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Poicephalus rufiventris rufiventris of pallidus     deel 2. 
Is de pallidus valse hoop?   
Door Ken Maddock, vertaling Arno Ooms 
 
In de meeste boeken die ik heb gelezen, is 
de P.r. pallidus beschreven als een 
mogelijke maar twijfelachtige ondersoort, 
waarvan Berlioz en Roche in 1963 
schreven dat deze waarschijnlijk niet is te 
onderscheiden van rufiventris. (Forshaws 
Parrots of the World) 
Het eerst werd de vogel beschreven door 
van Someren; pallidus is te vinden in 
Somalië en Oost-Ethiopië, een gebied dat er zo verlaten bijligt dat ik sterk twijfel of 
hiervandaan vogels geëxporteerd zouden worden en het zeer onwaarschijnlijk is dat deze 
ondersoort in vogelcollecties wordt gehouden. 
 
De meeste boeken beschrijven de pallidus als vogel met een lichter bruine kop en 
bovenborst, maar in gevangenschap wordt de vogel beschreven als ‘in z’n geheel’ lichter 
maar in speciaal een lichtere borstkleur. 
 
In 1994 brachten Ron en Val Moat een paar vogels onder mijn aandacht die een roze 
gekleurde washuid, oogringen en poten hadden, een kleur die zij bleven houden totdat ze 
twee jaar oud waren. (Val heeft mij verteld dat deze gedeelten nu, na een paar keer ruien, 
normaal grijs waren). Nieuwsgierig heeft Ron Moat deze constatering aan Thomas Arndt 
geschreven die het volgende antwoord gaf: 
 
“Geachte heer Moat, 
Ik dank u hartelijk voor uw fax, die kort beantwoord kan worden. 
De meest  extensieve verzameling vogels die ik kon bestuderen in een museum was in New 
York. Zij hadden daar 59 balgen van P. r. rufiventris en 11 balgen van pallidus. Er was maar 
een klein verschil in de kleur van de kop en borstveren. Het oranje van de mannen was iets 
lichter, maar over het geheel genomen waren deze verschillen zo minimaal dat er eigenlijk 
niet gesproken kan worden van een ondersoort. Helaas komt dit probleem veel voor bij 
papegaaien-ondersoorten en speciaal bij Afrikaanse vogels. 
 
Er was geen verschil in de kleur van de poten en de huid rond de ogen. Deze gedeelten van de 
balgen zijn erg aan verkleuring onderhevig wanneer zij in een museum worden bewaard en 
we kunnen deze delen dan ook niet bij identificatie gebruiken”. 
 
Ik heb gesproken met ons enige stamboeklid die beweert pallidus te bezitten. Volgens hem 
hadden zijn vogels een lichtere bevedering dan de andere roodbuiken die hij hield. Zijn 
beslissing om deze vogels als pallidus in te schrijven in het stamboek was gebaseerd op zijn 
eigen onderzoek in de diverse boeken. In het artikel “rufiventris of pallidus” beschrijft Steven 
Brookes de verschillen in bevedering tussen zijn vogels. Vogels van een andere liefhebber die 



 

PSN Nieuwsbrief 1999-03 Pagina 2 
 

ik heb gezien, laten veel minder kleur zien dan de vogels (van hetzelfde geslacht) van een 
eerder nest. 
 
Een broedpaar bracht zeer verschillende jongen voort. Hier zijn wat details van de 
pasgeboren jongen. 
 
Sekse borstkleurkleur  voorhoofd snavel, poten en oogringen 
Pop zeer licht geelgroen geen kleur grijs 
Pop licht oranje/geen groen licht oranje grijs 
Man donker oranje/geen groen dikke oranje band grijs 
Man geeloranje/geen groen dikke geelachtige band roze 
Pop licht oranje/groen geen kleur grijs 
 
Ik vroeg Prof. Renato Massa (Universiteit Milaan) naar zijn gedachten en ik citeer ‘Ik vermoed 
dat P.r. pallidus gewoon jonge vogels zijn die gezien zijn in Somalië en Ethiopië in een tijd dat 
er over de bevedering van deze vogels weinig bekend was. Voordat we een ondersoort in  het 
broedprogramma opnemen, denk ik dat een nauwkeurige studie bij in gevangenschap 
levende vogels noodzaak is ‘’ 
 
Ik ben het met Renato’s laatste zin eens. Ik trek dan ook de conclusie dat lokale verschillen in 
het wild kunnen voorkomen, maar bij pallidus zoeken we naar iets dat niet bestaat. Tenzij u 
het verschil kunt aangeven. 
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