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Poicephalus gulielmi guliemi  
Door Carel van der Sanden.      
 

Na verschillende jaren met diverse 
Poicephalussoorten gekweekt te hebben, kwam 
ik in het bezit van een kweekstel Jardine 
papegaaien (Poicephalus gulielmi gulielmi). 
Ik wist zeker dat dit een bewezen kweekstel was 
omdat ik het over kon nemen van een bevriend 
vogelliefhebber, en daar al enkele jaren op rij, 
jongen in het nest had zien liggen. 
 
Ik zal in dit artikel u de data’s van eieren leggen 
en uitkomst jongen besparen, maar mij meer 

toeleggen op de jongen zelf. In totaal werden drie eieren gelegd met tussenpozen van twee 
dagen. Alle drie de eieren waren bevrucht en kwamen na een broedperiode van 28 dagen 
uit. Na ongeveer twee weken heb ik ze geringd met een ring van 8,5 mm. 
 
Omdat ik elke dag nestcontrole uitvoerde bij al mijn vogels, kreeg ik een redelijk inzicht in de 
verschillen tussen  de jongen. Wat mij begon op te vallen bij het eerste jong was dat het 
formaat van de snavel en de grote kop duidelijk forser was dan bij de andere twee jongen. 
De jongste van de drie was veel kleiner van kop en had ook een rondere schedelvorm. De 
snavel was veel smaller en kleiner. De kleur van snavel en neusdop van dit jong waren 
donkerder van kleur dan die van de oudste.  
De oudste was voor mij daarom duidelijk een vogel van het mannelijk geslacht en de kleinste 
van het vrouwelijk geslacht. De middelste daarentegen was en bleef een twijfelgeval voor 
mij. Ook naarmate de vogels ouder werden  bleven de verschillen duidelijk aanwezig. 
 
In de kleur van de jongen zitten ook duidelijke verschillen.  
* De kleur van de grootste is op het voorhoofd donkerbruin. Dit is in een band van 
   ongeveer een centimeter breed aanwezig. Terwijl bij het kleinste jong deze band de helft 
   smaller is.  
* Ook de wangkleur is duidelijk grijzer dan de wangkleur van de kleinste.  
* Het rugdek van alle vogels is zwart van kleur met een groene omzoming. Alleen van het 
   kleinste jong is de omzoming veel helderder van kleur dan van de andere twee. Ook is 
   deze wat fijner van structuur. 
* De onderkant van de vleugels is bij de grootste twee vogels rood. Bij het kleinste jong is 
   bijna geen rood aanwezig. 
* Wat verder nog opvalt is het verschil in staartkleur. Van het middelste jong is de staart 
   aan de bovenzijde veel roder van kleur dan van de andere twee jongen. Waarom dit is 
   weet ik niet. Ik heb hiervoor geen verklaring. 
 
De jongen groeiden voorspoedig maar na een week of vier begon de pop alle donsveren op 
rug en buik uit te plukken. Toen de eerste dekveren tevoorschijn kwamen, plukte ze die ook 
uit. Omdat het rond die tijd al aardig koud begon te worden, had ik de jongen uit het nest 
genomen met zeven weken en ze verder met de hand opgevoed. Als er jongen uit moeten 
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vliegen zonder veren aan buik en rug met temperaturen ’s nachts rond het vriespunt of net 
daaronder zullen deze vogels het zeer moeilijk krijgen, vandaar deze beslissing. 
 
Nu de vogels ouder zijn, zijn de verschillen in grote en vorm van de kop nog altijd aanwezig. 
Dit verschil is wel wat minder groot dan toen zijn een week of zes waren maar nog duidelijk 
waarneembaar.  
 
Het lijkt dus mogelijk om van de jongen, tijdens de nestperiode, het geslacht vast te stellen. 
Wie heeft ook bovengenoemde ervaringen met de Jardines of kan nog iets toevoegen en wil 
hierover iets schrijven. 
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