter beschikking: 
1  de gesloten voetring 
2  de open voetring (knijpring) 
3  de microtransponder (chip) 
4  het pedigram (afbeelding van poot of teenstructuur) 
5  carniogram (afbeelding van kop en zij-aanzicht) 
6  tatoeëren 
7  DNA-profiel 
 
Zoals u ziet zijn er een aantal mogelijkheden om te komen tot een eenduidige identificatie. 
De meest gebruikte mogelijkheden zijn de gesloten en de open voetring. De overige worden 
minder gebruikt. Waar het bij identificatie om gaat, is de vraag of men een identificatie voor 
eigen gebruik wil hebben of een levenslange identificatie. Onze voorkeur gaat naar het 
laatste mede gezien de continuïteit van ons stamboek. Poicephalus papegaaien kunnen bij 
een goede verzorging een zeer hoge leeftijd bereiken. Het is in het belang van de vogels dat 
we gedurende hun leven een bestand aanleggen met zoveel mogelijk gegevens. Bij het 
beheren van die bestanden speelt de identificatie natuurlijk een belangrijke rol. 
Een belangrijk aspect bij de keuze van een identificatie-methode is de fraudebestendigheid. 
Met name de open ring is fraudegevoelig maar kan zeer goed gebruikt worden in combinatie 
met b.v. een chip. Ook een gesloten voetring kan door de tijd slecht leesbaar worden of 
worden verwijderd. Een dubbele identificatie zou dan ook zeer wenselijk zijn. 
 
Tijdens ons symposium van 17 oktober 1998 hebben we reeds stilgestaan bij de identificatie-
methode. Daar is ook aangegeven wat de problemen zijn met de door de Nederlandse 
vogelbonden uitgegeven aluminiumringen. Deze zijn ongeschikt om te gebruiken bij onze 
Poicephalus papegaaien. De stalen ringen zijn al van een beduidend betere kwaliteit maar 
leveren toch nog wel problemen op. Er zijn gegevens bekend dat o.a. de P.r. suahelicus in 
staat is om een gesloten stalen ring binnen drie jaar door te knagen. Daarnaast zien we dat 
de Poicephalus-groep over een zeer korte voetwortel beschikt. Deze korte voetwortel geeft 
bij veel Poicephalus soorten problemen bij het dragen van de relatief hoge ringen die in 
Nederland verkrijgbaar zijn. Deze problemen kunnen bij de vogel leiden tot irritatie. 
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Type ring 
Binnen 
Ø Buiten 

Ø 
Hoogt
e  

Verhouding  
hoogte : binnen Ø 

Nederland   7 
mm 

7     mm 9       
mm 

5     
mm 

0.714 

USA           6 
mm 

6.2  mm 10     
mm 

2.1  
mm 

0.339 

Nederland 10 
mm 

10   mm 12     
mm 

5     
mm 

0.500 

USA           9 
mm 

9.2  mm 14.7  
mm 

2.9  
mm 

0.315 

 
Een van de typische kenmerken is dan dat we de vogel een groot gedeelte van de dag aan de 
ring zien knagen. Dit proces kan leiden tot gedragsproblemen en medische problemen, 
beschadiging van de voetwortel. Gebleken is dat de stalen ringen afkomstig uit de USA voor 
de Poicephalus groep beter voldoen. In bovenstaande tabel ziet u de verhouding tussen in 
Nederland geproduceerde ringen en de ronde stalen ringen uit de USA. 
De ringen uit Amerika zijn geproduceerd uit een roestvrij stalen draad. Dit geeft zoals al 
eerder aangegeven minder irritatie bij de vogels waardoor ze ook minder met de ring bezig 
zijn. 
 
Conclusie: 
Er zijn diverse identificatiemethoden met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Ten behoeve van 
het Stamboek mag het duidelijk zijn dat een identificatie nodig is om een goed en 
betrouwbaar bestand op te bouwen voor de toekomst. De verantwoording voor het 
aanbrengen van een deugdelijke identificatie ligt bij u als kweker. Niet alleen vanuit het 
stamboek os dit gewenst maar ook vanuit overheidswege. Maar in de eerste plaats bent u 
het verplicht aan de vogel en zijn/haar nakomelingen. 
 
Voor de vogels die nog geen identificatie hebben, raden wij aan om bij ons de stalen 
knijpringen te bestellen. Ook deze ringen zijn het minst belastend voor de vogel en zullen 
zonder tussenkomst van derden tot het einde van zijn of haar vogelleven blijven zitten. Zoals 
al aangegeven adviseren wij  bij gebruik van een knijpring tevens een chip te implanteren of 
een ander deugdelijk tweede identificatie-kenmerk. U dient zich te realiseren dat het hier 
duidelijk om een advies gaat. 
 
Wilt u meer lezen over identificatie bij papegaaien dan is het raadzaam om de literatuur 
eens op na te slaan. 
 

Bronnen:  
Drs. J. hooimeyer, 1989, “Identificatie – mogelijkheden bij papegaaien”, 4

e
 papegaaien-symposium WPT 

syllabus of World Parrot Trust Benelux, Lustrumboek 1986-1995 pag. 247-  
 

© PSN 1999 


