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MIJN EERSTE ERVARINGEN MET HET KWEKEN VAN KAAPSE PAPEGAAIEN 
Door  Eric van Kooten, Stamboekhouder Kaapse papegaaien 
 
De laatste paar jaar is er in verschillende bladen al het een en ander geschreven over 
diverse Poicephalus papegaaien. Steeds meer vogelliefhebbers tonen interesse in deze 
Afrikaanse papegaaienfamilie. Geen wonder want naar mijn mening zijn dit bijzonder leuke 
en interessante papegaaitjes. Mede doordat er met zekere regelmaat vogels uit het geslacht 
der Poicephalussen worden aangeboden. Gelukkig zit daar steeds meer eigen kweek aan-
bod bij. 
Een soort die nog zeer zelden terug te vinden is in dit aanbod is de Kaapse papegaai. Naar 
mijn mening de meest imposante vogel van dit geslacht. 
 
Soortomschrijving 
Voor de mensen die de soort nog niet goed kennen zal ik een korte omschrijving geven van 
de verschillende Kaapse papegaaien. In de toekomst zullen de verschillende soorten wat 
uitgebreider aan u worden voorgesteld. 
Over het algemeen worden er een nominaatvorm (Poicephalus robustus robustus) en twee 
ondersoorten (Poicephalus robustus sauhelicus en Poicephalus robustus fuscicollis) be-
schreven. 
Op dit moment is er een onderzoek gaande naar de verwantschap van deze soorten. Volgens 
de laatste ontwikkelingen wordt het waarschijnlijk geacht dat we te maken hebben met 
twee totaal verschillende soorten. Tot die tijd houden we het bij deze indeling. Natuurlijk 
houden wij u middels dit blad op de hoogte. 
 

Kaapse papegaaien zijn gemakkelijk te herkennen aan de 
grove kop en de enorme snavel waarmee de vogels zijn 
uitgerust, een imposant stuk gereedschap. De vogel heeft 
een wat plomp uiterlijk, door de korte staart lijkt hij robust 
(vandaar zijn naam). Daar de nominaat vorm niet vaak in 
de avicultuur voorkomt, zal ik een korte omschrijving 
proberen te geven van de twee ondersoorten. 
 
 
 

De vogels meten zo'n 32 cm waarmee de Kaapse papegaai tot de middelgrote papegaaien 
gerekend mag worden. De kop is zilver tot grijs getint met een lichte roze waas, bij fuscicollis 
zou de kopveer inplant een lichtbruine waas hebben. Onderborst en buikstreek tot de staart 
zijn gras groen, vleugels donkergroen bij de fuscicollis tot zwart bij de sauhelicus. Op de 
schouders is een rode bevedering te zien evenals om de dijen. Over het onderscheiden van 
man en pop bestaat wat onduidelijkheid. Over het algemeen is er bij de poppen een licht 
oranje/rode voorhoofdsband te vinden, de mannen missen deze voorhoofdsband en 
hebben een geheel zilvergrijze kop. Mijn popje heeft op de vleugels een tijd lang enkele gele 
veertjes gehad, de man niet. In een aantal oudere artikelen las ik dat ondanks deze 
aanwijzingen onderscheid moeilijk te zien is. De meeste vogels worden echter op deze 
voorhoofdsband gesekst. 
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Drie soorten Kaapse Papegaaien 
Het onderscheiden van de twee ondersoorten is geen gemakkelijke klus. Zelfs met een de-
terminatietabel voorzien van mooie foto's die ik twee jaar geleden van de Engelse Poicep-
halus Section ontving, had ik met het identificeren van mijn vogels nog moeite.  
 

 
 
Links: P.f. fuscicollis 
 
             Rechts: P.f. suahelicus 
 
 
 
 
 

 
Het onderscheid tussen de nominaat en de ondersoorten zit hem vooral in de grootte van de 
vogel, kopkleur (bij de nominaat bruinachtig) en grootte van de snavel, deze is bij robustus  
robustus duidelijk kleiner. Het onderscheiden van de twee ondersoorten heeft heel wat 
meer voeten in de aarde, hierbij moet men dus vooral letten op verschil in kleur van de kop 
en de vleugels. In de toekomst kunnen we hier nog meer aandacht aan besteden. 
In de Avicultuur worden Kaapse papegaaien niet vaak gehouden, kweekresultaten worden 
de laatste 4 à 5 jaar wat vaker gemeld. Toch mag je spreken van redelijk zeldzame ver-
schijningen als je het over Kaapse papegaaien hebt. Toch denk ik dat er in Nederland met 
enige regelmaat Kaapse papegaaien te vinden zijn. Middels het stamboek hoop ik daar in 
de toekomst een wat beter beeld van te krijgen. 
 
Mijn eerste ervaringen met de Kaapse papegaaien. 
Mijn vogels kocht ik vijfjaar geleden uit een importzending, toen al een zeldzaamheid dat de 
soort ingevoerd kon worden. Zelf ben ik niet echt een voorstander van importvogels, maar 
ook bij mij kruipt het bloed soms waar het niet gaan kan. 1k was na de eerste aanblik van de 
vogels gelijk weer verkocht. Drie jaar eerder al vertelde ik een goede vriend van mij, waar 
mee ik een tentoonstelling van de PS bezocht in Almere en voor het eerst een Kaapse 
papegaai in levende lijve zag; "zie je die vogels daar, als ik de kans krijg dan zitten die binnen 
een paar jaar ook in mijn collectie". Ik had keus uit meer dan 50 vogels en heb toen de naar 
mijn idee twee mooiste vogels uitgezocht. 
 
Wennen aan een leven in gevangenschap. 
De vogels waren in het begin schuw, ze doken met z'n tweeën op de grond in een hoek als ze 
me hoorden naderen. Het duurde eveneens geruime tijd voor ik ze van hun monotone dieet 
van zonnepitten afhad. Na een aantal weken accepteerden ze in ieder geval een aantal 
soorten fruit waaronder; appel, sinaasappel en druiven. Na een jaar begonnen de vogels 
rustiger te worden als ik aan kwam lopen en hielden mij van af de zitstok in de gaten. Tegen 
die tijd waren ze geheel over op normaal papegaaienvoer aangevuld met fruit, eivoer en wat 
noten als walnoot en hazelnoot. Af en toe kregen ze wat ingevroren palmnoten als afleiding 
(inmiddels zijn ze over op pellets waarbij ze overigens dezelfde aanvullingen krijgen als bij 
het vroegere zaadmengsel). Vanaf dat moment heb ik ze ondergebracht in een ruime kooi 
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helemaal achter in de schuur, van 150 x 80 cm grondoppervlakte en 210 cm hoog. Ze werden 
daar nog rustiger als in het eerste hok en kon ik ze zonder problemen een tijdje observeren. 
Een half jaar later heb ik een broedblok in het hok gehangen met de volgende afmetingen 28 
x 28 x 75 cm met een inloopgang van 20 x 20 x 28 cm. In dit deel van het blok brengen ze 
geruime tijd van de dag door. Twee keer per dag bracht ik een bezoek aan de vogels en 
voerde ik nestcontroles uit om de vogels aan de handeling te laten wennen. De Kaapse lieten 
dit zonder probleem gebeuren en keken van af de stok of via het gat in de inloopgang toe. 
Gedurende anderhalf jaar voerde ik hetzelfde ritueel uit tot ik op 1 december 1997 bij het 
hok van de Kaapse kwam. 
 
Het eerste nest 
Meestal zijn de vogels direct te zien als ik het hok nader, deze keer word ik alleen door de 
man aangekeken. In eerste instantie gaat er een schok door me heen en begin ik de grond af 
te speuren naar het popje, gelukkig ligt ze niet dood op de grond. Pas op dat moment drong 
het tot me door dat ze wel eens in het blok kon zitten. Voorzichtig open ik het controleluik, 
en ja hoor, daar zat ze rustig op het nest. Helaas bleef ze zitten waar ze zat en kon ik niet 
zien of ze een ei had gelegd. Op 3 december, 2 dagen later ligt er onder het popje een flink 
ei. 
 
Het broedproces bij de Kaapse papegaai. 
Nog geen 3 dagen later ontdek ik bij de nestcontrole een tweede ei in het nest. Vanaf het 
eerste ei heb ik het popje overigens niet meer dan 5 minuten buiten het blok waargenomen, 
de tijd gebruikte ze om haar ontlasting kwijt te raken en even de vleugels te strekken. De 
man voerde haar regelmatig op het nest, af en toe at zij tijdens haar korte pauze zelf wat uit 
de voerbak. Op 12 december, net voor dat ik met het voeren wil beginnen tref ik beide vo-
gels van het nest, ik zag mijn kans schoon en heb voorzichtig de eieren geschouwd.  
 
Tot mijn grote vreugde waren zij beide bevrucht. Toen ben ik in de literatuur eens gaan 
zoeken naar de broedduur van Kaapse papegaaien zodat ik een schatting kon gaan maken 
voor de eventuele uitkomstdatum. Volgens de verschillende boeken moest de broedduur 
van de Kaapse papegaai ergens tussen de 26 en de 30 dagen bedragen. 
Dit zou betekenen dat de eieren rond oud en nieuw uit zouden komen. Niet zo'n geruststel-
lende gedachte, bij ons wordt altijd vrij veel vuurwerk afgestoken. Deze gedachte in com-
binatie met de kennis dat dit het eerste nest is van twee vrij nerveuze vogels baarde mij 
meer dan enige zorg. Het broedproces verliep al met al zonder te veel problemen. 
Ook mijn Meyer papegaaitjes hadden op dat moment weer eitjes, zij hadden al eens bewe-
zen geen last te hebben van vuurwerk dus hield ik voor het nestje Kaapse papegaaitjes de 
moed er in. Op 1 januari is er nog niets nieuws onder de zon in het blok van de Kaapse, de 
eieren hebben het oud en nieuw geweld overleefd. De pop blijft vast beraden op de eieren 
zitten en is vastbesloten mij verder geen blik meer op de broed te gunnen. De man verblijft 
inmiddels bij haar in het blok. 
 
Het eerste teken van leven.  
Op 2 januari, 30 dagen na de leg, hoor ik een zacht bedelend gepiep uit het blok komen, het 
eerste jong is geboren. Drie dagen later wordt het eerste piepje vergezeld van een tweede 
zwakkere pieptoon. Beide eieren zijn dan toch uitgekomen. 
Een 4 dagen na het eerste gepiep heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik voor-
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zichtig in het broedblok gaan kijken. Man en pop zaten samen op het nest en verwelkom 
den mij met afkeurende kraakgeluiden. De man zat met zijn kop in een hoek weggedoken, 
een van de jongen werd daardoor uit de nestkuil gewipt en lag bij hem op de rug, snel heb 
ik toen het luikje weer gesloten en het gezelschap een aantal dagen met rust gelaten. Weer 
5 dagen later trof ik beide ouders van het nest, ik heb toen weer een kijkje in het blok  
genomen. Tot mijn spijt was van het jongste vogeltje niet meer dan een uitgedroogd 
kadavertje over. 
 
Het groeiproces 
Het oudste jong lag volleven en met een goed gevulde krop in het blok. Een zeer aandoenlijk 
gezicht, zo'n hulpeloos wezentje met een nu al veel te grote taartschep aan zijn kop. Dat 
Kaapse papegaaien een grote snavel hebben is bij jonge vogels al goed te zien. Gedurende 
de daarop volgende nestcontroles, zo om de 2 dagen keek het jonge diertje mij met zijn 
kraaloogjes nieuwsgierig aan. Zonder problemen liet hij zich regelmatig even uit het nest 
nemen om zo met mijn handen vertrouwd te raken, rustig gade geslagen door zijn ouders. 
Pa en ma voerden hem al die tijd goed, het diertje groeide als kool 
 
Op zijn 20ste levensdag heb ik het jong geringd met een roestvrijstalen ring van 10 mm 
doorsnede. Na ongeveer 10 weken verliet het jonge diertje het nest, waar hij overigens ie-
dere nacht in terugkeerde. Hij werd zeker nog 6 weken door de ouders gevoerd. Na 6 
maanden heb ik hem bij pa en ma weggehaald. Al snel werd 
het een rustige nieuwsgierige vogel die dagelijks wat 
lekkere fruithapjes uit mijn hand kwam halen. Inmiddels zit 
hij in een ruime kooi van 80 x 125 x 210 samen met een 
broer en zus uit een later nest. Zij werden op dezelfde 
manier grootgebracht als het eerste jong, geheel zelfstandig 
door de oudervogels zonder tussenkomst van mij 
 
Voetnoot redactie 
Inmiddels (sinds circa 2009) weten we dat Poicephalus robustus robustus tot een op zichzelf 
staande soort is benoemd, die als enige de naam Kaapse papegaai draagt. Daarnaast  de 
soort Poicephalus fuscicollis fuscicollis en ondersoort Poicephalus fuscicollis sauhelicus. (beide 
grijskoppapegaai genoemd.) 
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 Robustus en jonge vogels William Horsfield, Zuid Afrika 
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