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Bruinkoppapegaaien in de vrije natuur  

Door Stuart Taylor 

 
Volgens Philip Clancey’s boek, ”The birds of Southern Mozambique”, is de 
bruinkoppapegaai geen algemeen voorkomende vogel maar mijn studies geven 
aan dat in Zuid-Afrika de soort plaatselijk een algemeen voorkomende vogel is 
die niet afneemt in beschermde parken, zoals bijvoorbeeld Kruger Nationaal  
Park.  
Er worden regelmatig vluchten 
van 50 vogels waargenomen in 
het westen van Kruger Nationaal 
Park. Deze mensen die de vogels 
hebben waargenomen, hebben ze 
op andere plaatsen al 10 jaar niet 
meer gezien. In het jaar dat ik de 
bruinkop-papegaaien heb 
bestudeerd, heb ik de vogels niet 
buiten het grensgebied van Kruger 

Nationaal Park waargenomen.  
De redenen dat ze buiten het park niet meer gezien 
worden, is waarschijnlijk illegale handel, vernietiging en versplintering van hun 
leefgebied. Handel in deze vogels vindt binnen Zuid-Afrika legaal en illegaal 
plaats. In Mozambique worden wildvang bruinkoppen verkocht voor iets meer 
dan f 15,00 per stuk maar ik geloof dat de grootste bedreiging vernietiging is 
van het leefgebied. 
De bruinkoppapegaai is bijzonder kwetsbaar in zijn leefgebied maar dat komt 
door het verrassende ecologische systeem waar ze in leven. Dit kan worden 
opgehelderd door een onderzoek te doen naar het gedrag van deze 
papegaaien. Als studieterrein heb ik 
gekozen voor Punda Maria kamp in het 
noordelijk deel van Kruger park. In 
januari, het hoogtepunt van de Zuid-
Afrikaanse zomer, nuttigen deze vogels 
het fruit van de False Mareola boom 
(voor de Mareola bomen kon ik geen 
Nederlandse vertaling vinden).  
Soms zie ik wel 15 vogels die speciaal 
geïnteresseerd  zijn in de harde zaden van deze bomen. Mareola boom 
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Wanneer het fruitseizoen van deze boom tegen het einde loopt schakelen ze 
langzaam over op het fruit van de True Mareola en de Koedoebessenboom. Het 
achtereenvolgens vruchten dragen van deze bomen voorziet ze van voedsel tot 
april. Dit menu is rijkelijk voorzien van koolhydraten. In maart beginnen de 
vogels ook interesse te tonen voor de zaden van de bastaardpeperboom die rijk 
zijn aan proteïnen. In 1996 begonnen zij met broeden in mei, hierbij een 
standvastig menu met zaden van de zweeppeulboom. De opgebraakte zaden 
werden ook aan de jongen gevoerd. Een analyse van dit zaad moeten we nog 
even afwachten maar waarschijnlijk hebben deze een hoge concentratie 
proteïnen.  
Om onbekende redenen draagt de zweeppeulboom geen zaden dit jaar en het 
was nog de vraag waar zij hun hoofdvoedsel vandaan halen. Er is waar- 
genomen dat de vogels zich voeden met zaden van de roodblad- en 
geelhoutbomen. 
Zoals de meeste papegaaien maken de bruinkoppen gebruik van bestaande 
nestgelegenheden. Aangezien zij zelf niet in staat zijn een nestgelegenheid te 
maken gebruiken ze natuurlijke holtes of holtes die gemaakt zijn door 
bijvoorbeeld spechten.  

Kenmerkend is een nest 10 meter boven 
de grond in een Baobab of apebroodboom. 
Gemiddeld legt de pop 3 eieren, die na 
ongeveer 34 dagen broeden uitkomen. Van 
kweek resultaten in gevangenschap uit 
Amerika heb ik vernomen dat de vogels 50 
dagen, nadat ze uit het ei zijn gekropen, 
uitvliegen. Eind augustus verlaten de 
jongen voor de eerste en de laatste keer 

het nest. De jongen worden begeleid naar een gebied wat ik maar 
even een kindercrèche noem. Deze kindercrèche wordt 

gekarakteriseerd met veel loofbomen en stilstaand water. Een enkele familie 
bezet een boom. De jongen worden gevoerd door de ouders met tussenpozen 
van veertig minuten tot een uur. In de tussentijd blijven de jongen 
bewegingloos en stil. Het is onmogelijk de 
jongen te zien, maar als de ouders terug 
komen worden de jongen erg luidruchtig, en 
laten een dubbele roep horen wat de ouders 
stimuleert tot voeren. Belangrijk voor 
volièrekwekers is dat als de jongen niet roepen 
de ouders niet zullen voeren. De jongen zijn 

vier weken na het uitvliegen onafhankelijk, en de jaarlijkse Koraalboom 
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kringloop is compleet, waarna de vogels weer overschakelen op het menu dat 
rijk is aan koolhydraten. Eerst nuttigen ze de nectar van de koraalboom en aan 
het einde van het jaar eten ze de vijgen van verschillende soorten 
vijgenbomen. 

 
Het is duidelijk dat de bruinkop alleen kan overleven in een gebied waar ze 
kunnen broeden, een kindercrèche hebben, en verschillende soorten 
fruitbomen hebben. Het verwijderen van een van deze bomen zal zeker leiden 
tot het verdwijnen van deze papegaaien. 
Hoewel er nog veel van deze bomen zijn  in het westen van het Krugerpark 
wordt langzaam maar zeker dit gebied omgezet in landbouwgrond. Bijkomend 
is dat de True Mareola vruchten waardevol zijn voor de plaatselijke bevolking 
die er bier en jam van maken en olie persen uit de pitten. De papegaaien 
worden gezien als concurrenten en hun enige toevluchtsoord zijn de gebieden 
waar de vegetatie wordt beschermd. 
Er blijven nog voldoende facetten over van deze soorten om hun ecologische 
systeem te onderzoeken. In mei 1997 zal ik proberen te kijken hoe het ervoor 
staat  met de vogels in Mozambique. Mijn speciale interesse gaat uit naar de 
vocale communicatie van de vogels. Hoewel  de literatuur de roep beschrijft als 
een typisch ruwe papegaaien "shriek" geloof ik dat zij in staat zijn  elk 
soortgenoot te herkennen in een gebied. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat 
de jongen  hun ouders kunnen herkennen via vocale communicatie.  
Om dit project zinvol verder te laten verlopen is tenminste nog 20 maanden 
nodig maar het is in Zuid-Afrikaanse termen nogal duur. Dit project lijdt onder 
een paradox. Als de soort bedreigd zou worden met uitsterven dan zou er geld 
vrijgemaakt worden vanuit natuurbeschermings-organisaties om het te 
behouden. Maar omdat veldgidsen de soort beschrijven als algemeen is het erg 
moeilijk hiervoor geld te krijgen. 
De bruinkoppapegaai is geen algemeen voorkomende soort, er mogen dan 3 
ondersoorten worden beschreven maar het is zo goed als zeker dat de 
zanzibaricus al meerdere jaren is uitgestorven. Voordat de 2 andere soorten 
bedreigd worden is het noodzakelijk zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. 
Indien u in het bezit bent van deze gegevens, speciaal kweekrapporten, 
verneem ik dat graag van u. Tenslotte wil ik graag mijn dank betuigen aan de 
heer Ben Pretorious, de veldwachter van Punda Maria, zijn personeel, de heer 
V. Klocke en personeel van Punda Maria Rest kamp wiens hulp onmisbaar was 
tijdens deze studie. 
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