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Poicephalus rufiventris rufiventris of pallidus     deel 1. 
 
Door Sandra en Steven Brookes, vertaling Arno Ooms. 
 
We kochten ons eerste paar roodbuiken omdat we ze 
mooi vonden maar we zijn ze steeds meer gaan 
waarderen. Omdat we deze vogels weinig 
tegenkwamen is het nooit in ons opgekomen dat er 
ondersoorten zouden bestaan. Er is nooit veel 
overgeschreven en luisterend naar verschillende 
mensen was de algemene mening dat pallidus 
mogelijk bestond in gevangenschap en in het wild, 
waarschijnlijk gebaseerd op Forshaw’s beschrijving 
van de pallidus die lichter gekleurd zou zijn dan 
rufiventris. Deze verschillen in kleurintensiteit zijn erg moeilijk waar te nemen zoals we dat 
ook bij andere Poicephalussoorten (bijvoorbeeld Meyeri) tegenkomen. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat deze soorten door elkaar gehouden worden. Ook moet rekening worden 
gehouden met het feit dat roodbuikpapegaaien niet veel in gevangenschap worden 
gehouden alhoewel hun populariteit de laatste jaren toeneemt. 
 
We hebben bedacht dat ons koppel roodbuiken rufiventris moest zijn. Het was pas toen we 
jongen bij deze vogels hadden en ruilden met een andere liefhebber dat ons het 
kleurverschil opviel. We besloten dit verder te onderzoeken. 
 

Kijkend naar Forshaw zou de man rufiventris zijn kop en  bovenborst grijsbruin zijn met 
oranje vlekken in borst en wangen. De onderborst, buik en ondervleugeldekveren oranje. 
De pop verschilt in de man doordat de keel en ondervleugeldekveren grijsachtig zijn. Hoe 
dan ook, volwassen pallidus hebben een lichtere (blekere) kop en bovenborst dan rufiventris. 
We kunnen met deze beschrijvingen bevestigen dat onze Roodbuikpapegaaien meer 
overeenkomsten hebben met pallidus en het geruilde jong meer met rufiventris. 
 
Nauwkeuriger onderzoek van ons broedpaar en de jongen leverden een aantal verschillen op 
die zeer belangrijk zouden kunnen zijn. Onze volwassen man heeft kop en bovenborst 
lichtgrijs. Lager op de borst, buik en ondervleugeldekveren helder oranje. Onze volwassen 
pop heeft kop en bovendelen lichtgrijs, borst en buik tot tussen de poten lichtgrijs 
gevarieerd met oranje en lichtgroen. De ondervleugeldekveren zijn lichtgrijs.  
De jongen van beide koppels rufiventris en pallidus lijken op hun moeders, behalve v.w.b. de 
ondervleugeldekveren, die oranje zijn bij zowel de mannen als de poppen en waarin zij dus 
verschillen met Forshaw’s opvattingen.  
 

Dit zijn onze bevindingen die mogelijk zullen wijzigen wanneer we meer jongen broeden en 
de bestaande jongen ouder worden. We hopen dat dit mensen aan het denken zet en 
mogelijk tot dezelfde conclusies komen als wij. Misschien zijn er toch meer pallidus 
kwekers……..  
 
Bronnen : Sandra en Steven Brookes 
Foto’s  : PSN archief  vogels Ap Teunissen  

© PSN 1999 


