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Poicephalus senegalus. Geslachten herkenbaar?   
Deel 1 
Door Arno Ooms 
 
Zoals u wellicht weet doen er over de bonte boeren nogal wat verhalen de 
ronde als het gaat om het herkennen van het geslacht der vogels. 
De een beweert het te kunnen zien aan de snavel, de andere aan de ‘groene 
driehoek’ op de borst weer een ander aan de 
afgeplatte kop of aan de onderstuitveren, de 
pootbevedering  en/of de broekveren. Of men komt 
met andere argumenten als: ,,de man heeft een veel 
forsere kop dan de pop of de man is als geheel forser 
dan de pop’’. Vaak wordt een combinatie van 
bovenstaande zaken genoemd.  U herkent 
bovenstaande vast wel. 
 
Ik zal u een praktijkvoorbeeld geven: 
Ikzelf ben in het bezit van een aantal koppels bonte boeren. Ik heb twee jongen 
(mesotypus) van november 1996 aangehouden omdat ik daarmee de broedlijn 
wil voortzetten. Ik laat bijna al mijn vogels seksen maar ik heb ook vaak met 
succes (vooral eigen) poicephalussoorten op het oog gesekst en was ervan 
overtuigd twee poppen te hebben vastgehouden. Deze hadden o.a. een ‘rond 
koppie’ met niet al te forse snavel. ,,Wat voor mij een duidelijke zaak is laat ik 
niet seksen’’, zei ik altijd. 
Na deze vogels tot begin 1999 met rust te hebben gelaten werd besloten een 
man bij één van de vogels te plaatsen. In mijn bestand had ik nog wat losse 
vogels die ik hiervoor had aangehouden. Gekozen werd voor een forse man 
met afgeplatte kop en forse snavel. Daarbij was deze vogel voorzien van een 
seksring om de rechterpoot! Beide vogels hebben een vrijwel gelijke, niet te 
diep doorlopende, driehoek op de borst. 
 
Het koppel, waarvan iedereen direct ziet welke vogel de man en welke de pop 
is, gedroeg zich wel vreemd. De man zat (reeds binnen enkele dagen) continue 
in het blok en de pop op stok vlak voor de ingang. De pop van 1996 was 
misschien nog wat jong en de man was circa 5 jaar. In het begin wilde ik de 
vogels zo min mogelijk storen, dus voerde ik geen nestcontroles uit. De man liet 
zich niet zien en de pop had geen kenmerken dat er een ei aan zat te komen. 
Dus toen ik na circa 2,5 week voor de eerste keer keek lagen er tot mijn 
verbazing toch 4 eieren. En de ‘man’ broedde vrij constant!! Er zijn natuurlijk  
vogelsoorten waarbij de man broedt (of man en pop elkaar afwisselen), maar 
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dat is bij Poicephalussoorten vrijwel niet aan de orde. Ervan uitgaande dat de 
vogel in het blok dus een pop moest zijn en de vogel op stok zo’n overduidelijk 
pop was, had ik mij er al bij neergelegd dat ik dus twee poppen bij elkaar had 
gezet en de eieren dus wel onbevrucht zouden zijn. Ik liep met de gedachte de 
eieren te verwijderen, maar besloot toch de eieren te schouwen: 3 bevrucht, 1 
onbevrucht.  Eind van het verhaal; 3 perfecte jongen op stok. Voor een eerste 
nest niet slecht maar ik ben nog nooit een zo duidelijk koppel tegengekomen 
waarvan de geslachten net andersom bleken te zijn.   
 
Het tweede jong van 1996 is inmiddels gesekst. Dit bleek ook een man. Het 
enige zekere is volgens mij gewoon endoscopisch laten seksen en alle boven in 
de tekst genoemde kenmerken gaan misschien vaak op maar toch niet altijd. Er 
zal een gericht onderzoek naar worden gedaan om e.e.a. met cijfers te 
onderbouwen. Hieraan zal dan een apart artikel worden gewijd. Mogelijk 
worden hierbij ook leden die Poicephalus senegalus hebben ingeschreven 
benaderd.  
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