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Bruinkoppapegaaien 
Nadere bestudering van de (onder)soorten. 
 
Door Arno Ooms 
 

Lengteverschil tussen de (onder)soorten)  
            
Ik kreeg laatst het verzoek eens te kijken naar de 
verschillende ondersoorten van de Bruinkoppapegaai.  
Poicephalus cryptoxanthus.  Zoals bekend zijn er naast 
de nominaatvorm cryptoxanthus nog twee 
ondersoorten; tanganyikea en zanzibaricus. 
Omdat er nu enkele vogels zijn geïmporteerd, die 
duidelijk groter zijn dan de ons bekende vogels kwam de 
gedachte op; ,,is dit soms een andere ondersoort?’’ 
 

De drie soorten zijn uitvoerig onderzocht kijkend naar de kleur van hun bevedering. Bij elke 
ondersoort zijn enkele lichtere maar ook donkerder exemplaren. Verder zijn geen verschillen 
waar te nemen in kleurverdeling, snavelkleur, snavelgrootte e.d.  Aan het uiterlijk is volgens 
mij (en dan kan ik niet onder de vleugels kijken) geen verschil waar te nemen. 
 
Na enige tijd kijken en nadenken heb ik vervolgens alle aanwezige vogels opgemeten. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met het feit dat we hier van opgezette vogels spreken, die 
weliswaar allemaal op een zelfde wijze zijn geprepareerd, maar dit kan al verschillen 
opleveren. Alles opmeten dus en cijfers bewerken. Hoe meer vogels, hoe beter het 
eindresultaat. Van elke (onder)soort waren enkele tientallen vogels beschikbaar. 
 
Uitslag in cm. 
 
P.c. cryptoxanthus (Zuid-Afrika)    
Kleinste    18  
Grootste    22  
Modus     20  
Mediaan    20  
Gemiddelde    19,562   
 
P.c. cryptoxanthus (Mozambique)    
Kleinste    18 
Grootste    22  
Modus     20  
Mediaan    20  
Gemiddelde    19,937   
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P.c. cryptoxanthus (Malawi) 
Kleinste    18 
Grootste    22  
Modus     20 
Mediaan    20 
Gemiddelde    19,964 
 
P.c. tanganyikea ( Kenia en Tanzania) 
Kleinste    19 
Grootste    23  
Modus     21 
Mediaan    21 
Gemiddelde    20,894 
 
P.c. zanzibaricus (eilanden Zanzibar en Pemba) 
Kleinste    19 
Grootste    23  
Modus     22 
Mediaan    22 
Gemiddelde    21,285 
 
Modus    = meest voorkomende waarneming (in de onderzochte reeks) 
Mediaan = middelste waarneming wanneer men deze van laag naar hoog rangschikt. 
 
De verschillen zijn klein, maar naarmate de vogel noordelijker voorkomt gaat het formaat 
van Zuid-Afrika 19,5 cm naar 20,9 cm in Kenia. Op Pemba en Zanzibar zelfs tot 21,3 cm.  
Hier worden we dus niet erg veel wijzer van. Het onderzoek zou ook moeten worden 
uitgevoerd in andere musea en eigenlijk ook in collectie met levende vogels. Hierbij is dan 
ook de onderzijde van de vleugels te bekijken, wat misschien nog iets oplevert.  
Zoals het er nu uitziet, zijn er geen uiterlijke verschillen waar te nemen tussen de 
ondersoorten. Misschien is dit er zelfs niet en was slechts het voorkomen in een groot 
verspreidingsgebied met vangsten op verschillende locaties indertijd voldoende om aparte 
soorten te beschrijven. 
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