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De ruppel papegaai  (Poicephalus rueppellii) 
Door Gerrit Kiekebos 
 

De ruppel papegaai is één van de kleinere 
vertegenwoordigers van het geslacht Poicephalus. De 
soort kent geen ondersoorten. 
De ruppel is zo’n 23 cm groot en weegt ongeveer 115 
gram. 
De hoofdkleur van de vogel is (bruin) grijs. Op de kop is 
het grijs meer zilverachtig. De vleugelboeg en de 
dijbeenbevedering zijn helder geel. Bij de pop zijn de 
stuit en de onderkant van de staart opvallend helder 
blauw. Het is deze unieke combinatie van kleuren die 
de vogel zo bijzonder mooi maakt. Daar waar de pop de 
helder blauwe veren heeft is de man grijs. 
 
 

Ruppels komen voor in het westen van Afrika, in Angola en Namibië. Ze bewonen daar de 
droge gebieden. Vaak houden ze zich op in hoge bomen langs de oever van een 
(opgedroogde) rivier. Ruppels zijn in het wild moeilijk te vinden. De schuwe vogels rusten op 
beschutte plaatsen. Hun aantallen in de vrije natuur nemen af. Vangst en 
biotoopvernietiging eisen hun tol. Temeer een reden om de kweek van deze mooie soort 
serieus ter hand te nemen. Ruppels komen paarsgewijs of in kleine groepen voor. Alleen als 
er voedsel in overvloed is komen ze in nog grotere aantallen voor. 
Als een ruppel schrikt stoot hij een schrille kreet uit, zoals ook de andere soorten uit dit 
geslacht doen. Verder is de ruppel zeker geen luidruchtige vogel. 
In de vrije natuur voedt de vogel zich met zaden, knoppen 
en vruchten maar ook met insekten (larven).                                                                                                
Over de kweek in de vrije natuur is heel weinig bekend. 
Waarschijnlijk benutten ze verlaten spechtennesten als 
broedholte. In avicultuur worden er zeker de laatste paar 
jaren succesvolle broedresultaten gemeld. Het popje legt 3 
à 4 eieren welke gedurende zo’n 27 dagen worden 
bebroed, hoofdzakelijk door het popje. Als de jongen 
uitkomen voert in het begin het popje de jongen en draagt 
het mannetje het voer aan maar naarmate de jongen groter 
worden helpt ook het mannetje mee de jongen groot te 
brengen. De jongen vliegen na ongeveer 9 weken uit maar 
worden nog wel 3 weken door de ouders gevoerd. 
De jongen zien er uit als het popje met iets minder geel en blauw; ook de jonge mannen. Pas 
rond de leeftijd van een jaar verliezen de jonge mannen de blauwe veren en worden deze 
vervangen door de grijze veren. 
Dit is ook de reden dat vele uit Zuid-Afrika geïmporteerde eigen kweek ruppels voorzien zijn 
van een seks-bewijs. 
 
De ruppel is door zijn geringe formaat een soort die goed in een kooi kan worden gehouden 
maar in een volière komt deze speelse vogel uiteraard beter tot zijn recht. Eenmaal goed 
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geacclimatiseerd is het een sterke vogel die zomer en winter buiten kan blijven mits hij maar 
de beschikking heeft over een tocht- en vorstvrij nachthok. 
Zelf houd ik de ruppels op pelletvoeding en dat bevalt mij uitstekend. Mijn vogels zijn nog te 
jong om te broeden maar ik geniet elke dag van deze prachtige soort. 
Als er onder u leden zijn die kweekervaringen hebben met de ruppels dan nodig ik hen van 
harte uit hierover een artikel te schrijven. Er is namelijk nog weinig bekend over de kweek in 
gevangenschap. Ik weet zeker dat u er andere leden een groot plezier mee doet. Neemt u in 
dat geval gerust contact met mij of iemand anders van het Stamboek op. 
 
Bronnen: Gerrit Kiekebos 
Foto’s    : Dirk & Mia Aartse    
 
© PSN 2000 


