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Poicephalus cryptoxanthus 
Door Rein Schoonderwoerd, stamboekhouder bruinkoppapegaai. 
 
Bruinkoppapegaaien behoren tot de Poicephalus familie die uit 9 soorten 
bestaat. Ze zijn minder populair dan de Senegalpapegaai of de Meyerpapegaai. 
Dit komt waarschijnlijk door de kleur van het verenpak Ze zijn vrij eenvoudig 

van kleur; overwegend groen met een grijsbruine 
kop. In vlucht kun je geel in de ondervleugel-
dekveren waarnemen maar dan moet je over een 
volière met een behoorlijke vlucht beschikken. Aan 
dit geel heeft de bruinkoppapegaai zijn 
wetenschappelijke naam te danken cryptoxanthus, 
kryptos= verborgen, xanthus =geel.  
 

 
Beschrijving: Groen, kop en nek 
grijsbruin, oorstreek zilvergrijs, borst, 
buik, rug en onderstaartdekveren 
lichtgroen, staart bovenzijde 
donkergroen, ondervleugel-dekveren 
geel, vleugels donker groen met 
lichtere zomen, de buitenste vlag van 
de grote slagpennen is blauw, 
bovensnavel hoornkleurig naar de punt 
grijszwart, ondersnavel hoornkleurig, 
oogring grijsbruin, iris geel, poten 
grijszwart, grootte 22 cm. Beide 
geslachten zijn gelijk. 

 
De ondersoort tanganyikae is meer geelachtig groen van kleur. De kop is 
olijfbruin in plaats van grijsbruin. De Engelsman Roy Richards die 
stamboekhouder was voor bruinkoppapegaaien in Groot-Brittannië heeft 
onderzoek verricht naar de balgen in het Natuur Historisch Museum in Tring. 
Hij heeft geen duidelijk verschil in de veerpartijen kunnen ontdekken. Het enige 
wat hem opviel is de hoeveelheid geel in de ondervleugel dekveren. De 
nominaatvorm heeft meer geel in de ondervleugel-dekveren dan de 
tanganyikae. Ongeveer 1/3 tot 1/4 van de ondervleugel-dekveren is geel bij de 
nominaatvorm. Bij de tanganyikae is dit ongeveer de helft minder dan bij de 
cryptoxanthus. In Zuid-Afrika wordt er veldonderzoek gedaan naar 
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bruinkoppapegaaien door Stuart Taylor. Hij is werkzaam aan de Universiteit van 
Natal in Zuid-Afrika. Hij heeft het onderzoek van Roy Richards bestudeerd in 
het noordelijk gedeelte van het Krugerpark en is tot de conclusie gekomen dat 
de bevindingen van Roy Richards in het museum van Tring niet overeenkomen. 
Van de 20 vogels die hij bestudeerd heeft hadden sommige vogels veel geel en 
andere totaal niet. De vraag blijft natuurlijk wat de verschillen zijn tussen de 
beide ondersoorten. Ik denk dat niemand er een duidelijk antwoord op kan 
geven. Misschien moeten wij er rekening mee houden  dat de cryptoxanthus en 
de tanganyikae één soort zijn. 
De derde ondersoort de Cryptoxanthus 
zanzibaricus heeft een kop die donkerder 
bruin is dan de andere twee ondersoorten. 
Het verschil is zo duidelijk dat identificatie 
geen enkel probleem mag opleveren. De 
vogel heeft een zeer klein 
verspreidingsgebied: de eilanden Zanzibar 
en Pemba voor de kust van Tanzania. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat deze soort zo goed als zeker is uitgestorven.  
De andere twee ondersoorten hebben een veel groter verspreidingsgebied; 
deze loopt namelijk van Kenia via Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Mozambique 
naar het oostelijk gedeelte van Transvaal in Zuid-Afrika.  
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