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Poicephalus vangstverbod / Importstop 
Door Ken Maddock                   
Vertaling Arno Ooms 
 
De recent bekend gemaakte Europese regelgeving betreffende het importeren van in het 
wild gevangen Poicephalus papegaaien heeft veel mensen verrast. Alhoewel we als 
Poicephalus Stamboek niet op de hoogte waren, kwam het besluit niet onverwacht. 
 
De afgelopen drie jaar zijn er zeer veel papegaaien uit Afrika geïmporteerd. Door de 
strengere regels, die betrekking hebben op het afgeven van vangst licenties, is het aantal 
gevangen en vervolgens geëxporteerde vogels drastisch teruggelopen. 
De handel vanuit Tanzania, wat het voornaamste exportland was, is zo goed als stopgezet. 
Dit betrof voornamelijk Meyer papegaaien. Alleen de Senegal papegaai (bonte boer) uit 
West-Afrika is nog verkrijgbaar, de markt is overspoeld en als je de bodemprijzen mag 
beoordelen is er nauwelijks nog vraag naar deze vogels.     
Het is noodzakelijk om vogelsoorten, waarvan de aantallen in het wild afnemen, te 
beschermen.  Organisaties zoals World Parrot Trust Africa, (die ik een warm hart toedraag)  
houden zich bezig met onderzoek en rapporteren hun bevindingen. Het is logisch dat men 
op een gegeven moment wakker wordt en actie neemt. Daarom is het geen verrassing dat er 
een verbod is ingevoerd.  
 
De regels zijn ingegaan op 1 maart 1998 en betreffen alle in het 
wild gevangen Poicephalus papegaaien die geëxporteerd 
worden vanuit hun Afrikaanse biotoop naar Europa. Ik heb 
begrepen dat bewezen in gevangschap gekweekte vogels niet 
onder deze regeling vallen. 
Afrikaanse landen kunnen nog steeds vogels exporteren naar 
landen die buiten de E.E.G. liggen  Het schijnt mogelijk te zijn 
om een vergunning te krijgen om vogels te importeren vanuit andere landen dan Afrika, 
maar het is niet duidelijk of je de vergunning krijgt als het gaat om wildvang vogels. 
 
Een verbod als dit kan veel gevolgen hebben. Het is maar net hoe men er tegenaan kijkt. 
Velen zullen het verlies aan inkomen noemen voor de vangers van de vogels. En wat te 
denken van de gemiste buitenlandse valuta voor het exporterende land. Anderen zullen 
verwijzen naar de barre omstandigheden en de stress waarin gevangen vogels verkeren als 
ze in overbevolkte kooien zitten, voordat ze in transportkisten worden gedaan op reis naar 
Engeland of  een ander land. Zij zullen de vele sterfgevallen bij deze vogels veroordelen.   
Na de quarantaineperiode gaan de vogels door vele handen voordat ze uiteindelijk bij een 
liefhebben terecht komen. De handelaar zal het verlies aan handel, gevolgd door 
banenverlies, kenbaar maken en de beginnende vogelliefhebber zal de prijs, van de vogels 
waarvoor hij spaarde, snel zien stijgen. Het is misschien een vervelend verhaal maar onze 
eerste zorg zou bij de vogels moeten zijn waarvan we zeggen dat we er zo goed voor zorgen. 
 
Mijn eerste gedachte toen ik hoorde van het verbod was; gelukkig, eindelijk is de handel in 
Senegal papegaaien gestopt. We hebben ruim voldoende vogels in het land en er wordt zo 
goed mee gekweekt dat we makkelijk aan de vraag kunnen voldoen. Kijkend naar de 
regelmatig geïmporteerde aantallen, daalt de prijs nog steeds. (nu wildvang f 75,- per stuk) 
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Ondertussen brengen mensen die Senegals kweken hun vogels met de hand groot omdat 
natuurbroed zo moeilijk is te verkopen voor een redelijke prijs. Hopelijk gaat dit wijzigen, nu 
men zich gaat realiseren dat Senegal papegaaien niet meer zo makkelijk zijn te krijgen en dat 
het aantal vogels om meer verder te kweken afneemt. Doordat er een prijsstijging in de 
Senegals is te verwachten, zal dit ook zijn invloed hebben op de prijs van andere 
poicephalussoorten, die al hoog geprijsd zijn (rufiventris en ruppelli). Deze soorten waren 
juist in prijs gezakt omdat het kweken er steeds beter mee lukt.  
 
Zeven van de negen Poicephalus soorten worden nu in gevangenschap gehouden. De vijf 
kleinere soorten ( Senegalus, Meyeri, Cryptoxanthus, Rufiventris en Ruppellii) hebben 
bewezen vrij makkelijk tot broeden te komen en zouden geen probleem vormen, alhoewel 
een aantal ondersoorten niet voorkomen of in kleine getallen worden gehouden. We zullen 
er alles aan moeten doen deze te behouden. 
De twee grotere soorten, de Kaapse- en Kongo-papegaaien, broeden nog niet zo makkelijk 
als de kleinere soorten en hebben veel aandacht nodig. Hoewel sommige ondersoorten 
weinig voorkomen, geloof ik niet dat ze meer geïmporteerd zouden zijn, indien de regels niet 
waren veranderd.   
 
Het feit ligt er dat het verbod nu geldt en we moeten met de consequenties leven. We 
moeten ons concentreren op het broeden met de vogels die we bezitten. Het is nu 
belangrijker dan ooit de (onder)soorten goed te identificeren en het verparen op de juiste 
wijze te doen zodat we kruisingen uitsluiten. We moeten de liefhebbers aanmoedigen de 
vogels hun eigen jongen te laten groot brengen en ons niet bezighouden met handopfok 
voor de huisdierenhandel. Kwekers zouden alleen door de ouders grootgebracht jonge 
vogels moeten kopen als een investering voor de toekomstige broedbestand en niet die 
zogenaamde kweekparen met “gegarandeerd” succes!! 
 
Tot slot. Alle kwekers van Poicephalus papegaaien zouden serieus moeten overwegen lid te 
worden van het Poicephalus Stamboek zodat we de bloedlijnen kunnen volgen en zuivere 
vogels behouden.  
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