e kuif grasparkiet

wasjaren een miskende mutatie maar daar is nu

verandering in gekomen. Meer en meer liefhebbers kweken deze mutatie en dit in een aanvaardbare

kwaliteit. 5ommige) en dan vooral in

het buitenland) hebben er zich in gespecialiseerd.
De kuiHactor is één van de meest complexe factoren binnen de
grasparkieten

mutatie kweek. Over de jaren heen z~n er verschillen-

de theorieën ontwikkeld en vandaag de dag is men eigenl~k nog niet
zeker ( op wetenschappel~ke

basis) over hoe deze factor zich ver-

houd tegenover andere bekende factoren.

Geschiedenis
De eerste melding van gekuifde grasparkieten
5~dne~) Australië. Andere
kuiven waren omstreeks

dateert van 1920) in

berichten vermelden dat er in Luropa

19+3-19++. Nog andere rapporten

melding van kuiven in Canada

maken

rond 19+8. Deze vogels zouden af-

komstig z~n van gesmokkelde vogels uit Mexico.
In die t~d hadden we twee t~pes het ((Continentale

t~pe)) en het

((Amerikaans)) t~pe. Het verschil was dat b~ het Continentale

t~pe

het middelpunt van de kuif gelegen wasjuist boven de neusdop en
b~ het Amerikaanse

t~pe was het middelpunt iets verder op de kop.

Na verloop van t~d hebben beide vormen zich met elkaar vermengd
tot de kuifvorm zoals we die nu kennen.

Verschillende

kuifvormen

A.

Funtkuif

5.

Halve rozetkuif

C.

R ozetku if

Dit z~n de kuiven die men
hier in Europa

kent) maar in Azië en Afrika z~n er nog andere vor-

men) later meer hierover.
De "kuif))genetica is niet zo duidel~k zoals we dat b~ alle andere
mutaties terugvinden. Een kuif-gen kan men niet klasseren onder
de noemer dominant) recessief of geslachtgebonden.
Wanneer men bvb. een kuifbroed paart aan een normale dan kan
men gekuifdejongen

in het nest kr~gen) dit is een bew~s dat de

kuiHactor niet 100% dominant is. Volledig recessief kan men de
kuiHactor ook niet noemen vermits er kuiven kunnen geboren worden uit de paring kuif x normaal. Dit z~n de redenen waarom men in
de literatuur niet spreekt van "split))vogels maar van "kuifbroed)).
Ook de geslachtgebonden

overerving vind geen toepassing

b~ de

genetische verklaring van de kuiHactor.
En zo komen we tot de eerste theorie namel~k de "initiator" theorie .

Initiator theorie

Ontstaan
Crested

in het Verenigd Koninkr~k . Het was de C5C
5udgerigar

Club die deze theorie wereldkundig maakte

maar de oorsprong van deze theorie lag b~ Dr.j.E.F
ker van de Kansas U niversit~ (U5A)
Dr.j.E.F

of the

ox medewer-

.

ox stelde in 196+ dat het een onvolledig dominante mu-

tatie was) aangezien dat de nakomelingen van gekuifde parkieten
vaker zelf gekuifd z~n dan nakomelingen van normale ouders.

Fox suggereerde

een initiatortheorie waarb~ het al of niet optre-

den van een kuif afhankel~k is van de complementaire actie van twee
t~pes van semidominante genen) namel~k een initiator gen en een
determinator gen) om dit te kunnen verklaren.

H~stelde

dat de die-

ren met een puntkuif voor elk van deze genen heteroz~goot

z~n)de-

ze met een halve rozetkuif één mutant initiatorgen en twee mutante
determinatorgenen

bezitten) en dat grasparkieten

met een rozetkuif

beschikken over twee initiatorgenen en één of twee determinatorgenen. Deze theorie vertoonde echter ernstige tekortkomingen.
Volgens deze theorie gaf de kruising van gekuifde grasparkieten
met de wildkleur 56% gekuifde nakomelingen terw~l het in de prakt~k slechts 1 :) % bleek. De kruising van rozetkuiven met de wildkleur
gaf alle t~pes kuiven) terw~l de initiatortheorie

enkel puntkuiven

voorspelde.
Na overleg met George
singsresultaten

Clark (Australië) eind 200+ en na krui-

van 1759 nakomelingen gekuifde grasparkieten

hebben we een nieuwe theorie voorgesteld namel~k de Fenetratie

Expressiviteitstheorie of kortweg de FE theorie.

FE theorie
Deze theorie stelt dat de aanwezigheid van een kuif bepaald wordt
door een autosomaal dominant kuifgen) Cr) met lage penetratie
(1 00% b~ homoz~goot) 15 tot 20% b~ heteroz~goot))

terw~l de vorm

van de kuif bepaald wordt door een groep expressiviteitsgenen

(E-

genen) waarvan het precieze aantal en werking nog niet gekend is.
Volgens deze theorie kunnen gekuifde vogels dus Crcr en CrCr
z~n)kuifbroed z~n Crcr of normale vogels crcr. De

FE theorie

biedt ook een verklaring voor het feit dat de kruising van normale
met gekuifde nakomelingen geeft met alle t~pes van kuiven.

(vogelliefhebbers spreken over drie t~pes kuiven maar in de prakt~k is er een w~de waaier van tussenvormen. ) de normale kan immers om het even welk E-gen dragen en doorgeven aan z~n eventueel gekuifde nakomelingen) maar dit komt niet tot uiting door de
afwezigheid van een actief Cr-gen.
50mmige studies tonen aan dat de kuiHactor gepaard zou gaan
met een verhoogde letaliteit. Zo zouden CrCr

en Crcr embr~ds

een crisis door maken op de twaalfde dag) waarb~ de sterfte te
maken had met h~drocepthalus

internus ( vochtophoping

in de her-

senventrikels )

Dit werd recent in vraag gesteld door Clark die stelt dat de

FE

theorie voldoende verklaring biedt voor het laag percentage gekuifde nakomelingen en dat de letaliteit niet meer als oorzaak dient
aangehaald te worden.
De prakt~k toont deze stelling duidel~k aan.
Cogito ergo sumo

Kuiven in het buitenland
Zoals reeds eerder aangegeven in dit artikel z~n er een aantal kwekers in het buitenland die zich specialiseerden

in kuiven. Eind van

de jaren 1900 was de heer Molkentin) toen nog woonachtig in
Duitsland) nu in Zuid-Afrika)

één van die personen. Ik herinner me

nog de artikels in 5udgerigar

World waar h~ de "helicopters)) be-

schree(

nu bekend als japanse

kuiven. Vogels met niet alleen een

rozetkuif op de kop maar ook met kuifvorming op de rug.
Vandaag vinden we deze vogels en hun varianten op regelmatige
t~dstippen terug b~ kwekers in Azië en Afrika.
Eén van deze kwekers is Moheb Nabil in Eg~pte.

Hierna z~n ver-

haal over de gekuifde grasparkieten.

Moheb Nabil, Egypte
Het is pas de laatste 7-8 jaar dat h~ specialiseerde
grasparkieten.

in gekuifde

Het werd liefde op het eerste zicht) gefascineerd

door de rozetkuif op de kop wou en zou h~ een stam opzetten van
kuiven. In die t~d was het niet zo moeil~k om aan kuiven te komen
maar ze waren ontzettend

duur. H~ besefte al gauw dat om aan-

vaardbare kuiven te kunnen kweken h~ ook zou moeten beschikken
over goede normaal vogels. Logisch gevolg was dat h~ startte met
het aankopen van grasparkieten

van het Engels t~pe afkomstig

van topl~nen uit Europa.
Z~n eerste kuiven waren een koppel spangles. Dit was de aanzet)
nu nog de kwaliteit kweken. Dit gebeurde

met vallen en opstaan)

maar h~ verloor de moed niet en bleef z~n ideaal nastreven) super
kuiven kweken.

Tweejaar

deed h~ er over om z~n doel te bereiken

namel~k mooie

vogels met super kuiven.
Voor hem is kuiven kweken zoals wiskunde) alles draait om het maken van de juiste

combinaties.

Maar het vraagt t~d en doorzicht

"an

e!je for a bird)) zoals men dat zo mooi zegt in het Lngels.
Heel wat combinaties
•

werden getest)

Kuif x kuif daardoor

zoals:

kr~gt men dubbelkuiven)

op de kop met een verschillend

middelpunt.

twee rozet kuiven
De kuifdiameter

wordt wel kleiner maar ze z~n nodig voor de kweek van goede
kuiven.
•

"Rozetkuif

x halfrozet)

van het Lngels

een gegeven

ontstond)

t!jpe) allemaal paringen

die nodig z~n om een

moment zag h~ dat er ook kuifvorming op de rug

heel summier) in sommige gevallen slechts

rug. Het

eigenaardige

voorzien wanneer

één veer op de

aan deze kuifvorming is dat men niet kan

het zal ontstaan

maar eenmaal

men er ook verder mee werken. Lr z~n
rugkui(

en kuif x normaal vogels

stam uit te bouwen.

goede
Op

kuif x kuifbroed

hoge rugkuif en gedraaide

+ t!jpes:

men het heeft kan

mini rugkui( smalle

kuif (zoals de wieken van een

windmolen). Dit is één manier om deze kuifvorm te kweken) een andere vorm is starten

met japanse

kuiven.

Kuiven kweken is z~n passie) z~n manier van de grasparkieten
b!j te beleven met maar één doel namel~k goede

kuiven kweken en

vooral niet uit het oog te verliezen dat het een "hobb!j)) is.
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