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Beslissende klappen voor de Kaapse Papegaaien? 
Door: Mike Perrin, Colleen Downs, Craig Symes. 
School of Botany & Zoology, University of Natal Zuid Afrika.  
Bewerkt door: E. van Kooten, stamboek coördinator en voorzitter PSN. 
 
Zoals de kop van dit artikel al aangeeft is het de 
hoogste tijd om zuid Afrika's zeldzaamste vogel de 
P.r.robustus (Kaapse papegaai) van de ondergang te 
redden. In het kwartaalblad van de World Parrot 
Trust (WPT) " Psitta Scene doen onderzoekers een 
opsomming van de bedreigingen waaraan deze, 
charismatisch vogel zoals als zij hem zien, bloot staat. 
Een opsomming van verschillende factoren zijn van 
belang voor het instant houden van deze op zich staande soort voor de 
toekomst. De wereld populatie van ongeveer 500 vogels wordt aangemerkt als 
zeldzaam en kwetsbaar. 
Op basis van grote, kleur, verspreiding en leefgebied wordt deze papegaai als 
afzonderlijke soort gezien. In een van de volgende uitgaven van ons 
kwartaalblad zullen wij hier verder op ingaan. 
 
Aan welke problemen staat de huidige wild populatie nu bloot? 

1. Door de zeldzaamheid worden deze vogels steeds meer waard voor 
diegene die ze ten koste van commerciële belangen in hun bezit willen 
hebben. Veel zogenaamde liefhebbers / kwekers vangen deze vogels en 
verkopen deze dan vervolgens met hoge winst marges. Deze spiraal is 
moeilijk te doorbreken echter de auteurs hebben de hoop gevestigd op 
een gezamenlijke aanpak middels een herstelprogramma.  
Dit programma zal gedragen moeten worden door ecologen, 
natuurbeschermers en kwekers. Dit programma dient als uitgangspunt 
voor KwaZulu-Natal Avicultural forum, de Cape working group, the World 
Parrot Trust Afrika en de research Centre for parrot Conservation van de 
universiteit van Natal. 

2. Een tweede probleem dat zowel in het wild als in gevangenschap wordt 
waargenomen, is de besmetting met PBFD of wel het snavel- en 
veerrotvirus. De schrijvers van het artikel geven aan dat de diagnose 
complex is dit geldt uiteraard alleen voor de vogels die in het wild 
rondvliegen en dan nog met name is de monstername hier een groot 
probleem. Voor vogels in gevangenschap mag er al helemaal geen pro-
bleem zijn omdat een gespecialiseerde dierenarts eenvoudig een zeer 
kleine hoeveelheid bloed kan afnemen en m.b.v. een DNA techniek kan 
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het virus dan zo mogelijk worden aangetoond. Ervaringen hiermee in 
gevangenschap zijn volop aanwezig. Wil men ervaring opdoen bij wild 
populaties dan zou men te rade kunnen gaan bij de onderzoekers van 
het Echoparkiet project op Mauritius. Dr. Carl Jones (bioloog) en Dr. 
Andrew Greenwood (dierenarts) hebben daar zeer goed werk verricht 
m.b.t. het behoud van de Echoparkiet voor de toekomst. Een van de 
onderdelen daar was ook een onderzoek naar de aanwezigheid van 
virussen in de bestaande wildpopulatie middels o.a. DNA- technieken. 
Indien we echter zouden beschikken over een afdoende vaccin dan 
zouden we mogelijk preventieve maatregelen kunnen treffen bij de in 
gevangenschap levende vogels en hier een genetisch zo breed mogelijke 
populatie opbouwen. Daarnaast zou de in het wild levende populatie, 
indien technisch uitvoerbaar, ook geënt kunnen worden. 

3. Verder is de vangst van de Kaapse papegaai door de plaatselijke 
bevolking een grote bedreiging voor de soort. Vaak zien we dat gewonde 
vogels (door de vangmethoden opgelopen) te koop worden aangeboden. 
Af en toe beland een vogel bij een dierenarts die dan de vogel verzorgt 
Echter het PBFD probleem en het blijvende letsel zijn vaak de reden 
waarom deze vogels niet terug kunnen worden geplaatst in de natuur. 

4. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de Kaapse papegaai een 
voedselspecialist is en gebonden is aan een omgeving waar podocarpus 
falcatus bomen (geelhout 
bomen) voorkomen. Met 
name de vruchten zijn van 
belang voor deze soort 
daarnaast spelen de oude 
dode bomen een belangrijke rol als nestplaats. Ontbossing t.b.v. de 
plaatselijke bevolkingsgroei heeft geleid tot een significante afname van 
de geelhout bomen en daarmee gepaard gaande afname van de 
Poicephalus robustus robustus. Om toch aan voldoende voedsel te 
komen vliegen de vogels nu grote afstanden wat weer zijn negatieve 
invloed heeft op het aantal. 
Om nu te komen tot concrete afspraken zijn er door dr. Colleen T. Downs 
een aantal zaken in een projectplan samengevat. Dit project draagt als 
titel " De ecologie en status van de Kaapse papegaai in Zuid-Afrika". 
Het voorstel is gebaseerd op het onderzoek dat verricht is door J.O. 
Wirminghaus voor zijn proefschrift over de "de ecologie en status van de 
Kaapse papegaai in Zuid Afrika. 
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De volgende resultaten zijn verkregen; 
a) Status van de Soort. 

Morfologische verschillen van de drie soorten gevonden bij exemplaren 
uit verschillende musea heeft aangetoond dat de Poicephalus robustus 
robustus een op zich staande soort is. 

b) Verspreidingsgegevens. 
Onderzoek heeft het verspreidingsgebied duidelijk vastgelegd. 

c) Het belang van geelhout Podocarpusfalcatus. 
Deze boomsoort is van eminent belang voor deze soort. De vruchten 
(met name de harde kern) is een van de belangrijkste voedselbronnen. In 
de maanden november en december wanneer er een schaarste is aan dit 
fruit leggen de vogels aanzienlijke afstanden af om aan hun dagelijkse 
portie te komen. Daarnaast worden, zoals al eerder aangegeven de 
bomen gebruikt als rustplaats en nestgelegenheid. 

d) Ook van wezenlijk belang is het aantal beschikbare drinkplaatsen speciaal 
in de droge wintermaanden wanneer deze zeer schaars zijn. 

e) Broedsucces. 
Gedurende de broedseizoenen 1993/1994 en 1995/1996 konden op 
twee studie locaties slechts enkele uitgevlogen jongen worden 
waargenomen. Alle nesten (11 stuks) werden gevonden in dode geelhout 
bomen. Deze dode bomen zijn zelden in het onderzochte studiegebied 
en daarom van grote waarde voor het onderzoek. 

f) Populatie grootte. 
Opvallend is dat de groepen vogels die geobserveerd werden kleiner van 
aantal zijn dan een aantal jaren geleden. Deze afname is de laatste jaren 
sterk toegenomen. In 1998 werd er een schatting gemaakt dat er nog 
minder dan 1000 Kaapse papegaaien zouden zijn terwijl er nu al 
gesproken wordt over 500 of minder. 
 

Dr. Colleen Downs doet vervolgens een aantal voorstellen; 
I. Beëindigen van het kappen van het geelhout in het Afrikaanse 

 oerwoud. 
II. Beschikbaar stellen van additionele nestgelegenheden. 
III. Planten van additionele voorkeur voedingsplanten. 
IV. Op de lange termijn bijhouden van voedingsbronnen, broedresultaten, 
 populatieomvang en resultaten van de ondernomen acties. 
 
Verder stelt ze voor de periode 1999-2005 de volgende research voor; 
V. Doorgaan met de maandelijkse observatie van de Kaapse papegaai op 

 de twee studie locaties. 
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VI. Informatie verzamelen omtrent het gebruik van alternatieve 
 nestgelegenheden. 

VII. Aanwezigheid van boomstammen en de geschiktheid als 
 nestgelegenheid. 

VIII. Controleren van kweekprogamma's en initiëren van een stamboek 
 voor Kaapse papegaaien. 

IX. Het onder de aandacht brengen van " De Kaapse papegaai 
 observatiedag " elk jaar in april. 

X.      Contacten aanknopen met internationale Papegaaien- en 
vogelbescherming organen. 

 
Tot slot is er voor dit soort projecten en acties veel geld nodig. In de Psitta 
Scene van augustus roept Rosemary Low dan ook alle vogelliefhebbers en 
speciaal de poicephalusliefhebbers op een steentje aan het nieuwe nest bij te 
dragen.  
De PSN is dan ook van mening dat wij als serieuze liefhebbers van de 
Poicephalusgroep onze nek dienen uit te steken middels een bijdrage aan dit 
project. Donaties voor dit project kunt U storten op bankrekeningnummer: 
67.44.27.882 onder vermelding van "project Kaapse papegaai" .Wij zullen dan 
zorgdragen dat de gelden op de juiste plaats komen. 
 
Tot slot wil ik u allen dringend vragen af te zien van de import van wildvang 
P.r.robustus. Het schaadt niet alleen de vogels in de natuur maar gezien de 
huidige PBFD problematiek ook de vogels die inmiddels in uw bezit zijn en 
zomogelijk deelnemen aan ons stamboek. Ook bij in gevangenschap levende 
vogels zijn reeds gevallen bekend met PBFD (pers. comm.), dus wees op uw 
hoede. 
 
Bron:  "Final Blows for the Cape Parrot?", PsittaScene volume 11, no 3, august 1999, pag.12. . Prof. Perrin 
University of Natal (pers.comm). 
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