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Poicephalus rufiventris rufiventris of pallidus     deel 3. 

Bestaat de Poicephalus rufiventris pallidus? 
Door Arno Ooms 
 
Ons bezoek aan het Natural History Museum in Tring leverde de volgende gegevens op: 
 

Poicephalus rufiventris      
Totaal aantal vogels     75  
Aantal mannen   50  
Aantal poppen   25  
 
De vogels waren verdeeld over 4 laden op vangstgebied.   
   man pop 
Somalië *  16 10  
Kenia/Tanzania 15 5 
Ethiopië *  18 8  
Onbekend  1 2 
* deels pallidus gebied 

 
De meeste labels gaven alleen de soortnaam aan zonder ondersoort: 
bijvoorbeeld Poicephalus rufiventris in plaats van poicephalus rufiventris rufiventris of 
poicephalus rufiventris pallidus.  
Rüppell labelde de vogels in het begin nog met Pionus Rufiventris. 
 
Eerste indruk: 
Er is weinig of geen verschil tussen de vogels uit de verschillende gebieden. Pallidus zit 
ertussen (volgens de labels) maar is bijna niet te onderscheiden. 
Volgens Forshaw’s ‘Parrots of the world’ zou pallidus een lichtere rode borstkleur en een 
lichter rug- en vleugeldek hebben. Ook in ‘Birds of Africa’ wordt de vogel beschreven als kop 
en borst lichter bruin. Deze kenmerken c.q. verschillen waren slechts bij enkele vogels op te 
merken en dan nog was het moeilijk te zien. 

Wat meer opviel was dat de groene broekveren 
bij pallidus een duidelijk blauwe waas hadden, 
terwijl dat bij de rufiventris gewoon groen was. 
Dit verschil was niet bij alle vogels duidelijk 
zichtbaar. De poppen van de pallidus hadden 
een meer blauwe waas in de borst- en buikveren 
 
Om over na te denken.  
Als je de kleur groen met de overgangen naar 
blauw bekijkt ten opzichte van de evenaar, met 

de Poicephalus meyeri als voorbeeld, dan zie je dat we bij de meyeri spreken van andere 
(onder)soorten. (saturatus komt voor rond de evenaar en is groen. De hoger voorkomende 
meyeri wordt al blauwer) Je zou kunnen veronderstellen dat als we dan bij de Poicephalus 
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meyeri spreken van ondersoorten, we dan ook de pallidus een plaats moeten geven. Ik geef 
toe dat de verschillen klein zijn, maar toch. Meer studie is beslist nodig.  
Heeft u roodbuiken met duidelijk blauwe broekveren i.p.v. groene dan heeft u iets 
bijzonders waarvan ik sterk vermoed dat het met pallidus te maken heeft. Zoek er dan een 
pop bij met blauwe waas in de borst en buikveren. En bel met spoed de stamboekhouder. 
 
Bronnen : Onderzoek in NHM Tring door Arno Ooms. 
Foto’s  : PSN archief: Later verificatie onderzoek NHM Tring.  
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