What is in
a name?
In ons kleine Nederland komen gelukkig heel veel
planten en dieren voor. Sommige erg bekend en
anderen weer minder. Vooral onder de oorspronkelijke
(in het wild) voorkomende planten en dieren vind je een
enorme variatie aan soorten.
Tekst en foto’s: Jaap Meindertsma

Geelblauw forel/geelblauw lichtwildkleur.

In elk land worden deze planten en dieren weer
anders genoemd
Zelfs binnen Nederland hebben veel soorten bovendien
nog een streeknaam. Ook komt het voor dat er bijvoorbeeld
binnen een provincie voor een plant of dier verschillende
streeknamen bestaan. Het kan dus verwarrend werken als
je het over een plant of dier hebt, terwijl het niet geheel
duidelijk is, welke plant of welk dier bedoeld wordt.
Daarom is de bekende Zweedse arts en plantkundige Carl
Linnaeus (1707-1778) begonnen vele planten en dieren te
beschrijven en van een internationaal erkende naam te
voorzien. Hij ontwierp daartoe een systeem om planten en
dieren te ordenen in groepen. Dit systeem wordt nog altijd
in het Latijn gebruikt omdat de taal toen internationaal
Latijn was. Bij onze gedomesticeerde rassen, afgeleid van
wilde stamouders, is dat niet het geval. Dit betekent dat
deze planten en dieren vaak in elk land weer een andere
naam hebben.

Geel blauwwildkleur en geel blauwforel Kwakertjes
Deze kleuren bij de Kwakertjes neem ik hier onder de loep.
De laatste kleurslag staat ook bekend onder naam geelblauw lichtwildkleur, twee verschillende benamingen voor
de zelfde kleuruiting dus. In Duitsland komt wat wij geel
blauwwildkleur noemen niet voor en is ook niet erkend.
Daar hebben ze wel de geel blauwforel die ze daar ‘Gelb
Blau’ noemen.
In het Verenigd Koninkrijk (UK) hebben ze wel weer de
geel blauwwildkleur die daar bekend staat onder de naam
‘Apricot’ (abrikooskleur). Op één van de keuringen in
Assen sprak ik met een fokker/vriend uit Zweden. Daar
staat geel blauwforel bekend onder Sachsen kleur. Aan
welke naam ikzelf de voorkeur geef, kom ik aan het eind
van dit artikel op terug. Hier gebruik ik zoveel mogelijk de
naam uit onze standaard. Alle namen op een rijtje: geel
blauwwildkleur, geelblauw licht wildkleur, geel blauwforel, Gelb Blau, Apricot en Sachsen.

Overeenkomsten en verschillen
Oppervlakkig gezien lijken de mannen en vrouwen veel op
elkaar. De woerdjes hebben allemaal een grijzige kop met
een duidelijke niet gesloten halsring, een mooie bruinrode
borst en een zilvergrijs lichaam. Ook de eendjes lijken veel
op elkaar in hun bruinige kledij met mooie blauwe spiegels. Toch zijn de verschillen opvallend.

De woerdjes

Geelblauw wildkleur.

Zo als hier te zien is heeft de woerd van de geel blauwforel
een heldere oranjegele snavel met een kleurloze boon.
Ook de kopkleur is meestal heel lichtblauw. Verder is de
kleur over de rest van het lichaam vanwege de verdunning
iets lichter dan zijn evenknie geel blauwwildkleur. Over
het algemeen is hij qua kleur en tekening vergelijkbaar
met de woerd van de Sakseneend. Wel met de verschillen
dat de geel blauwforel kwakerman geen gesloten halsring
heeft en ook een duidelijk begrensde borsttekening heeft.
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Woerd Geelblauw forel.

Woerd geelblauw wildkleur.

De verdunning kan er net als bij de Sakseneenden voor
zorgen dat de lichtblauwe vleugelspiegels soms iets harig
zijn. Ook zijn er net als bij de woerden van de Sakseneend
behalve erg lichtblauw gekleurde dieren ook donkerder
exemplaren. Zelf geef ik de voorkeur vanwege de kleurverdunning aan lichtblauw gekleurde dieren. Vergelijk
je de geel blauwwildkleur woerd met zijn zogenaamde
forelle evenknie, dan zijn er toch een aantal opvallende
verschillen. Het meest opvallend is hier de snavelkleur in
combinatie met een opvallende boon. Hier een duidelijke
olijfgroene snavel met een heldere donker hoornkleurige
boon. Ook de kopkleur is net als de kleuren over de rest
van het lichaam iets donkerder. Ook de borstkleur van de
geel blauwwildkleur is donkerder, meer kastanjebruin,
terwijl de forel woerd iets meer bruinrood kleurt.

zit in de snavelkleur. Hier een duidelijk bruinoranje snavel
met een donker zadel en net als bij de woerdjes is een donker hoornkleurige snavelboon aanwezig. De lichaamskleur
is valer bruin met een blauwe gloed. Met een klein beetje
fantasie kun je je
voorstellen waarom deze kleurslag in Engeland ‘apricot’
(abrikoos) genoemd wordt. Wat dit laatste betreft past de
abrikooskleur beter bij de geel blauwforel.

De eendjes
Net als de mannen van deze kleurslag hebben de eendjes
een eenkleurige snavel die oranje gekleurd is met een
kleurloze nagel/boon. Op de kop zijn ze licht grijsbruin,
wat naar de borst, rug en flanken overgaat in buffkleur
net als bij de vrouw van de Sakseneend. In tegenstelling
tot de Sakseneend zijn er geen opvallende teugelstrepen
aanwezig.
Deze foto laat duidelijk zien dat het meest opvallende verschil tussen deze twee kleurslagen bij de vrouwtjes vooral

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie …?

Naamgeving
De Duitse benaming gelbblau (geelblauw) gaat bij ons niet
op omdat wij al een geel blauwwildkleur hebben, terwijl
deze lichtere variëteit ook een wildkleur is. Dat zou betekenen dat we dan tweemaal dezelfde naam gebruiken voor
verschillende dieren. In Duitsland is dat natuurlijk geen
probleem, omdat daar maar één kleurslag erkend is.
Ook de Engelse benaming apricot is niet passend bij de in
ons land vigerende naamgeving. Bovendien zouden we
dan twee soorten apricot moeten onderscheiden. Ook de
naamgeving Sachsen kleur past niet in onze naamsystematiek. Daardoor hoef ik mij alleen te beperken tot de twee
benamingen, zoals onze standaard voor gedomesticeerde
watervogels die aangeeft, bij E8 geel blauwforel of geelblauw lichtwildkleur.
Als we uitgaan van de wildkleur, dan ontstaat als eerste
kleurverdunning door mutatie de blauwwildkleur (intermediair). Kruis je zulke dieren met elkaar dan ontstaan er
gewone wildkleur-, blauwwildkleur- en geel blauwwildkleur dieren. De laatste vererven weer fokzuiver. Op de één
of andere manier zijn er waarschijnlijk door een volgende

Eend geelblauw forel.
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Eend geelblauw forel.

Eend geelblauw wildkleur.

kleurmutatie (verdunning) uit de geel blauwwildkleur
dieren de geel blauwforel/geelblauw lichtwildkleur dieren
ontstaan.
Enige moeite heb ik met de kleurtypering als forel. Immers
wat verstaan we onder forel? Op Wikipedia wordt forel
toegeschreven aan een zalmachtige zoetwatervis met
onregelmatige rode en zwarte stippen. In de standaard van
de gedomesticeerde watervogels wordt bij de omschrijving
van forel bij het vrouwtje gesproken over de opvallende
teugelstrepen en het contrast tussen de bruine grondkleur
met de vaal geelachtige zoming en de licht gekleurde
schachten. Dus van dieren met de typering forel, mag verwacht worden dat ze qua tekening en kleuring veel variatie
vertonen.

aanwezig bij de vrouwtjes. De eerste resultaten daarvan
zijn af en toe al aanwezig. Al met al wordt deze kleurslag
daardoor nog fraaier.

•

Op bovenstaande foto zijn genoemde kenmerken duidelijk
te zien. Omdat de teugelstrepen bij de geel blauwforelkleurige Kwaker eendjes ontbreken en de kleurstelling
en tekening vrij uniform is, lijkt me de naam forel onjuist
en geef ik de voorkeur aan geelblauw lichtwildkleur. Ook
vanwege de duidelijk afgebakende borsttekening van deze
woerdjes, dit in tegenstelling tot die van de zogenaamde
forelkleurige woerden, past deze typering beter bij deze
dieren. Immers bij ‘echte’ forelkleurige woerden is die niet
duidelijk begrensd.
Tenslotte is het misschien nog aardig om te vermelden dat
onze oosterburen vrij fanatiek bezig zijn om hun gelbblaue
Kwakers volledig te transformeren naar de kleurslag van
die van de Sachseneend. Dus dan zijn er ook teugelstrepen

Twee eenden: geelblauw wildkleur (l) en geelblauw forel..

Forelkleurige woerd Indische loopeend.

Forelkleurige eend Indische loopeend.
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