
DE STANLEY ROSELLA  -  Platycercus icterotis  
 
Verspreidingsgebied: Zuidwest-Australië, noordwaarts tot Moora, zuidwaarts tot Wongan Hills, 
Merredin en tot het Dundas-District. 
 
Soortbeschrijving: lengte ongeveer 27 cm.  
Man: Kop, nek, halszijden en de gehele onderzijde van het lichaam zijn rood; wangvlekken en kin 
diepgeel; mantel en middengedeelte van het vleugeldek zwart met brede scherp afstekende 
donkergroene veerzomen, op de overgang nek/mantel veelal rode veerzoompjes. De langwerpige 
schoudervlekken zijn zwart met een vage nauwelijks waarneembare blauwgroene schubtekening. 
Buitenste vleugeldekveertjes vanaf de vleugelbocht en verder langs de gehele vleugel zijn violetblauw; 
grote vleugelpennen zwart met donkerblauwe buitenvlag. Onderrug, stuit en bovenstaartdekveren zijn 
donkergroen, de stuit doorgaans doorspekt met rode veerzoompjes. De middelste vier grote 
staartpennen zijn donkergroen, overgoten met een blauw waas; overige trapsgewijs verlopende 
staartpennen bleek violetblauw met aan de uiteinden een witte omzoming. Snavel donkergrijs. Oogiris 
donkerbruin. Poten grijs; nagels grijszwart. 
 
Pop: De pop verschilt duidelijk van de man. Alleen het voorhoofd is rood. Kruin, achterkop, nek, hals- en 
kopzijden zijn donkergroen, afgewisseld met dofrode veertjes en voorzien van een fijne schubtekening. 
De wangenvlekken zijn vuil bleekgeel, minder omvangrijk en beduidend minder scherp afgetekend dan 
die van de man. De onderzijde van het lichaam is dofrood en donkergroen geschubd, op de bovenborst 
heeft het groen min of meer de overhand, op de lagere onderdelen het rood. Verder qua kleur en 
tekening geheel gelijk aan de man. Jonge vogels lijken op de pop maar zijn valer van kleur. 
 

 
Foto 1: verschil tussen man (links), pop (midden) en jong (rechts) 

 
Ondersoorten 
Er zijn twee ondersoorten bekend. Het zojuist beschreven nominaatras P. i. icterotis bewoont de 
kustgebieden van zuidwestelijk Australië. De P. i. xanthogenys bewoont het drogere en meer 
landinwaarts gelegen gedeelte van het verspreidingsgebied. Deze ondersoort is over het geheel 
genomen wat fletser van kleur, maar onderscheidt zich nog het duidelijkst van de nominaatvorm door 
een bleker getinte gele wangvlek, en een effen grijsgroen getinte stuitkleur, zonder rode veerzoompjes. 
De vier middelste staartpennen zijn overwegend donkerblauw, waarbij de groene ondergrondkleur van 
het nominaatras nauwelijks zichtbaar is. De beide ondersoorten zijn moeilijk van elkaar te 
onderscheiden; de overgangen in de natuur zijn niet scherp afgebakend, maar verlopen geleidelijk 
vanaf de kust tot in het binnenland. De verschillen in kleurdiepte die er tussen de ondersoorten van de 
Stanley rosella in het wild bestaan, steunen op de zogenaamde regel van Gloger, volgens welke de 
donkere rassen van een soort in vochtige, de lichtere in droge streken leven. In overeenstemming 
hiermee is het feit dat de gepigmenteerde veervelden van vele nauw met elkaar verwante soorten er in 
vochtige streken zwart uitzien en in droge gebieden grijs. Dit verschijnsel hangt samen met de 
concentratie van melanine, de meest voorkomende kleurstof bij de vogels. Bij een sterke concentratie 
van zwart melanine ontstaan zwarte tinten; wanneer de concentratie van de melaninekorrels zwak is, 
zien we een grijze kleur. Blijkbaar zijn de chemische reacties die bij de melaninevorming betrokken zijn 



onder droge en vochtige klimatologische omstandigheden verschillend. 
 

 
Foto 2: man van de Westelijke Stanley rosella 

 
De lichaamsveertjes van het nominaatras bevatten een sterke concentratie van zwart melanine wat 
resulteert in een diepere kleuruiting, vooral van het rood; die van het ras xanthogenys bevatten minder 
melanine met als gevolg dat de totaalkleur fletser van tint is. 
 
Helaas zijn deze soorten in avicultuur met elkaar gekruist waardoor er (zo goed als) geen zuivere 
vogels meer te vinden zijn. In de standaarden van de verschillende vogelbonden wordt als nominaat 
vorm de groen omzoomde soort (Platycercus Icterotis Icterotis) beschouwd, in dit artikel beschouwen we 
zodoende ook de Westelijke Stanley als de standaard Stanley rosella. 
 
Biotoop 
De Stanley rosella is van oorsprong een bewoner van licht beboste gebieden. In de loop der jaren 
hebben ze zich als gevolg van de alsmaar voortschrijdende ontginningen tot ware cultuurvolgers 
ontpopt en komen ze vrijwel overal in hun verspreidingsgebied voor. Het meest worden ze aangetroffen 
in licht open bosgebied, bomen/struiken rond graanvelden en grasland, in vooral natte gedeeltes. Zelfs 
in de boomgaarden en tuinen bij de farmhuizen worden ze regelmatig aangetroffen. Op zoek naar 
voedsel wagen ze zich zelfs in schuren en loodsen.  
 



 
Foto 3: koppel bij een mogelijke nestplaats in de natuur. 

 
In het broedseizoen, van augustus tot december, leven deze vogels paarsgewijs of in gezinsverband. 
Buiten de broedtijd blijven de paren bij elkaar; ze worden zelden in grotere aantallen gesignaleerd. De 
vogels zijn over het algemeen niet bijzonder schuw en men kan ze, als men behoedzaam te werk gaat, 
tot op enkele meters benaderen. 
Het voedsel bestaat uit kruidachtige planten, graszaden, vruchten, bladknoppen en insecten, die ze 
voornamelijk op de grond vinden. In landbouwgebieden met graanteelt vormt het halfrijpe en rijpe koren 
een tijdelijke voedselbron. In bloeiende en vruchtdragende boomgaarden kunnen ze behoorlijke 
schade aanrichten. 
In de wildbaan nestelen de vogels in holten van dikke takken in eucalyptusbomen. Het legsel bestaat uit 
drie tot zeven eieren. 
 
Avicultuur 
Zover bekent kwamen de eerste Stanley's in 1864 naar Europa. Ze kregen een plaatsje in de Londense 
Zoo. Vanaf die tijd zijn er regelmatig importen geweest, maar het duurde toch nog tot 1908 tot in 
Engeland de eerste kweekresultaten werden behaald. Nederland volgde in 1915; de kweker was een 
zekere Blaauw. Sindsdien is met deze prachtige vogels doorlopend gekweekt, vooral in Engeland. In de 
twintiger jaren kweekte de Hertog van Bedfort al zoveel Stanley's dat er Engeland geen vraag meer 
bestond naar importvogels. Stanley rosella's worden tegenwoordig overal in Europa gehouden en 
gekweekt. 
 
Huisvesting en verzorging     
Doordat de Stanley betrekkelijk klein is, zijn ze bijzonder geschikt voor liefhebbers die over weinig 
ruimte beschikken; als het moet zijn ze al tevreden met een vluchtje van 3 m lengte, 1 m breedte en 2 m 
hoogte en een aansluitende tocht- en vochtvrije overkapping met een bodemoppervlakte van 1 
vierkante meter waarin de nestkast wordt opgehangen. Verse wilgetakken als zitstokken bevredigen 
hun knaaglust en dragen er toe bij dat ze het houtwerk van de volière met rust laten. Ook maken ze 
weinig geluid waardoor ook buren niet snel zullen klagen over de aanwezigheid. Ofschoon de Stanley 
tot de minst agressieve rosella's gerekend kan worden, is het niet raadzaam soortgenoten pal naast 
elkaar te zetten, want dan komt er waarschijnlijk van broeden weinig terecht.  



 
Deze vogels zijn van nature zaadeters. Om te beginnen dienen we deze vogels dan ook een kwalitatief 
goed zaadmengsel voor te zetten. Om hiervan verzekerd te zijn kan men de zaden zelf mengen waarbij 
rekening wordt gehouden met de periodieke eiwitbehoefte.  
 
Tijdens de kweekperiode kan men denken aan het volgende mengsel: 30% La Plata millet; 4% rode 
millet; 12% witzaad; 6% boekweit; 8% negerzaad; 4% hennep; 4 % padi (ongepelde rijst); 8% gepelde 
haver; 6% tarwe; 2% lijnzaad; 16% zonnebloempitten. De rest van het jaar kan men dezelfde zaden 
gebruiken, maar worden andere percentages gehanteerd: 48% La Plata millet; 6% rode millet; 6% 
witzaad; 8% boekweit; 4% negerzaad; 4% hennep; 4% padi; 4% gepelde haver;6% tarwe; 2% lijnzaad; 
8% zonnebloempitten. Daarnaast het gehele jaar eivoer geven, in de broed-, opfok- en ruiperiode kan 
dit ongelimiteerd (zoveel als de vogels op nemen). In de rustperiode maximaal tweemaal per week. Het 
zogenaamde krachtvoer is niet geschikt omdat het te weinig eiwitten en te veel vet bevat.  
 

 
Foto 4: zaadmengsel voor grote parkieten waaronder de Stanley rosella’s. 

 
Als bijvoeding kunnen we een stukje appel, peer, wat rozenbottels, een weinig groenvoer, halfrijpe 
graszaden, kolfmais of een beetje gekiemd zaad aanbieden. Het verstrekken van groenvoer en 
gekiemd zaad dient echter met mate te geschieden. Verder mogen grit, scherpe maagkiezel en fris bad- 
en drinkwater natuurlijk nooit ontbreken. Omdat de Stanley veel op de grond komt, dient regelmatig op 
wormen gecontroleerd te worden en kan zonodig (preventief) een wormkuur gegeven worden. 
 
De kweek 
Het beste is elk kweekkoppel twee nestkasten te geven zodat de vogels zelf een keuze kunnen maken. 
De nestkast voor deze soort maken we ongeveer 45 cm diep, voor de bodem is 20 x 20 cm ruim 
voldoende; diameter invlieggat ca. 6 cm. Aan de binnenkant van de nestkast, onder het invlieggat, 
brengen we een 'trapje' aan, bestaande uit een rijtje krammen om het binnengaan te vergemakkelijken 
en eierbeschadigingen te voorkomen. Gebruik voor dit doel liever geen gaas, omdat dit nog wel eens 
losschiet en dan over de eieren of jongen valt waardoor het broedsel verloren gaat.  
 



 
Foto 5: Koppel met jong. 

 
Het legsel bestaat doorgaans uit 4-7 witte eieren, bij uitzondering oplopend tot 9. De eieren worden om 
de andere dag gelegd. De pop broedt alleen en begint gewoonlijk na het leggen van het derde ei. 
Broedduur 19 a 20 dagen. 's Morgens en 's avonds komt de pop van het nest om door de man gevoerd 
te worden. Dit is tevens de beste gelegenheid om nestcontrole te doen. De jongen worden geboren met 
lang en dicht dons. In het begin voert de pop de jongen alleen, terwijl de pop door de man gevoerd 
wordt. Als de jongen wat ouder zijn, worden ze door beide ouders gevoerd. Op een leeftijd van 
ongeveer 14 dagen kunnen de jongen geringd worden met een vaste voetring van 5,4 mm. Na 
ongeveer vijf weken vliegen ze uit, waarna ze nog 2 à 3 weken door de ouders worden bijgevoerd. Over 
het algemeen broeden deze vogels slechts éénmaal per jaar, een enkele keer komt het voor dat aan 
tweede broedsel wordt begonnen. 
 
Wanneer de jongen uitvliegen zijn ze overwegend groen. Alleen het voorhoofd toont wat rode veertjes. 
De wangvlekken, kenmerkend voor de leden van het geslacht Platycercus, ontbreken bij de jonge 
Stanley's en komen pas later tevoorschijn. De mannen zijn in dit stadium nog moeilijk te herkennen. Na 
de jeugdrui worden de verschillen duidelijker en zijn man en pop al een stuk beter herkenbaar. Pas op 
een leeftijd van 15 maanden zijn de vogels volledig op kleur. Wel is het dikwijls mogelijk met eenjarige 
vogels te kweken. Uiteraard hangt het volledig van de vogels zelf af. De bewering dat de jongen van 
eenjarige vogels kwalitatief minder zijn dan die van overjarige vogels is een fabeltje. 
 
Mogelijke problemen 
Geslachtsonderscheid 
Zoals gezegd zijn volwassen vogels relatief eenvoudig op het oog van elkaar te onderscheiden, wanneer 
men echter jonge vogels wil paren dan kan men hier nogal eens de fout ingaan door een lichtgekleurde 
man als pop te bestempelen of vice versa. Bij jonge vogels kan het enigszins houvast te geven door naar 
de onderkant van de staartveren te kijken. Deze zijn bij een man dieper (kobalt)blauw dan bij een pop. Ook 
zijn de snavel, kop en poten grover dan bij een pop. Als men geen vergelijkingsmateriaal heeft dan is het 
beter te wachten tot de vogels volledig op kleur zijn. 
 
Stel klikt niet 
Over het kweken met Stanleys lopen de meningen sterk uiteen. Kwekers die een stel bezitten wat elkaar 
ligt, zullen het makkelijke kweekvogels noemen en wie een stel treft dat elkaar niet ligt, oordeelt vaak 
anders. Vele rosellasoorten zijn wat het kiezen van hun partner aangaat nogal kieskeurig. Als een koppel 
als broer en zus naast elkaar leeft of als ze continu ruzie hebben kan men het beste de man of pop tot men 
een koppel heeft dat wel klikt. 
 
Ruzie met buren 



Zoals voor (bijna) alle vogels geldt: geen soortgenoten in naast elkaar gelegen vluchten plaatsen. 
Enerzijds omdat de mannen met elkaar gaan vechten anderzijds omdat het dikwijls gebeurd dat 
vrouwlief de buurman toch net even leuker vindt dan haar eigen man met tot gevolg dat er niet 
gekweekt wordt. Over het aantal nageltjes dat sneuvelt hebben we het dan nog niet eens. 
 
Man te fel op pop 
Australische parkieten staan bekend om hun broeddrift. Mannen zijn territoriaal en bij gebrek aan een 
natuurlijke indringer willen ze zich weleens botvieren op de eigen pop. Ook wanneer de man wil paren en 
de pop is er nog niet klaar voor kan de broeddrift wel eens zo ver gaan dat de man de pop verwond (of 
erger). De man een week of twee in een naastgelegen vlucht onderbrengen lost meestal het probleem wel 
weer op. Bij mannen die hardleers zijn wil het helpen om in het vluchtje wat andere vogels onder te 
brengen zoals zebravinken of diamantvinken. De man kan zijn energie dan kwijt door deze achter na te 
jagen. Als uiterste oplossing kan men de man kortwieken aan een vleugel maar uiteraard heeft dit niet de 
voorkeur. 
 
Eieren beschadigd 
Rosella’s zijn relatief lompe vogels als het om broeden gaat. Vooral wanneer de pop nog niet vast op het 
nest zit worden eieren flink door het hok geschoven waarbij beschadigingen niet uitgesloten zijn. Om dit te 
voorkomen kan men de eerste eieren rapen en vervangen door nepeieren. Zodra de pop vastzit kan men 
de eieren dan weer terugleggen en is de kans op beschadigen niet zo groot meer. 
 
Jongen worden niet gevoerd 
Als jonge vogels niet worden gevoerd dan kan dit verschillende oorzaken hebben. De pop kan te jong 
zijn, de jongen kunnen te zwak zijn of het weer is omgeslagen waardoor de pop denkt dat het geen zin 
heeft om de jongen te voeren. Overleggen naar een ander koppel kan helpen maar vaak zijn de jongen 
al zo zwak dat dit ook niet meer helpt. Wanneer de pop ieder legsel niet voert dan kan men deze het 
beste uit het kweekbestand halen want vaak blijkt dit genetisch bepaald en zullen (overgelegde) jongen 
ook hun jongen niet voeren. 
 
Jongen worden doodgemaakt 
Wanneer jonge vogels in het blok worden doodgemaakt zal dit vaak door de man zijn gebeurd. Deze is 
dan zo broeds dat hij de jongen doodmaakt zodat hij weer kan paren met de pop. Door de man uit te 
vangen en in een naastgelegen vlucht te plaatsen kan men het broedsel redden. Over het algemeen zal 
de pop de jongen keurig grootbrengen. Ook wanneer de jonge vogels uitvliegen of wanneer de jongen 
door de jeugdrui komen moet men de man in de gaten houden. Zodra de man achter de jongen aan 
gaat jagen moeten maatregelen genomen worden door of de man of de jongen uit te vangen. 
 
Eindoordeel 
Stanley rosella’s zijn rustige, prachtig gekleurde vogels die bijzonder geschikt zijn voor liefhebbers die 
over weinig ruimte beschikken of in een drukbevolkte buurt wonen. Behoudens wat problemen die bij 
elke vogelsoort voor de uitdaging van de kweker zorgen stellen ze weinig eisen aan de verzorging en 
huisvesting en zijn een aanwinst in menig collectie. 
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