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Kongo- of Jardinepapegaai  
Nadere bestudering van de (onder)soorten. 
Door Arno Ooms 
 
Om onderzoek te doen naar vogels van het Afrikaanse continent, is de beste plek een land 
waarvan indertijd veel koloniën waren. Om die reden komen we uit in Engeland bij het 
Natural History Museum te Londen, waarvan de vogelafdeling zich bevindt in de plaats Tring. 
Daar zijn meer dan een miljoen balgen (eenvoudig geprepareerde vogels) beschikbaar voor 
onderzoek. Ook de poicephalusgroep is rijk vertegenwoordigd. Van de ene soort wat meer 
dan van de andere. 
 
Rood/oranje/geel op de kop. 
Zoals bekend hebben de Kongopapegaaien een rode of oranje/gele vlek boven op de kop. 
Bekeken is hoe dit zich uit, binnen de (onder)soorten. 
Er waren ook een aantal jonge vogels. In die gevallen vermeldde de preparateur op de labels 
juveniel of de melding dat hij onvolgroeide geslachtsorganen aantrof. Deze vogels hadden 
(nog) geen rode/oranje kleur op de kop. 
 
Poicephalus gulielmi gulielmi 
Of er is sprake van géén rood op de kop, of de kleur is duidelijk rood 
en geen oranjerood. 

Aangetroffen vogels (27 stuks) 

Geen kleur   3    (3 jonge vogels) 
Streepje rood vooraan bij neus 3    (1 jonge vogel) 
Rode vlek eindigend nog voor het oog 7 
Grote rode vlek tot voorbij het oog 14 
 
Poicephalus gulielmi massaicus 
Kleur rood gelijk aan gulielmi. 
 
Aangetroffen vogels (21 stuks) 
Geen kleur  3    (3 jonge vogels) 
Streepje rood vooraan bij neus 15  (2 jonge vogels) 
Rode vlek eindigend nog voor het oog 2 
Grote rode vlek tot voorbij het oog 1 
 
Poicephalus gulielmi fantiënsis 
Er is zeker geen sprake van rood op de kop. De aangetroffen kleur 
varieert van oranje tot geel 
Aangetroffen vogels (9 stuks) 
Geen kleur   3   (3 jonge vogels) 
Streepje oranje vooraan bij neus 0 
Oranje vlek eindigend nog voor het oog 2  
Grote oranje vlek tot voorbij het oog 4 
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Kleur rug en vleugelbevedering. 
Gulielmi qua formaat gelijk aan massaicus maar met duidelijk zeer donker rug- en 
vleugeldek.  
Massaicus heeft een duidelijk groen gezoomd rug- en vleugeldek.  
Fantiënsis rug- en vleugeldek zit tussen massaicus en gulielmi in. Dit in tegenstelling tot een 
eerder gepubliceerd artikel (jaargang 1 1999-2 blz 35) van Eric Hilton waarin hij zegt dat 
fantiënsis er uit ziet als gulielmi.  Fantiënsis heeft beslist meer groen in zijn rug en 
vleugelbevedering en lijkt hierin meer op de massaicus. 
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