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De Senegal papegaai (Poicephalus senegalus) 

Door Prof. dr. Thijs Vriends  
m.m.v. Drs. Tanya M. Heming-Vriends  
 
Inleiding  
Deze populaire papegaai, die wellicht beter 
bekend staat onder de naam Bont Boertje, 
wordt in verschillende biotopen in Senegal, 
Gambia, Guinea, zuidelijk Mauritie en Zuid 
Mali tot aan Burkina Faso en Noord Nigeria 
aangetroffen; in Nigeria mengt de 
nominaat, P. senegalus senegalus, zich met 
de ondersoort P. s. versteri. De Senegal 
papegaai houdt zich voornamelijk in open 
grasgebieden en langs de randen van 
bossen op. Ook op landbouwgronden met 
schaarse palmbegroeiing, langs beboste rivieren en in moerasachtige streken wordt de 
vogelsoort veel gesignaleerd; de soort wordt echter zelden hoger dan 1,000 m aangetroffen. 
De papegaaien opereren in paren of kleine groepjes van ca. 20 exemplaren; Is er in een 
bepaald gebied volop voedsel aanwezig dan kunnen deze groepjes aanzienlijk groter zijn; ik 
heb groepen van 60-70 vogels mogen observeren.  

Over 't algemeen kan worden gesteld, dat de soort in 't 
wild een heel normale verschijning is, vooral in de meer 
vochtig gebieden van westelijk en centraal Afrika. De vogel 
is rustig van nature; van de vele papegaaiensoorten die ik 
in de vrije natuur heb mogen bestuderen, zijn het de 
Senegal papegaaien die, althans door mij, als "verlegen", 
"teruggetrokken" en "schuw" zouden kunnen worden 
omschreven. Dit mag bij de lezer wellicht als een 
verrassing overkomen, omdat immers geïmporteerde 
Bonte Boertjes doorgaans, na een gewenningsperiode van 
dikwijls slechts enkele weken, zich snel aan verzorger, 
volière of kooi en voeding weten aan te passen, en 
rustige, vaak uiterst aanhankelijke vogels worden die geen 
angst tonen en ons door hun ondeugende streken, 
acrobatische aard en hoge intelligentie weten te 
fascineren!  
In de 1980er jaren kwamen grote zendingen Senegal 
papegaaien naar Europa, de VS en Canada, en ondanks het 

export-verbod, daterend uit 1992, komen er nog regelmatig soorten "over de grens". Helaas 
is de smokkelhandel eveneens nog steeds actief, en dat is natuurlijk sterk te veroordelen, 
vooral ook omdat Senegal papegaaien zich in gevangenschap -een wel erg lelijk woord hier! -
gemakkelijk voortplanten, ja statistisch als nummer twee, na de Afrikaanse Grijze 
Roodstaart, op 't lijstje staan van "de meeste gefokte grote Afrikaanse papegaaien in 
avicultura".  
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Ofschoon de soort in 't wild in z'n bestaan niet onmiddellijk wordt bedreigd, wordt hij vaak 
door de autochtone landbouwers als schadelijk beschouwd, en dus afgeschoten.  
In 't droge seizoen zijn ze gedeeltelijke trekvogels, en als de eerste lente-regens vallen, 
verdwijnen ze naar onbekende gebieden, maar duiken opnieuw op in de zomerperiode als 
de zware regens alle bomen, struiken en grasvlakten tot geweldige voedselbronnen hebben 
veranderd. Senegal papegaaien zijn erg verlekkerd op vijgen (Ficus soorten) en de zaden van 
de West-Afrikaanse boterboom (Butyrospermum parkii) die een erg hoog vetgehalte 
hebben. Ook de vruchten en zaden van de Baobab (Adansonia digitata), de Johannis 
broodboom (Parkia filicoidea), Mahonieboom (Khaya senegalensis), en Acacia (Acacia 
albida), om slechts enkele boomsoorten te noemen waarin ik de vogels  heb gesignaleerd, 
worden met genoegen gegeten, evenals halfrijpe gierst, maïs en pinda's, waarvoor de vogels 
naar gecultiveerde gebieden trekken.  
 
De meeste ornithologen onderscheiden (en ik meen terecht) drie ondersoorten:  
1. P. senegalus senegalus (L.);  
2. P. senegalus versteri, Finsch, en  
3. P. senegalus mesotypus, Reichenow.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle zijn ongeveer gelijk in grootte (23-25 cm), maar enkele kleine verschillen in kleur van 
borst en onderbuik zijn mede redenen waarom dit onderscheid wordt gemaakt.  

De nominaat (of eerste ondersoort), Poicephalus senegalus senegalus, komt in het meest 
westelijke deel van het hierboven aangegeven woongebied voor, en valt vooral op door het 
vele geel in de onderbuik.  

P. s. versteri lijkt erg veel op de nominaat, maar de buik-regio is oranjerood in plaats van 
geel,; ook het groen van de rug is donkerder van tint. Door het relatief kleine woongebied 
(Ivoor Kust, Ghana, Toyo en westelijk Nigeria) zijn er altijd maar weinig importeurs geweest, 
zodat deze ondersoort in avicultura verre van algemeen is in vergelijking met de nominaat. 
De weinige vogels die door aviculturisten worden gehouden, worden gewoonlijk aan andere 
Senegal papegaaiensoorten gekoppeld, getuige de vogels die ik in de VS en Canada zag, en 
waarbij de nakomelingen uit deze kruisingen een gele onderbuik met roodachtig-oranje 
tekeningen vertoonden. Het heeft geen enkele zin kruisingen met verschillende 
ondersoorten te realiseren! Ook in avicultura moet er naar worden gestreefd uitsluitend met 
gelijke, zuivere soorten te fokken; aan hybriden hebben we niets. Door onderlinge 
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samenwerking van kwekers moet het mogelijk zijn elke soort die voor avicultura belangrijk is 
fokzuiver te houden.  

De derde en laatste ondersoort, P. s. mesotypus, is eveneens erg moeilijk van de 
nominaatvorm te onderscheiden; wanneer we echter over verschillende vogels beschikken, 
waardoor vergelijking zin heeft, zal het spoedig duidelijk worden dat  

de groene kleuren in de borst van mesotypus tot in het oranje van de onderbuik doorlopen. 
Deze ondersoort is overigens een min of meer algemene verschijning in avicultura, zeker in 
de VS en Canada.  
 
Nu we, althans op papier, drie ondersoorten hebben onderkent, moet ik de korte 
opmerkingen aangaande fokzuivere vogels, toch ietwat nader toelichten. Gesuggereerd 
werd dat kruisingen tussen ondersoorten veel te vaak worden toegepast, veelal doordat 
men niet over de nominaatvorm als koppel kan beschikken. Zo is en blijft versteri schaars; en 
slechts zeer onregelmatig werd deze ondersoort geïmporteerd; mesotypus daarentegen 
wordt nog steeds tamelijk regelmatig ingevoerd. De nominaat senegalus is, ondanks het 
exportverbod, nog altijd verkrijgbaar. Het waren vooral de jaren 1980-1988, dat er grote 
aantallen Senegal papegaaien in Europa en de VS werden geïmporteerd welke veelal uit Mali 

en Senegal afkomstig waren. Het is dus begrijpelijk dat het 
voor veel aviculturisten eenvoudiger is senegalus te kruisen 
met een van de ondersoorten dan op zoek te gaan naar 
fokzuivere partners van deze onderrassen. Het directe 
gevolg van dergelijke paringen is geweest dat de jongen 
uiterlijk hom noch kuit waren. De bloedzuivere senegalus 
verdween geleidelijk geheel uit avicultura, samen, uiteraard, 
met de schaars verkrijgbare ondersoorten. We hebben nu 
als het ware een eigen "Avicultura Senegal Papegaai" 
geschapen! Raszuivere exemplaren zijn momenteel moeilijk 
te vinden! Helaas is het niet bij deze ene soort gebleven, 

maar zien we dat verschillende papegaaiensoorten, met de Ara’s op de voorste rij, hetzelfde 
lot ondergaan! Het maar lukraak koppelen van verwante partners en niet van zuivere 
soorten onderling zal onherroepelijk resulteren in ras-onzuiverheid van verschillende 
papegaaiensoorten. Doordat we niet vrijelijk meer over vele vogelsoorten kunnen 
beschikken bestaat het gevaar dat vogelsoorten die voor avicultura van groot belang zijn op 
den duur onbereikbaar worden. Door onderlinge samenwerking van kwekers met dezelfde 
interesse is dit te ondervangen.  
 
Geslachtelijke Dimorfie  
 
Om er zeker van te zijn dat we met een jonge vogel van de juiste ondersoort hebben te 
maken, afkomstig uit ouders waarmee dus niet is "geknoeid", dient deze via DNA  
te worden onderzocht, hetgeen door ervaren vogeldierenartsen kan worden gerealiseerd. 
Men kan natuurlijk ook 6-8 maanden wachten tot de jonge vogels volwassen zijn geworden 
en hun vol verenpak dragen, alvorens paren samen te stellen.  
De Senegal papegaai laat geslachtelijk maar subtiele verschilletjes zien, en 't wordt er niet 
gemakkelijker op als men slechts over enkele vogels als "vergelijkingsmateriaal" kan 
beschikken. Over de jaren is 't mij echter opgevallen, dat de wijfjes (poppen) van de Senegal 
papegaai vaak een kleinere snavel bezitten met een scherpe, meer geronde curve, die in de 
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richting van de borst wijst. In mannetjes ziet de snavel er langer en breder uit, en steekt 
vanaf 't gezicht in een minder scherpe curve naar 't lichaam.  
 

 
De poppen hebben gewoonlijk 
een groter groen gebied op de 
bovenborst dat tot in de buik 
doorloopt, waardoor een 
scherpe V-vorm ontstaat. 
Deze V-vorm is in mannetjes 
doorgaans opmerkelijk minder 
scherp, en verloopt enkel 
halverwege tussen de borst en 
de anale streek.  
 
 
 

 
De Kweek (Fok)  
 
Ondervinding heeft geleerd dat over 't algemeen de Poicephalus-papegaaien, en de Senegal 
papegaai in 't bijzonder, beslist geen grote volières of kooien vereisen om tot succesvol 
broeden te komen. De beste broedresultaten ervaar ik in kistkooien van ca. één meter 
lengte, bij ca. 80 cm breedte en ca. 120 cm hoogte -op enkele cm=s meer of minder kijken 
we niet. Dit type kistkooi (met dus alleen een open voorfront) geeft de vogel een gevoel van 
veiligheid, vooral als de kooi op een rustige plaats staat zonder al te veel verkeer van mens 
en/of dier. Ik hecht grote waarde aan de standplaats; rust en 
veiligheid zijn twee aspecten die ook in 't wild bij de vogels 
worden "overwogen", voordat tot een nestplaats wordt besloten. 
Kleine papegaaien die gedurende het broedseizoen in volières van 
verschillende meter lengte worden ondergebracht blijven 
doorgaans erg nerveus, en zullen onophoudelijk aan het gaas 
hangen en daarin ook voortdurend bijten (door hun relatief 
krachtige snavel is vierkant gelast gaas met een draaddikte 
van1.47 mm daarom sterk aan te bevelen). Om dit zenuwachtige 
gedrag in te tomen dienen dagelijks volop verse knaagtakken, 
zoals wilg, appel en hazelaar (nimmer kers!) al vanaf het begin van 
de broedtijd aanwezig te zijn. Senegal papegaaien kunnen bij de 
aanvang van het broedseizoen nogal vernielzuchtig zijn, maar dit 
nerveuze gedrag wordt geleidelijk veel minder. Blijven de koppels, gehuisvest in een ruime 
volière nerveus, en tonen ze geen enkele belangstelling in de aangebrachte broedkasten, 
dan doet men er dus goed aan ze in kistkooien, paar bij paar, onder te brengen. Naast 
"kunstmatige" zitstokken, zo van de dierenspeciaalzaak, en met een minimale doorsnede 
van 3 cm, kunnen ook natuurlijke zitstokken, zoals appel, wilg e.d. worden geplaatst. Maak 
er echter geen "bos" van; de vogels moeten zich ongehinderd kunnen bewegen.  
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De nestkasten die ik aan m'n vogels verstrek zijn van stevige, 12 mm dikke planken gemaakt; 
ietwat dikkere planken gebruik ik voor de paren die in de buitenvolières zijn ondergebracht. 
Tegenwoordig zijn er ook van dun metaal vervaardigd kasten in omloop. Zelf werk ik het 
liefst met houten kasten, omdat die immers natuurlijker zijn. Over 't algemeen echter heb ik 
weinig positieve ervaringen met kasten die uit metaal zijn vervaardigd, heel speciaal die 
kasten die voor Afrikaanse papegaaien zijn bedoeld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat deze metalen kasten enkel worden gebruikt omdat ze veel, langer meegaan dan de 
boxen die uit houten planken zijn vervaardigd. Toegegeven, houten kasten gaan gewoonlijk 
maar één broedronde mee, en als we wat "geluk" hebben, het gehele broedseizoen. 
Poicephalus-papegaaien hebben nl. de 
gewoonte om een ontsnappingsopening in 
een houten kast te knagen. In een 
metalen kast is dit uiteraard niet mogelijk, 
maar pogingen in die richting door de 
vogels zullen vanzelfsprekend op niets 
uitlópen, hetgeen de papegaaien zal 
frustreren waardoor extra stress niet is 
uitgesloten. Vogels onder stress (en besef, 
dat het gehele broedseizoen een zeer 
stress-rijke ervaring voor de vogelparen is) 
zijn en blijven slechte broedvogels. Mocht u evenwel toch de voorkeur geven aan metalen 
kasten, dek dan de bodem voor ca. 3 cm toe met een mengsel van ietwat vochtige 
humusgrond, gemengd met grof zaagsel, (70 : 30), om op deze manier te voorkomen dat de 
eieren op het koude metaal liggen en naar alle kanten kunnen (en ook zullen!) rollen. 
Bedenk voorts, dat metalen kasten koude en hitte gemakkelijk geleiden, hetgeen vooral als 
de kast geen bodembedekking heeft, tot grote moeilijkheden kan leiden; zo is een constante 
temperatuur in de kast al heel moeilijk te realiseren.  
Ook de "grootvadersklok"-nestkast heeft bewezen een ideaal model te zijn vooral  
voor vogels die al enkele generaties in gevangenschap tot gezinsuitbreiding kwamen. Pas 
geïmporteerde vogels zullen ze echter zelden of nooit gebruiken als er licht door de 
nestopening kan schijnen. Aan te bevelen zijn dan ook L-vormige en "boot"-vormige kasten; 
zij worden graag gebruikt, en wellicht door 't feit dat de vogels moeite moeten doen de 
eigenlijke nestkamer te bereiken -een gedrag dat immers sterk overeenkomt met dat uit 't 
wild. Al klimmende komen ze dan uiteindelijk in een donker deel van het nest, waar geen 
licht kan doordringen via de nestopening; en juist daar, in die donkere omgeving zullen ze de 

kraamkamer inrichten. Met houten nestkasten van 32 x 32 x 36 
cm diep, met daaraan een "tunneltje" van 15 x 15 x 20 cm -
waardoor ik een L-vorm krijg -heb ik de beste broedresultaten 
mogen ervaren; de invliegopening is 7 cm doorsnede, en een 
laddertje van 4 cm brede latjes (die over de gehele breedte van 
het nestblok lopen) leidt naar de bodem van het nest; van daaruit 
kan de vogel naar de kraamkamer lopen die donker en veilig is. 
Aan de zijkant van de kraamkamer heb ik een luikje gemaakt 
waardoor het voor mij mogelijk wordt de stand van zaken in het 
nest te bekijken; het behoeft niet te worden gezegd, dat ik deze 
controle enkel dan uitvoer als ik weet dat geen van de 
oudervogels in het nest verblijft.  
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De plaats van de nestkast is een zaak van "Uitproberen". Werk daarom met twee of drie 
kasten, en situeer die op verschillende plaatsen in de volière (heeft u enkel een of meerdere 
kooien dan wordt de kast gemonteerd aan de buitenkant van de kooi en wel zo laag mogelijk 
bij, de bodem). Veel liefhebbers plaatsen de kast aan de zijde waar ook het voedsel en 
drinkwater worden geserveerd om op deze manier tijd te besparen en niet van de ene naar 
de andere hoek van de volière te behoeven lopen. Andere kwekers menen dat de 
broedgelegenheid zo ver mogelijk weg van de voedselbronnen moet zijn gelegen -zoals dat 
immers ook in 't wild het geval is. Een dergelijke situatie houdt in dat bij het verversen van 
voer en drinkwater geen storingen optreden in de directe omgeving van de nestkast. 
Overigens is het voor mij moeilijk te stellen welke methode nu het beste is omdat beide met 
succes door ons werden aangehouden. 
Het ligt natuurlijk ook veel aan het temperament en de vertrouwelijkheid van de individuele 
broedparen. Beide methodes werden toegepast bij Senegal, Meyer en roodbuikpapegaai.  
Zoals gezegd zijn pas geïmporteerde vogels erg schuw en nerveus; het ligt dan ook voor de 
hand dat de nestkasten enkel op die plaatsen worden gesitueerd waar menselijk (en ander!) 
verkeer van geen of weinig betekenis is, m.a.w. moet u om welke reden dan ook veel langs 
de voorzijde van het verblijf lopen, dan plaatst u de kast aan de achterzijde, enz.  
 
Eieren en Incubatie  
 
Een ervaren aviculturist kan nauwkeurig vertellen wanneer één van zijn poppen in 
broedconditie raakt, en op 't punt staat haar eerste ei te leggen. Ovulatie brengt in 't 
vogéllichaam zekere veranderingen teweeg die door de oplettende aviculturist worden 
gesignaleerd. In heel wat papegaaiensoorten zwelt de uterus (baarmoeder) sterk op ten 
gevolge van veel bloedtoevoer even voordat een ei wordt afgezet, en een zekere verdikking 
rond de cloaca te zien Valt. Sommige popjes vertonen een dergelijke verdikking soms al twee 
weken v66r het leggen van het ei, en deze verdikking blijft vaak nog enkele weken na de 
eiafzetting zichtbaar. Dit echter behoeft ons niet te verontrusten; het zijn "gezonde tekenen" 
van een pop in goede broedconditie. In deze tijd zal de pop ook veel interesse in de 
nestkasten tonen en er lange tijden in vertoeven.  
 
Het legsel bestaat doorgaans uit 3-5 eieren; jonge poppen leggen vaak maar 2-3 eieren; 
poppen in hun beste jaren, d.w.z. vanaf hun derde tot ca. vijftiende jaar, hebben legsels van 
3-4 eieren, soms 5, zelden meer.  
De incubatie begint na het tweede ei en bedraagt, in optimale omstandigheden, 24-25 
dagen, maar dit kan best wel eens één of twee dagen uitlopen. Het kuiken breekt het 
inwendige ei-membraan open zo'n twee dagen vó6r het uitkomen; ca. 24 uur voordat het 
jong uitbreekt maakt het reeds een kleine, inwendige uitholling in de eischaal; dit is de plaats 
waar het kuiken zich via de eitand uit het ei zal bevrijden. Het uitkomen uit het ei verloopt 
het beste bij een relatieve vochtigheidsgraad van ca. 70% of hoger, maar kan desondanks 
toch nog zo'n 48 uur in beslag nemen alvorens u de eerste tekenen van ei-doorbraak zult 
kunnen waarnemen.  
 
Prof. dr. Thijs Vriends woont en werkt in New York en Cincinnati. Hij is een bioloog/ zoöloog, 
en professor biologie aan de Ohio State University (Columbus, OH) en het. Suffolk 
Community College op Long Island, New York. Hij is tevens een van de initiatiefnemers van 
en researchers in kooivogel-voeding, met de inmiddels bekende " pellets" of "korrels" als 
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eindresultaat. Hij is de auteur van meer dan 100 boeken over kooien volièrevogel, en andere 
dieren. Zijn dochter Tanya M. Heming~Vriends is eveneens een biologe, schrijfster en 
researcher; zij is momenteel voor haar doctoraal betrokken in dolfijnen research in California 
(USA).  

 
Bronnen;  Prof. dr. Thijs Vriends, m.m.v. Drs. Tanya M. Heming-Vriends  
Foto’s  1. Foto-archief PSN. Gemaakt in diverse vogelparken door Arno Ooms 
 2. Foto-archief PSN. Poicephalus senegalus versteri (www.papageienwagner.de) 
 3. Foto-archief PSN. Poicephalus senegalus senegalus Natural History Museum Tring. 
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