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DE ROODBUIKPAPEGAAI  ( Poicephalus rufiventris ) 
 
Door Gerrit Kiekenbos, stamboekhouder roodbuiken 
 
BESCHRIJVING 
Van de roodbuikpapegaai kennen we naast de 
nominaatvorm, P. r. rufiventris, ook nog de P. r. 
pallidus. De P. r. pallidus komt voor in het 
noorden van Somalië. De P. r. rufiventris vinden 
we in het oosten van Ethiopië en Kenia en in 
het zuidwesten van Somalië. 
 
Van een volwassen man zijn de kop, hals, nek 
en het bovenste deel van de borst grijs met een 
rode waas. Rug en vleugels zijn grijsbruin. Het 
onderste deel van de borst, de buik en de 
onderkant van de vleugels zijn rood-oranje.  De 
onderkant van de rug en de stuit zijn helgroen, 
evenals de dijbeenbevedering. De staart is 
grijsbruin.  De oogring en de snavel zijn vrijwel 
zwart; de poten grijs. De iris is rood-oranje tot 
rood. 

Bij de pop ontbreekt de rode waas op 
het grijs van de kop. De veren van borst 
en buik zijn grijsbruin met brede groene 
zomen. Ook de onderkant van de 
vleugels is grijsbruin. 
De jongen zijn lichter en matter 
gekleurd. Vaak hebben de jongen een 
rood-oranje band op het voorhoofd. 
Ook bij poppen zijn de borst en buik 
oranje maar minder dan bij jonge 
mannen.  

We spreken bij de roodbuikpapegaai van  geslachtsdimorfisme daar  de 
volwassen man goed van de volwassen pop is te onderscheiden. Aan de mooie 
rode buik van de man dankt de vogel ook zijn naam: rufus = 
roodharig/roodbevederd; ventris = buik.  
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Uit eigen ervaring weet ik dat je voorzichtig 
moet zijn met jonge vogels. Zo had ik een 
nestje van drie jongen. Eén ervan was 
duidelijk een man; één duidelijk een pop en 
nummer drie zat er tussenin. Pas na de 
jeugdrui wist ik zeker met nog een pop van 
doen te hebben. 
 

De P. r. pallidus is wat bleker op de borst en buik (pallidus = bleek). Ik vraag mij 
af of wij in Nederland nog wel de nominaatvorm van de ondersoort kunnen 
onderscheiden. Bij de eerste importen werden de mannetjes en de popjes nog 
als aparte soorten aangeboden. De pallidus werd dan vast als ‘pop’ van de 
rufiventris aangeboden. Vervolgens werd er een willekeurige pop aan de man 
gekoppeld. 
 
VOEDING 
Ik heb de vogels jarenlang gehouden op een mengsel van een goede kwaliteit 
zaad voor grote parkieten, aangevuld met een beetje gestreepte zonnepitten 
en wat tortelduivenvoer. Daarnaast dagelijks fruit en groente en soms een 
stukje trosgierst. Vers drinkwater en grit zijn altijd aanwezig. Sinds 1998 heb ik 
(eerst gedeeltelijk en sinds kort volledig) de vogels overgewend op pellets. Het 
overwennen ging bij de roodbuiken vrij gemakkelijk. Door ze steeds wat te 
weinig zaad te geven, gaan ze vanzelf van de pellets proeven. Het aandeel zaad 
werd steeds verder verminderd totdat ze helemaal geen zaad meer kregen. De 
bonte boeren die ik ook wilde wennen aan pellets gaven zich niet zo 
gemakkelijk gewonnen. Deze heb ik op een gegeven moment dagenlang laten 
hongeren voordat ze pellets gingen vreten. Of het de goede methode is weet ik 
niet maar het werkte wel; zonder problemen heb ik nu al mijn vogels aan de 
pellets. 
 
VERBLIJF 
De vogels zitten in een buitenvolière van 2 meter lang, 1 meter breed en 2 
meter hoog en in een binnenverblijf van 1x 1 meter.  
Tijdens koude perioden wordt het binnenverblijf verwarmd tot zo’n 15 graden, 
tenminste als er jongen zijn. Ze kunnen overigens het gehele jaar naar buiten. ’s 
Nachts slapen ze altijd binnen. 
Het binnenverblijf wordt verlicht door middel van True-lite t.l.-buizen van ’s 
morgens zeven uur tot ’s avonds half tien. 
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KWEEK 
Sinds 1988 ben ik in het bezit van deze papegaaiensoort. Destijds kocht ik 
enkele van de eerste EK vogels in Nederland. Deze waren van 1987. In de 
winter van 1992/1993 kweekte ik de eerste jonge roodbuiken. Vanaf 1996 ben 
ik alles pas goed gaan bijhouden (in verband met de ministeriële maatregelen). 
 
De vogels zijn vanaf het derde jaar geslachtsrijp. Bij mij werd er pas voor het 
eerst gebroed toen ze zes jaar oud waren. Van het tweede koppel was de man 
zelfs negen jaar oud voordat er werd gekweekt. De vogels volgen een redelijk 
constant patroon. Zodra de jongen van een broedsel bij de ouders worden 
weggenomen duurt het zo’n 6 tot 8 weken voordat het eerste ei weer wordt 
gelegd. Dit komt dan neer op ongeveer 2 broedsels per jaar. Uit het overzicht 
van de broedgegevens vanaf 1996 valt op dat de beide kweekkoppels 
gedurende 4 kweekrondes vrijwel tegelijkertijd het eerste ei legden. Het lijkt 
erop dat ze elkaar in de broedstemming ‘volgen’ c.q. activeren. 
 
De roodbuiken broeden in een nestblok van 50 cm hoog, 25 cm breed en 25 cm 
diep met een invlieggat van 7 cm. Het blok is gevuld met houtkrullen. Het hangt 
in het binnenverblijf. Het inspectieluikje is zo aangebracht dat de vogels 
nauwelijks worden gestoord. Het eerste en het tweede ei worden ‘geraapt’ en 
weer teruggelegd de avond voordat het derde ei wordt gelegd. Zodoende 
komen de jongen min of meer gelijktijdig uit. 
 
De broedtijd bedraagt bij mij 27 dagen. De pop van koppel 1 was redelijk tam 
en moest bij nestcontrole van de eieren worden getild. De pop van het tweede 
koppel was veel wilder en liep al van de eieren als ik in het binnenhok kwam. 
Vreemd genoeg kwamen de eieren toch na 27 dagen uit. Meerdere malen heb 
ik de man uit het nest zien komen; ik vermoed dat deze man ook een deel van 
de tijd de eieren bebroedt. Hoppe maakt daar in zijn boek 
‘Langflugelpapageien’ ook melding van.  Zoals uit de tabel blijkt zijn de 
bevruchtingspercentages redelijk tot goed te noemen. De enige keer dat er bij 
koppel 2 een bevrucht ei niet uit kwam, had het ei 2 dagen voor uitkomst een 
nacht niet onder de pop gelegen. 
 
Het grootbrengen van de jongen moeten de vogels zelf doen. Ik voer in principe 
niet bij en van handopfok is al helemaal geen sprake. De roodbuiken brengen 
de jongen in het algemeen goed groot. Een enkele keer lieten ze een jong 
doodgaan. Toen dit voor de derde keer zonder aanwijsbare oorzaak gebeurde 
heb ik het jong (al 3 weken oud en goed gevoerd) opgestuurd voor sectie. Daar 
kwam uit dat het jong aan kalkgebrek leed. Sindsdien geef ik de vogels als er 
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jongen zijn 2 keer per week wat vloeibare kalk door het drinkwater en tot op 
heden is alles daarna goed gegaan. 
 
Als de jongen zo’n 9 weken oud zijn komen ze voor het eerst uit het blok om er 
daarna weer in te kruipen en zich de eerste dagen niet meer te laten zien. Als 
de jongen zo’n 13 weken oud zijn kunnen ze bij de ouders weg. 
Koppel 2 heeft de laatste 2 broedrondes de jongen  grootgebracht met een 
mengeling van zaad, eivoer en pellets. De 6 jongen uit die twee rondes zagen er 
perfect uit. 2 Mannetjes heb ik aangehouden en zij eten ook keurig de pellets 
op. Koppel 2 zit sinds kort uitsluitend op pellets; ik ben benieuwd hoe de 
volgende kweekronde zal uitpakken. 
 
 KOPPEL 1   KOPPEL 2 
DATUM EIEREN  BEVRUCHT  VOLW EIEREN       BEVRUCHT VOLW 
 
04/96 2 2 2 
08/96 3 2 1 
12/96 3 3 3 3 2 2 
03/97 2 2 2 2 2 2 
12/97 3 2 1 3 3 2 
05/98 3 1 0 3 3 3 
10/98    3 3 3 

Conclusie 

Roodbuiken zijn mooie, rustige vogels die niet veel lawaai maken. In een volière 
komen ze het best tot hun recht ook al wordt er in broedkooien ook goed mee 
gekweekt. Voor een ieder die het geduld kan opbrengen enkele tot meerdere 
jaren te wachten voordat er broedresultaten optreden, is het een aan te 
bevelen vogel. 
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