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Onderzoekcentrum tot behoud van de Afrikaanse papegaaien 
Door Mike Perrin. Vertaling: Wil Röthengatter 
 
Men veronderstelt dat meer dan het derde deel van de papegaaien in de Derde 
Wereldlanden met uitsterven wordt bedreigd: 40% hiervan als gevolg van de vernietiging 
van het leefgebied en de handel, 17% door alleen de handel, 36% als gevolg van vernietiging 
van alleen het leefgebied en 7% als gevolg van andere oorzaken. 
Het is duidelijk dat de grootschalige vernietiging van het leefgebied en de internationale 
handel in wilde vogels een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vermindering van het aantal 
papegaaien. De bedragen die omgaan in de handel met papegaaien worden ruwweg geschat 
op 1 miljard Amerikaanse Dollars. Dit resulteert in illegale vangst van vogels in het wild en 
illegale handel op zowel nationaal als internationaal niveau. 

Onderzoeksprojecten 

Bescherming en economisch gebruik van de Zuid-Afrikaanse papegaaien. 
Recent onderzoek door Maphasa Luthando heeft het economisch belang van de handel in 
vogels in Zuid-Afrika aangetoond. Voorlopig onderzoek heeft aangetoond dat er een 
bloeiende handel in vogels bestaat in Zuid-Afrika ter waarde van miljoenen Rand. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat de meeste papegaaien gevangen worden in andere Afrikaanse 
landen en dan naar Zuid-Afrika worden gestuurd. 
Het onderzoek van Luthando strekt zich ook uit naar het kweken in gevangenschap van 
bepaalde soorten papegaaien om te kijken of deze methode gebruikt kan worden voor 
soortbehoud en handel in papegaaien op een aanvaardbare manier. 
Via dit project wil men ook informatie verzamelen over de houding van de lokale bevolking 
tegenover papegaaien en de manier waarop de waarde die ze aan de vogels toekennen 
wordt vergroot zonder de soort in gevaar te brengen. Huidige wetgeving of voorstellen om 
de handel in papegaaien in goede banen te leiden zullen tijdens deze studie worden 
bekeken. Voorstellen over hoe de wetgeving moet worden aangepast om de illegale handel 
in papegaaien te beperken zullen worden opgesteld. 

Het Kaapse papegaai project 

Het initiatief tot het opzetten van een project over de status, 
biologie en behoud van de Kaapse papegaai werd in 1993 
genomen door wijlen Olaf Wirminghaus als proefschrift voor 
de doctoraalstudie. Het project werd voortgezet door Craig 
Symes en Colleen Downs. 
Men veronderstelt dat er op dit ogenblik minder dan 1000 
vogels worden gevonden in de fragmentarische gemengde 
bossen van Mistbelt Podocarpus in oostelijk Zuid-Afrika. Ook 
de bevolkingsgroei blijft de soort bedreigen. Eerdere 
onderzoeken veronderstellen het belang van de zogenaamde 
“Yellowwoods” (Podocarpus falcatus) juist als een belangrijke 
boomsoort in de biologie van deze papegaai. Niet alleen is de 
vrucht een belangrijke voedselbron, ook een dode boom zorgt 
voor een natuurlijke nestgelegenheid. 
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Kleine zwermen papegaaien bewegen zich tussen de geïsoleerde delen van deze bossen. Het 
kappen van de bomen heeft in het verleden geleid tot een vermindering van het aantal 
papegaaien. Als extra probleem komt daar de dreiging van de illegale handel en het schieten 
van de vogels door lokale boeren bij. 
De Kaapse papegaai wordt ernstig bedreigd en men moet grote inspanningen verrichten om 
deze soort te behouden; ze zouden nooit uit het wild gevangen mogen worden. 

Het Bruinkop papegaai project 

De bruinkop papegaai wordt beschreven als een 
normale verschijning langs de oostkust van Afrika 
vanaf noordelijk Kwazulu-Natal tot noordelijk 
Tanzania. Er is echter weinig van deze soort bekend 
met betrekking tot het broeden, ecologie en gedrag. 
Stuart Taylor, die deze vogel heeft bestudeerd in het 
noordelijk Kruger Nationaal Park, Venda en 
Mozambique, stelt dat de vogel buiten het 
beschermde gebied zeer zeldzaam is of misschien al 

is uitgeroeid in een groot deel van het westelijk verspreidingsgebied. 
Oorzaak hiervan zou een tekort aan geschikte nestholtes maar ook de illegale handel kunnen 
zijn. 

Het Ruppels papegaai project 

De Ruppels papegaai komt voor in noordwest Namibië. Hij leeft in een zeer beperkt 
verspreidingsgebied en hun aantal wordt geschat op 9000-
11000 vogels in het wild. Hoewel de soort in Namibië wordt 
beschermd, wordt hij bedreigd door de illegale handel en 
men gaat ervan uit dat hun aantallen in sommige gebieden 
al flink zijn teruggelopen. 
Ondanks de stijgende populariteit van de Ruppels in de 
avicultuur is er erg weinig bekend over het leven in het wild. 
Dr. Richard Selman en Magaret Hunter hebben de ecologie 
bestudeerd en de aanwijzingen over handel opnieuw onder 
de loep genomen. De vogels nemen door het hele jaar 
verschillende soorten voedsel tot zich. Veel kuikens sterven 
een natuurlijke dood door roof uit het nest of tijdens de 
eerste vliegpogingen. 
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