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Afrikaanse papegaaien en hun leefgebied. Deel 1 
Door Dr Roger Wilkinson, vertaald en bewerkt door Arno Ooms 

     
 
 

 
     

 
 

Er leven wereldwijd ongeveer 300-350 soorten papagaaien waarvan de 
meerderheid leeft in Zuid-Amerika. Brazilië en Australië werden door Europese 
onderzoekers beiden ‘land van de papegaaien’ genoemd. In Brazilië leven 70 
soorten papegaaien en Australië 50 soorten. Afrika inclusief Madagaskar en 
Mauritius daarentegen heeft circa 24 soorten. Slechts 19 hiervan komen voor 
op het vaste land, waarvan 9 Poicephalussoorten zijn. 
 
Deze papegaaien behoren tot vijf hoofdsoorten waarvan vier nl. Psittacula, 
Poicephalus, Agapornis en Coracopsis leven op het Afrikaanse continent met de 
Coracopsis als inheemse soort op Madagaskar, de Comoren en Seychellen. 
Psittacula is een hoofdzakelijk Aziatische soort met één vertegenwoordiger op 
het vaste land van Afrika en één op Mauritius. 
Afrika neemt met deze vier inheemse soorten een grote rol in wanneer we 
kijken naar het totaal van de papegaaiensoorten. 
 
Forshaw (Parrots of the World, 1898) beschrijft papegaaien als 
veelvoorkomend in laagland bossen en regenwouden zoals in Zuid-Amerika en 
Nieuw Guinea. Andere soorten leven in een meer open savannegebied. Enkele 
soorten leven in een geheel afwijkend biotoop. 

Bijvoorbeeld de Australische Grondpapegaai, 
(Pezoporus wallicus) leeft in heidevelden en de 
Rotsparkiet (Neophema petrophila), leeft zoals 
zijn naam al aangeeft in rots- en duinrijke 
kustgebieden. Zulke woongebieden zijn 
uitzondering. Hoe dan ook, veel soorten hebben 
een begrenst leefgebied en het ligt voor de hand 

dat zo’n situatie met zich meebrengt dat er dan sprake is van bepaald 
voedingsaanbod. Hoe groot dat gebied is hangt vaak af van het voorkomen van 
hun voedselplanten, bijvoorbeeld in Brazilië speelt dat een rol bij de Lear’s Ara 
(Anodorhynchus leari) en de Licuripalmen. Eigenlijk weten we hier nog veel te 
weinig van af. 
 

Head of Conservation and Science and at 
Chester Zoo, Roger Wilkinson was Curator 
of Birds there between 1983 and 1999 
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Afrika is door de Sahara gescheiden in twee geografische gebieden, de 
Palaearctic (waaronder ook Europa valt) in het noorden en het Afrotropische 
gebied in het zuiden. Slechts één papegaai-achtige komt voor in het noordelijk 
deel, de halsbandparkiet (Psittacula krameri) van het ras manillensis die is 
geïntroduceerd in Egypte vanuit India. 
 

Dit artikel betreft hoofdzakelijk het Afrotropische gebied 
en ik zal kijkend naar de Afrikaanse papegaaien beginnen 
met het beschrijven van de  belangrijkste biotopen van 
het Afrikaanse vaste land. De meeste actuele kaarten van 
Afrika zijn gebaseerd op die van Keay (1959). De 
bebossing van Afrika is begrenst door het klimaat en de 
topografie. Laagland regenwouden in het warme, natte 

gebied van de Kongo-delta strekken zich uit naar het westen langs de zuidelijke 
rand van West-Afrika. Ten noorden en zuiden van deze groene gordel liggen 
waterrijke bosgebieden, vervolgens savannen die steeds droger worden en 
tenslotte overgaan van halfwoestijnen in woestijngebieden. 
In het oosten van de Kongo-delta breken de hooglanden en de Grote Slenk dit 

patroon door een gevarieerd patroon van 
klimaatzones en de daarbij behorende 
plantenwereld.  
Berglandschappen met bijbehorende 
begroeiing komen in vele variaties voor, 
waaronder een alpine klimaat met 
gigantische lobeliasoorten zoals op Mount 
Kenya. Deze grote verscheidenheid in 
leefklimaat binnen Oost-Afrika is nauw 

verbonden met de verscheidenheid in vogelsoorten. Bijvoorbeeld Kenya ( 580 
km2) heeft meer dan 1000 vogelsoorten,  Nigeria (924 km2)  slechts 800. 
 
Binnen de groene gordel zijn ook andere zaken die leefgebieden begrenzen. 
‘Wetland’ gebied en meren zijn van direct belang voor veel vogelsoorten en 
diverse oeverbewoners. Regenwoud komt ook voor langs de rivieren tot diep in 
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het savannegebied. Het ingrijpen van de mens door het kappen van bossen 
heeft vooral in West-Afrika geresulteerd in grote gebieden met open savannen 
en veel land is gecultiveerd voor landbouw en veeteelt. 
Ook de stedelijke bebouwing, dorpen 
en tuinen vormen een eigen biotoop 
waar weer veel vogels op af komen. 
Daar waar de bossen de zee raken zoals 
in de Niger-delta vormen de 
mangrovebossen en de moerassen 
weer een ander biotoop. 
Nigeria liggend tussen de 4e en 13e 
meridiaan ten noorden van de evenaar 
omvat een grote verscheidenheid aan 
biotopen van mangroven in het zuiden, 
daarboven droge savannen (Sahelgebied) en half-woestijn in het noorden. Na 
zes jaar in Nigeria te hebben gewoond ken ik de biotopen en zal voorbeelden 
geven van dit West-Afrikaanse land. Bij het maken van deze beschrijvingen heb 
ik het werk van Elgood (1982) bestudeerd wiens invulling van de groene zones 
was gebaseerd op het werk van Keay (1949). 
 
Mangroven. 
De mangrove- en moeraskust van de Nigeriaanse delta loopt langs de hele 
kustlijn van Nigeria, met brakwaterkreken en lagunes tot wel 50 km 
landinwaarts.  
De lagunes en kreken zijn begroeid met de rode mangrove (Rhizophora 
racemosa). Achter deze rode mangroven staan de witte mangroven (Avicennea 
nitida) als dominerende beplanting. Dit vormt het leefgebied voor vele vogels 
waaronder mangrove-reigers (Butoridus striatus), de Hamerkop (Scopes 
umbretta), zangvogels waaronder de lelvliegenvanger (Platysteira cyanea), 
Troepiaalsoorten (o.a. Hypergerus atriceps) en de Blauwe vliegervanger 

(Trochocercus longicauda). In de 
inlandse moerasgebieden staan veel 
bomen zoals vijgensoorten en Raphia-
palmen. De grijze roodstaartpapegaaien 
(Psittacus erithacus) komt hier veel voor. 

Links: raphia palmen 
en zaden (kegels) 
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