Een Chinese hen die nog aan de leg

is.

Bamboepatrijzen
Van de in collecties gehouden patrijzen maken naast de
diverse soorten steenpatrijzen, de bamboepatrijzen een
belangrijk aandeel uit. Hierin kennen we twee soorten,
de Chinese bamboepatrijs met de ondersoort Taiwanese
bamboepatrijs. De andere soort is de Indische- of
Bergbamboepatrijs. Ook deze heeft een ondersoort maar
daar is weinig over bekend.
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De Chinese bamboepatrijs was al langer in
collecties aanwezig dan de Indische
De Indische bamboepatrijs is vooral in de jaren 90, toen de
kwartels en patrijzen volop in de belangstelling kwamen,
meer bekend geworden.

De Chinese bamboepatrijs
(Bambusicola thoracica thoracica)
De soort komt van oorsprong voor in oost-, centraal- en
zuid China, maar is geïntroduceerd in Japan, Hawaï en
Argentinië. Het is een vrij kleine vogel met een lengte
van ca. 30 cm. De haantjes zijn meestal iets groter dan de
hennetjes. Haan en hen zien er vrijwel hetzelfde uit. Het
voorhoofd en de teugel zijn blauwgrijs, wangen en keel
oranjeroestkleurig bruin. Onder deze roestbruine keel
bevindt zich een blauwgrijze band gevolgd door opnieuw
een roestbruine bovenborst welke naar de buik toe overgaat in okerkleurig geelbruin, met vooral naar de flanken
toe donkerbruine vlekken en onregelmatige lichtzwarte
zoming. De bovenkop is olijfbruin. De rug is blauwgrijs
overgaand in olijfkleur. De bevedering op de schouders is
grijsbruin met donkerbruine en witte vlekjes. De flanken
zijn okerkleurig geelbruin met donkerbruine halvemaanvormige vlekken. Ook de vleugeldekveren zijn grijsbruin
met donkerbruine vlekken. De bovenstaartdekveren zijn
olijfbruin met smalle lichte dwarstekening. De snavel is

58

Naamloos-1.indd 58

21-02-19 08:50

zwart en de poten zijn middellang blauwgrijs met scherpe
sporen. De hennetjes missen deze sporen, maar oude hennetjes vertonen dikwijls wel spoorvorming.
Ondanks dat de naam anders doet vermoeden leven ze niet
alleen van bamboe. Wel houden ze zich dikwijls op in met
bamboe begroeide berghellingen, tot op 1.000 tot 2.000
meter hoogte, maar ook aan de randen van landbouwgebieden en rijstvelden kan men ze aantreffen. Ze eten zowel
bamboescheuten als ook andere planten, ook zaden, bladeren en ongewervelde dieren staan op het menu. Het zijn
behendige vliegers die zich meermalen per dag vliegend
verplaatsen. Bij gevaar zullen ze zich eerst op de grond
drukken, maar bij aanhoudend gevaar vluchten ze, door
snel heuvelopwaarts te vliegen. Buiten het broedseizoen
verblijven ze in kleine groepjes. Tegen het begin van het
broedseizoen zonderen de paartjes zich af. Ze zijn het hele
jaar zeer luidruchtig, zowel haantje als hennetje, maar
speciaal tegen het broedseizoen. Op eenjarige leeftijd zijn
ze geslachtsrijp. Het nestje wordt in een kuiltje op de grond
gemaakt. Hierin worden 4 tot 5 crèmegele eitjes gelegd die
in 18 tot 19 dagen door het hennetje worden uitgebroed.
Het haantje blijft intussen in de buurt van het nest.

Balgen van de Indische bamboepatrijzen, onder de haan en boven de hen. (HvG)

De Taiwanese bamboepatrijs
(Bambusicola thoracica sonorivox)
Deze ondersoort van de Chinese bamboepatrijs die zoals
de naam al aangeeft in Taiwan voorkomt, is echter ook
uitgezet in Japan. Deze patrijs wordt ook wel Kleine
bamboepatrijs genoemd. Ze zijn ca. 5 cm kleiner dan de
nominaatvorm. Verder verschillen ze ook van kleur van de
Chinese bamboepatrijs. Dit is voornamelijk te zien aan de
kop. Zijn bij de Chinese bamboepatrijs de wangen en keel
oranje roestbruin, deze zijn inclusief de bovenborst bij de
Taiwanese blauwgrijs. Dit blauwgrijs gaat rechtstreeks over
in de okerkleurige borst en buik. Alleen direct onder de
snavel bevindt zich een bruine vlek. Ook hebben ze minder
witte vlekjes op de vleugeldekveren. Het gebied waarin
ze leven is vrijwel gelijk aan dat van de nominaatvorm en
ook het voedsel is gelijk. De eieren zijn donkerder, meer
bruinachtig van kleur en de legselgrootte is 7 tot 12 eieren.
Ondanks dat ze meer eieren leggen loopt het aantal toch
terug, waarschijnlijk door overbejaging.

Koppel Chinese bamboepatrijzen.

Duidelijk kleurverschil tussen (onder) de Chinese- en (boven) de Taiwanese. (HvG)

De Indische bamboepatrijs of Berg bamboepatrijs
(Bambusicola fytchii)
Deze bamboepatrijs is wat groter dan de Chinese soort en
heeft een lengte van ca. 35 cm. Ze komen uiteraard voor in
India, maar ook in Bangladesh, Tibet, Thailand, Myanmar
en Vietnam. De tweede naam fytchii hebben ze te danken
aan generaal majoor Albert Fytchii die medio 19e eeuw
namens de Engelse regering de leiding had in de toenmalige Britse kroonkolonie Birma.
De omgeving waarin ze leven komt in veel punten overeen
met dat van voorgaande soorten, maar deze soort houdt
zich wel dikwijls op in de nabijheid van water en ze komen
ook meer voor in hoge graslanden. Overdag blijven ze vaak
in dekking, ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat gaan ze op
zoek naar voedsel, wat gelijk is aan dat van de andere

Balgen van de Taiwanese (boven) en de Chinese (onder). (HvG)
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Een Indische hen, deze toont de bruine oogstreep. Kromme
tenen komen vaak voor.

Een Indische haan, deze heeft de zwarte oogstreep.

bamboepatrijzen. Als ze bedreigd worden zullen se snel
opvliegen waarna ze zich in het hoge gras laten vallen en
te voet verder dekking zoeken. Buiten het broedseizoen
verblijven ze in familieverband van vijf tot zes vogels. Pas
als het nieuwe paarseizoen is aangebroken zoeken de
jongen hun eigen weg. Tijdens het broedseizoen zijn met
name de hanen zeer luidruchtig, maar ook de hennetjes
laten van zich horen. Het nest is een kuiltje in de grond
waarin 3 tot 7 isabelkleurige eitjes worden gelegd. De
broedtijd is eveneens 18 tot 19 dagen.
Het uiterlijk is wel duidelijk anders dan van de Chinese
bamboepatrijs. Door de grotere lengte lijken ze ook wat
langgerekter. Ook hierbij zijn beide geslachten weer gelijk
gekleurd en verschillen de geslachten alleen door de sporen die bij de haan flink en scherp ontwikkeld zijn, maar
bij oudere hennen komt ook wat spoorvorming voor.
De bovenkop is bruin met boven het oog een grijze, en achter het oog een zwarte oogstreep. Onder het oog een crème
streep. De snavel is zwart. De keel is crèmebruin. De hals is
roestbruin met lichte vlekken, overgaand in de roodbruine
borst met lichte zoming en vlekken. De buik is crèmekleurig. De flanken zijn crèmekleurig met zwarte vlekken.
De rug is donkergrijs gepeperd met donkere roestbruine
vlekken. De staart is roodbruin met crèmekleurige streeptekening. De pootkleur is blauwgrijs. In het oorspronkelijk
gebied lopen de aantallen
terug vooral doordat natuurgebied waarin ze verblijven, hen ten behoeve van
landbouw wordt ontnomen.
Ook wordt er nog steeds op
gejaagd.

In volièremilieu

Een mooie Chinese op een show.

Bamboepatrijzen worden
al vele jaren in gevangenschap gehouden. Vooral
de Chinese bamboepatrijs komt al lang voor in
collecties. Deze werd reeds
in 1868 ingevoerd in de
Zoo van Londen. Daar
boekte men al na een jaar

fokresultaten. Zodoende verspreidden ze zich al snel
over andere dierentuinen en vogelparken en kwamen
tenslotte ook in particuliere collecties terecht. De Kleineof Taiwan bamboepatrijs kwam pas via de ornitholoog
Jean Delacour in 1927 in Frankrijk terecht, waar men
twee jaar later de eerste kuikens kreeg. Deze soort heeft
nooit zo’n grote opgang gemaakt als de nominaat vorm.
De Indische of Bergbamboepatrijs werd eveneens door
Jean Delacour in 1930 geïmporteerd. Ook deze soort
bracht binnen enkele jaren nageslacht voor. Deze is aanvankelijk ook nooit zo populair geweest als de Chinese,
maar is vooral de laatste jaren meer in de belangstelling
gekomen.
Bamboepatrijzen houden en fokken levert over het algemeen geen grote problemen op. Ze zijn goed winterhard,
al is een binnenverblijf waar ze droog en tochtvrij kunnen
verblijven geen luxe.
Ze moeten paarsgewijs gehouden worden en hebben wel
behoefte aan een ruime volière. Als men deze met wat
lage struiken beplant zal de hen daaronder waarschijnlijk haar nestplaats uitkiezen. Deze soorten staan niet
als agressief bekend, maar het is goed als men vooral
tegen het broedseizoen zorgt dat de hen schuilgelegenheid heeft voor als de haan te fel wordt. Alhoewel de
hennetjes dikwijls zelf broeden zullen de meeste eieren
machinaal uitgebroed worden, wat geen problemen
geeft. Bij natuurbroed zorgen de ouders goed voor de
kuikens. Werden vroeger de kuikens vooral opgefokt
met miereneieren en kleine insecten, momenteel is er
voor de kuikens voldoende voeder in de handel waar
men deze mee kan opfokken, zoals universeelvoer en
andere startvoeders. Dit kan men aanvullen met stukjes
meelwormen enz. De ouderdieren zijn goed tevreden met
kwartelkorrels eventueel aangevuld met tortelduivengraan. Ook mag uiteraard wat groenvoer en stukjes fruit
niet ontbreken.
Voor je echter tot de aanschaf overgaat moet je je realiseren
dat ze zeer luidruchtig kunnen zijn, speciaal in de broedperiode. Het is dus wel afhankelijk van waar je woont,
vraag je wel af hoe de buren hier tegenover staan. Vormt
dit geen probleem dan kunt u veel plezier aan deze vogels
beleven.

•

60

Naamloos-1.indd 60

21-02-19 08:50

