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De 14de “Annual Cape Parrot” telling. 
 
Samenvatting van een rapport 
van de Universiteit van KwaZulu 
Natal, vakgroep Biologie en 
beschermingswetenschappen. 
Door Prof. C.Downs. 
 
Al sinds de jaren ’40-50 van de 
vorige eeuw nemen de aantal 
Kaapse papegaaien, p.robustus, 
in het wild af. Hiervoor zijn 
verschillende redenen aan te 
dragen. De belangrijkste zijn: 
 
-  Kap van het “geelhout” bos en 
daardoor minder voedsel en 
broed gelegenheden voor de 
Kaapse papegaai. 
 

-  Illegale vangst voor de 
internationale handel, dit 
schijnt een minder groot 
probleem dan in eerste 
instantie gedacht. Scherpe wed 
& regelgeving maken het 
praktisch onmogelijk om 
wildvang vogels het land uit te 
krijgen. 
 

-  Het voorkomen van 
besmettelijke volière ziektes in 
de wildpopulatie. Het gaat hier 
vooral om besmettingen met 
het snavel en veerrot virus 
waar veel vogels aan leiden, 
PBFD. 
 

Gezien het feit dat de Kaapse papegaai zeldzaam is zou het organiseren van 
een landelijke teldag door veel vrijwilligers moeten aanmoedigen. Echter uit 

Kaapse papegaai (poicephalus robustus)  
 
De feiten 
 

 Komt alleen in Zuid Afrika voor 
 

 IUCN status bedreigd, CITES II 
 

 Het gehele leven van de Kaapse papegaai draait 
om het “geelhout” bos, ze rusten, vieren en broeden in 
deze bomen 
 

 Er zijn nog maar een beperkt aantal bossen in Zuid 
Afrika, in de Oost Kaap, KwaZulu Natal en nog enkele 
kleine bossen in de provincie Limpopo. 
 

 Mag niet worden verwisseld met de poicephalus 
fuscicollis suahelicus,  die voorkomt in de provinie 
Limpopo, Mozambique en Zimbabwe. Deze papegaai 
wordt als separate soort erkent. 
 

 Een volwassen Kaapse papegaai meet ca 30 cm 
en weegt ca 350 gr. Ze bezitten verder een 
opvallende grote snavel die ze gebruiken om de noten 
te openen. Hun favoriete voer zijn de vruchten van de 
geelhout boom. Kaapse papegaaien verplaatsen zich 
dan ook vele kilometers om zich met deze vruchten te 
voeden. Daarnaast voeden ze zich met de Natal-
Pruim (Carissa macrocarpa) plant uit de 
maagdenpalm famillie en een boom uit de iepen 
familie, Celtis africana. Als het voedsel in de bossen 
afneemt zoeken de Kaapse papegaaien tevens hun 
heil bij de Pecan noot bomen. 
 

 De kaapse papegaai broedt in dode “geelhout” 
bomen. Er worden in de regel 3 eieren gelegd 
waarvan 1 a 2 jongen het eerste jaar overleven. 
 

 De kaapse papegaaien worden in de vroege 
ochtend en late middag waargenomen boven de 
boomtoppen van het “geelhout” bos. Deze bomen 
worden tevens gebruikt als uitkijkpost. 
 

Als we een groep kaapse papegaaien (max 25) in 
de vlucht waarnemen maken ze een specifiek scherp 
krijsend geluid, anders dan van de p.f.suahelicus. Met 
deze geluiden communiceren ze binnen de groep 
maar ook wordt op deze manier contact gehouden 
met de vogels die nog in de boomtoppen rusten. 
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het oogpunt van bescherming in relatie tot illegale handel zouden deze 
teldagen niet moten worden georganiseerd. In het belang van de bescherming 
van deze soort is kennis van de actuele bestandsgrote in de natuur van 
essentiële waarde.  

 
De afgelopen jaren zijn tijdens de georganiseerde tellingen door de “ Cape 
Parrot Working Group”, CPPWG minder dan 1600 papegaaien geteld, zie ook 
de grafiek op de volgende pagina. Met een aantal van 1187 in mei 2011. Naast 
het tellen en schatten van de daaruit voortvloeiende bestandsgrote is het ook 
van belang om de bewegingen van de groepen vogels te monitoren en daaruit 
conclusies te trekken t.a.v. voeding, ziektes en nestgelegenheden. 
 
De volgende gebieden in zuid Afrika zijn 
in 2011 bij de tellingen betrokken, de 
Oost Kaap, KwaZulu Natal en de 
Limpopo Provincie. Dit jaar hebben 212 
vrijwilligers deelgenomen aan deze 
twee daagse telling verdeeld over 66 
locaties. Dit waren er minder dan de 
afgelopen jaren. In de late namiddag 
zijn 1020 vogels geteld en in de vroege 
ochtend 1176, ondanks het slechte 
weer wat het zicht bemoeilijkte. Zoals aangeven gaan de schattingen voor 2011 
er van uit dat het in het wild gaat om ca 1187 vogels.  
 
De CPBBD doet niet alleen onderzoek naar de bestandsgrote van de Kaapse 
papegaai in het wild maar onderzoekt ook vele andere vooral ecologische en 
veterinaire aspecten aangaande de achteruitgang van het aantal Kaapse 
papegaaien in het wild. 
 
Wilt u meer weten over deze meest bedreigde diersoort uit zuid Afrika en 
tevens beschikken over een fantastische DVD bestel dan nu de DVD van Don 
Guy’s “50/50 Cape parrots documentary” en ondersteun hiermee het werk van 
Prof. C. Downs en haar CPBBD groep. De DVD kost slechts R50.000 is ca € 50,00 
exclusief verzendkosten.  
De DVD is te bestellen via downs@ukzn.ac.za of telefonisch +27 332605127 
 
Eric van Kooten, 
Stamboekhouder Kaapse papegaai. 
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