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Afrikaanse papegaaien en hun leefgebied deel 2 
Door Dr Roger Wilkinson, vertaald en bewerkt door Arno Ooms 

     
 
 

 
     

 
 

Laagland bossen (regenwouden) 
Deze komen niet veel voor in Nigeria als we al van regenwouden kunnen spreken. Het is 
vrijwel zeker dat de meeste laaglandbossen zijn aangeplant. Ook de aanwezigheid van 
oliepalmen (Elaeis guineensis) duidt hierop. Waar het woud over een lange periode 
ongestoord is gelaten, vormen zich vier lagen met elk hun eigen biotoop. 
Het bladerdak (derde laag) bestaat uit bomen met een lengte tussen de 15 en 35 meter. Er is 
een grote variëteit aan soorten, maar veel voorkomend zijn Sterculia en Cola-soorten. 
Boven dit bladerdak (in de vierde laag) verrijzen de echte bosgiganten zoals de Afrikaanse 
Mahogany (Khaya ivorensis) en Iroka (Chlorophora excelsa). Onder het bladerdak (tweede 
laag) staan veel kleinere boomsoorten en de onderste laag (eerste laag) bestaat uit lage 
struiken en kruiden.  
De hoeveelheid licht die de bodem bereikt is erg laag en veel in de lage bomen en struiken 
levende vogels hebben grote goed-ontwikkelde ogen.  
 

De grootste verscheidenheid aan 
vogelsoorten komt voor in de 
regenwouden en in Nigeria en bestaat 
uit 200 soorten waarvan buulbuuls 
(Pycnonotidae) en vliegenvangers 
(Muscicapidae) een groot deel 
uitmaken. Grijze roodstaartpapegaaien 
treffen we aan in de derde laag. Deze 
vogels vinden daar hun voedsel en eten 
graag de vruchten en zaden van de 
Oliepalmen (Elaeis guineensis). 
 
 

Berggebieden en grasland. 
In Nigeria zijn twee berggebieden: het Obodu- en het Mambilla plateau.  
Beide zijn uitlopers van het Kameroen hoogland. Op het 
Oboduplateau staan bossen in de uitgestrekte valleien 
en is er veel grasland op de open stukken op de toppen 
van het plateau. Het bos is veelal gehuld in mist. De 
begroeiing is lager en meer open dan het laagland 
regenwoud en heeft een weelderige lage vegetatie 
waaronder boomvarens. 
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(“Aangelegde”) Savannen 
Dit is een door de mens ontstaan milieu waar 
voorheen regenwouden hebben gestaan. 
Door kappen en verbranden van de bossen is een 
lappendeken van landbouwgronden ontstaan 
waartussen nog stukken bos staan. Dit gemengde 
gebied voorziet een verscheidenheid aan bos- en 
savannebewoners van voedsel maar is ongeschikt 
voor grijze roodstaarten, toerako’s en 
neushoornvogels. In het noorden zijn uitgestrekte 

bossen tot aan de steile rotsen aan de zuidzijde van het Jos-plateau. (bergplateau in het 
midden van Nigeria) De bossen in de omgeving van Kagora (plaats op Jos plateau) zijn in 
particulier bezit. Hier komen vogelsoorten voor als: Roodborsttapuit (Cossypha natalensis) 
en de grote blauwe toerako (Corytheola cristata). Roodmasker dwergpapegaaitjes 
(Agapornis pullaria) komen voor op de open plekken maar ook in het bosrijke gebied van de 
Guinea savannen. Deze dwergpapegaaien  komen erg plaatselijk voor en hun leefgewoonten 
zijn onbekend.  
 
Savannen van Guinea en Soedan 
De overgang tussen laagland regenwoud en savanne is normaal gesproken scherp en 
duidelijk.   
Heel anders is dit met de aangelegde- en natuurlijke savannen en zo ook tussen Guinea, 
Soedan en Sahel savannegebieden. Hier verlopen de overgangen veel geleidelijker. Hoe 
noordelijker men komt hoe meer seizoensgebonden het klimaat wordt. We spreken in 
Noord-Nigeria van droge en natte seizoenen. Dit heeft invloed op de groei van de vegetatie. 
Er is sprake van een snelle groei in het natte zomer en er zijn vaak branden in het droge 
winter. Deze wisselende seizoenen heeft tot gevolg dat veel vogelsoorten naar het noorden 
trekken in de zomer en naar het zuiden in het droge winterseizoen.    
(nb. Guinea en Soedan liggen niet bij elkaar maar de overgangen van de vegetatie komen 
overeen) 
 
Zoals eerder genoemd komen dwergpapegaaien (Agapornis pullaria) voor in de Guinea 
Savannen. De bonte boer (Poicephalus senegalus) komt hier ook voor en vaak blijkt dat 
verband te houden met het voorkomen van de ‘Locus bean trees’ (Parkia oliveri) waarvan zij 
graag het fruit en de zaden eten.  

 
 
Locus bean tree 
 
 
 
 

Uit onderzoek blijkt dat ook bonte boeren naar het noorden trekken in het natte seizoen en 
naar het zuiden in het droge seizoen. 
Andere typische vogels van de Guinea Savannen zijn o.a. de Abessijnse scharrelaars (Coracias 
abyssinica), de roodkeel-bijeneters (Merops bulocki) en Purper glansspreeuwen  
(Lamprotornis purpereus) 
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De Guinea Savannen zijn te verdelen in twee zones. De zuidelijke zone met bos tot circa 15 
meter en de noordelijke zone met de typische ‘shiny leafed’ tree (Isoberlinia doka). Waar het 
grondwaterniveau hoog staat komt ook de Veerpalm (Borassus aethiopium) voor. 

 
De ‘Yankari Game Reserve’ (Wildpark midden 
Nigeria) ligt aan de noordgrens van de Noord-
Guinea savannen, met sommige karakteristieke 
Soedanese Savannevegetatie zoals Acacia’s 
(Acacia mearsinii), Apebroodbomen (ook wel 
Baobabs, Adansonia digitata), 
Johannisbroodbomen (Parkia filicoidea) en wilde 
olijven (Olea capensis). Dit is de laatste 

verblijfplaats van de grote zoogdieren zoals olifanten, leeuwen en Roan-antilopen in Nigeria. 
Typische vogelsoorten van de Soedanese savannen zijn Buffelwevervogels (Bubalornis 
albirostris) en Roodbuik glansspreeuwen (Spreo pulcher). Halsbandparkieten (Psittacula 
krameri krameri), alhoewel ongewoon zijn wijd verspreid in het noorden tot het aan 
Tsjaadmeer. 
 
Sahel savannen en halfwoestijn. 
Sahel savannen zijn alleen te vinden in een smalle strook van Noordoost Nigeria grenzend 
aan het Tsjaadmeer. Dit is een droog en dor op woestijn lijkend gebied met kleine 
doornstruiken en wat grassen. Typische vogelsoorten zijn o.a. de Roodbekwever (Quelea 
quelea) en de Soedanese goudmus (Passer luteus). Beide soorten zijn een plaag in de 
agrarische gebieden. 
 
Leefgebied 
Kijkend naar het leefgebied van negentien op het vaste land van Afrika voorkomende 
papegaaiensoorten stelde Moreau (1966, The Bird Faunas of Africa and its Islands) vast dat 
drie soorten voorkwamen in bossen en vijftien daarbuiten. Een soort is twijfelachtig en heeft 
zich niet gespecialiseerd. Forshaw (1989, Parrots of the world) kwam tot de conclusie dat 
veertien soorten voorkwamen in ‘Centraal’ Afrika, tien in beboste gebieden, negen in open 
gebieden en drie soorten in kustgebieden. Geen van de soorten kwam voor in meerdere 
genoemde gebieden, maar de verschillen tussen de beide auteurs geeft aan dat zij een 
bosgebied verschillend omschrijven. In een poging nog een andere visie te bekijken, hebben 
we Fry, Keith en Urban, (1988, The Birds of Africa) doorgenomen. De grijze Roodstaart wordt 
beschreven als bewoner van het laagland 
regenwoud, maar ook van bosranden, open 
velden, mangrovebossen, oliepalmplantages, 
tuinen, licht beboste savannen, 
berglandgebieden en gecultiveerd land. 
 
De grijze roodstaart mag dan in veel gebieden 
voorkomen, maar ze zijn vooral te vinden in 
oliepalmgebieden. Hun leefgebied houdt 
verband met het voorkomen van de 
oliepalmen en maakt hun tot vogels van het 
laagland regenwoud.  
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Dit wordt ook zo aangegeven als we kijken naar het verspreidingsgebied van de Grijze 
roodstaart, zoals beschreven in ‘An Atlas of Speciation in African non-passerine Birds’ (Snow, 
1978). Deze bron is gebruikt als basis om de belangrijkste biotopen van Poicephalus soorten 
in een tabel (2) te verwerken.  
 
Deze analyse geeft aan dat een paar soorten van de Afrikaanse papegaaien leven in laagland 
regenwoud. Dit betreft de grijze roodstaart, Jardine papegaai (Poicephalus gulielmi) en de 
Agapornis swinderniana. De westelijke ondersoort van de Jardine papegaai (Poicephalus 
gulielmi massaicus) komt vooral voor in berglandschappen zoals in de Oost-Afrikaanse 
hooglanden, waar bijvoorbeeld ook de Agapornis taranta voorkomt. De andere twee 
Poicephalus-papegaaien die in berggebieden voorkomen zijn de Geelkop- en Kaapse 
papegaai. De Geelkoppapegaai (Poicephalus flavifrons) leeft in Ethiopië en komt voor boven 
de 1800 meter in de Podocarpus- (Geelhoutboom, de tegenhanger van de ons bekende 
taxus, maar dan voorkomend op het zuidelijk halfrond) en Juniperusbossen 
(jeneverbessoorten) en boven de 2900 meter in Hageniabossen. De nominaatvorm van de 
Kaapse papegaai (Poicephalus robustus robustus) vindt men in Podocarpusbossen in de 
hooglanden, liggend aan de zuidoostkust van Zuid-Afrika. De grootste verscheidenheid aan 
Afrikaanse papegaaien komen voor in de waterrijke bosgebieden en licht beboste savannen. 
Dit is goed te zien aan de Poicephalus papegaaien en de dwergpapegaaien (Agaporniden) die 
beide in de verschillende genoemde gebieden voorkomen.    
 
Het is ook zinvol om te kijken naar papegaaien met een bepaald woongebied. Deze hebben 
een meer afgebakend leefgebied zoals bijvoorbeeld de dwergpapegaaien. De Agapornis 
swinderniana zoals reeds genoemd leeft in laagland bos met begroeiing tot circa 15 meter. 
Zij komen vooral voor in de Kongo-vallei, maar de nominaatvorm van deze soort, Agapornis 
swinderniana swinderniana leeft ook in de bossen van Liberia en Ghana. Een andere 
dwergpapegaai, de Agapornis lilianae blijkt hoofdzakelijk voor te komen in Cochlosphermum 
mopane bossen en zij vermijden de aangrenzende Brachystegia (miombo) bossen. De 
redenen voor deze voorkeur zijn onbekend maar resulteren in een scheiding van beide 
populaties die volgens auteurs toch tot twee rassen van dezelfde soort behoren.  
Waarom de papegaaien zo slecht zijn vertegenwoordigd in het Afrikaanse laagland en in de 
regenwouden blijft vreemd, zeker als we kijken naar deze vergelijkbare gebieden in Zuid-
Amerika, Zuidelijk Azië en Australië. Kijkend naar de onzekere toekomst van de tropische 
regenwouden op aarde geeft dat de Afrikaanse papegaaien een zeker voordeel.  
 
Slechts twee vogelsoorten van het Afrikaanse vasteland, die op de lijst staan van ‘Birds to 
Watch’ (de lijst van bedreigde vogelsoorten) zijn, de dwergpapegaai (Agapornis 
swinderniana) en de Echoparkiet (Psittacula echo). Een ondersoort van de Vasapapegaai 
(Coracopsis nigra barklyi) is ook sterk bedreigd te noemen. Deze populatie bestaat slechts uit 
circa 100 vogels maar komt, vreemd genoeg, niet op eerdergenoemde lijst voor. 
Recent is nog grote zorg uitgesproken over andere Afrikaanse papegaaien, met name over 
soorten met beperkte verspreidinggebieden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Fisherie-
dwergpapegaai ( Agapornis fisheri) en de Kaapse papegaai ( Birdlife/IUCN Parrot Action 
Plan). Willen we deze soorten voor de toekomst behouden dan zal hun natuurlijke 
leefgebied moeten worden beschermd. Broeden met deze vogels in gevangenschap mag dan 
een aanvullende rol spelen maar het mag niet zo zijn dat straks deze soorten alleen nog in 
gevangenschap voorkomen.   
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Tabel 1:  Afrikaanse papegaaien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2: Biotoop van papegaaien van het Afrikaanse vaste land 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen;   Roger Wilkinson 

Parrots of the world – Forshaw 
Bron Dr Roger Wilkinson 
Foto’s Diversen PSN archief en Internet  
 
© PSN 1999 

 (onder)soort   Poicephalus  leefgebied 

   

 Kaapse papegaai  robustus  Zuid-Afrika 

 Kaapse papegaai  fuscicollis  Zuid en West-Afrika 

 Jardine papegaai  gulielmi  Centraal en West-Afrika  

 Bruinkoppapegaai  cryptoxanthus  Zuidoost Afrika 

 Niam-Niam papegaai crassus  Kaap, Tsjaad, Soedan en  

        Zaire 

 Bonte boer   senegalus  Centraal West en West- 

        Afrika 

 Roodbuikpapegaai  rufiventris  Noordoost Afrika 

 Meyer’s papegaai  meyeri   Centraal en Oost-Afrika 

 Ruppel’s papegaai  rueppellii  Angola en Namibië 

 Geelkoppapegaai  flavifrons  Ethiopië 

 Soort  laaglandbos bergland waterrijk open savanne  

       bosgebied droog bosgebied       

 Robustus    x   

 Fuscicollis      x 

 Gulielmi  x  x 

 Cryptoxanthus     x 

 Crassus      x 

 Senegalus      x  

 Rufiventris        x   

 Meyeri      x 

 Rueppellii        x 

 Flavifrons    x 


