
 

PSN Nieuwsbrief 1999-04 Pagina 1 
 

De kweek van de Niam-Niam papegaai ( Poicephalus Crassus)  

Door: Rein Schoonderwoerd 
 

Een artikel van Nevill Brickell en Alain Joao, Criacao de Papegaios 
Africanos em Mozambique (Trabaiho mao Publicado). 
Gepubliceerd in juli 1981 van het tijdschrift kooi- en volièrevogels 
(Natal Avicultural Society, South Afrika), bewerkt en vertaald 
door Rein Schoonderwoerd 
 
Inleiding: De Niam-Niam papegaai is niet in onze volières aan te 
treffen. Deze vogelsoort is evenals Poicephalus flavifrons 
waarschijnlijk nooit geïmporteerd. Toch wilden wij u een artikel 
van deze soort niet onthouden. Het is een vogel die veel lijkt op 
de bruinkoppapegaai.  
 
 

Beschrijving: groen, kop en nek grijsbruin, oorstreek zilvergrijs, keel en borst olijfbruin, rug 
bruinachtig met brede groen zomen, vlag van de buitenvleugeldekveren blauwgroen, staart 
olijfbruin met een groene rand, oogring zwart, bovensnavel lichtgrijsbruin met een zwarte 
punt, ondersnavel hoornkleurig, iris roodbruin, poten zwart, grootte 25 cm. 
 
In 1967 tijdens een van mijn (Alain Joao) vogelreizen naar Oost-Afrika, kocht Neville Brickell 
vier volwassen Niam-Niam papegaaien, die zaten in een zending met dertig Meyer-
papegaaien op de lokale markt in Mombasa. De vogels waren gevangen in de Centraal 
Afrikaanse Republiek en in een later stadium getransporteerd naar een dorp aan de grens 
met Zaïre en Oeganda. In een slechte conditie gekomen door hun gevangenschap in een veel 
te kleine kooi met inadequate voeding eindigde hun reis aan de Keniaanse kust. Mijn vriend 
raakte behoorlijk overstuur toen hij de conditie van de vogels zag en kocht ze in de hoop dat 
ik ze wilde plaatsen in een van mijn volières in Mozambique. Ik liet de Meyerpapegaaien vrij 
nadat zij een week in een geïmproviseerde kooi hadden gezeten. Deze kooi was een 
groentekrat die met gaas was afgedekt. Na het nemen van onvrijwillige baden en goed eten 
werden zij vrijgelaten. Ik besloot de vier Niam-Niam papegaaien mee te nemen. Tijdens de 
zeereis langs de kust overleed een van de vier vogels. Mijn vriend kwam op het idee om de 
vogel te bewaren voor een natuurhistorisch museum maar de kapitein van het schip stond 
erop dat de vogel overboord werd gegooid. 

Eenmaal thuisgekomen in Mozambique konden de vogels niet bij mijn collectie geplaatst 
worden. Er werd besloten een nieuwe volière te bouwen die totaal geïsoleerd van mijn an-
dere collectie kwam te staan. De afmetingen van de volière waren 3.60 meter lang, 1.50 
meter breed, en 2.50 meter hoog. Bladeren van bananenbomen, die afkomstig zijn van een 
plantage in de buurt, werden aan het gaas vastgemaakt om de vogels zoveel mogelijk rust 
en privacy te geven, en ze te laten wennen aan hun nieuwe onderkomen. De vogels werden 
een keer per dag voorzien van vers water en voer en zoveel mogelijk met rust gelaten. 
Ongeveer 2 maanden verbleven de vogels in deze situatie totdat twee vogels de derde mee-
dogenloos begonnen te pikken. De in nood verkerende vogel werd verwijderd en geplaatst 
in een kooi met een losse bruinkop-papegaai.  
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Toen mijn vriend Neville Brickell vertrok uit Mozambique maakte hij mij erop attent notities 
te maken van gebeurtenissen tijdens zijn afwezigheid. Ik volgde zijn advies op en begon met 
het maken en ophangen van nestkasten. Deze werden geplaatst aan het einde van de 
volière met de nodige inspectiedeurtjes. Er was geen directe interesse voor de nestkast 
door de vogels waarvan ik veronderstelde dat het om een koppel ging. 
 
Een kleine 3 weken later kon ik waarnemen dat zij interesse toonden in de broedblokken. 
Deze werden wel vier tot vijf keer per dag geïnspecteerd. Het moment was aangebroken dat 
ik besloot de bananenbladeren te verwijderen van de deur met als doel een beter zicht te 
krijgen op de vogels. Het duurde niet lang of het eerste ei was gelegd. De volgende drie 
eieren werden gelegd met intervallen van een dag. Het broeden begon na het vierde ei en 
was volledig voor rekening van de pop. De man bracht voedsel naar het nest maar ik heb 
niet kunnen waarnemen dat hij ook broedde. Gedurende de koelere periodes van de dag 
bracht hij veel tijd door op het nest. Drie eieren kwamen uit. De eerste na 27 dagen. Een ei 
was beschadigd en werd opzij geschoven. De jongen waren bedekt met zacht grijsachtig wit 
dons wat later veranderde in een grijsbruin verenpakje. 
Beide ouders voerden de jongen. Na 13 weken verlieten de drie jongen binnen een uur het 
broedblok. De volgende twee weken waren de jongen voor voedsel hoofdzakelijk 
afhankelijk van de man. 
Elke avond keerden zij terug naar het broedblok om te slapen. De vogels kregen een basis-
dieet van 2 delen zonnepitten en 1 deel gemengd kanariezaad. 
Aan zaad was moeilijk te komen en moest worden geïmporteerd van Zuid-Afrika. Als 
supplement kregen ze appel en sinasappel waaraan bruine suiker was toegevoegd. De 
groente bestond uit groene bonen, erwten, koolstengels en gekookte rode maïs. Kant en 
klaar eivoer is in Mozambique niet verkrijgbaar dus werden de jongen groot gebracht met 
putu (een favoriet voedsel van de plaatselijke bevolking wat gemaakt wordt door maïsmeel 
te koken en het water te laten verdampen zodat er een droge pap ontstaat. Hier werd 
gebakken brood aan toegevoegd wat besprenkeld werd met water of geitenmelk. 
Later ruilde ik de jonge vogels voor roodbuik-papegaaien, waarnaar ik vele maanden heb 
lopen zoeken. Een jong mannetje hield ik voor de huiskamer. Mijn papegaaien bleven in de 
volières totdat Mozambique onafhankelijk werd en soldaten van de nieuwe regering erop 
stonden dat ik ze vrijliet. De vogels waren namelijk eigendom van de staat, zo werd gesteld. 
Mijn volières werden afgebroken omdat de plaatselijke inwoners het gaas nodig hadden om 
pluimveerennen te bouwen en er een tekort was aan gaas. 

NAWOORD: 
De kweek van de Niam-Niam papegaai in gevangenschap door de inmiddels overleden Alain 
Joao is waarschijnlijk de enige die tot op heden bekend is. Jammer genoeg waren mijn 
vriend en de Natal Avicultural Society niet op de hoogte toen gegevens van Afrika naar de 
auteur Joseph Forshaw werden gezonden, toen hij bezig was met samenstellen van zijn 
prachtige boek Parrots of the World. In 1978 schijnen een 
paar vogels geëxporteerd te zijn naar Engeland maar het is 
niet bekend waar deze vogels gebleven zijn. 
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