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Wat weten we over de Jardine of Kongo papegaai ? 
 
Door: D. Brandwood  

Bewerking en vertaling Marcel Van Aelst / PSN Rein Schoonderwoerd 

Deel I  
De classificatie van vogels volgens de internationale code betreffende de Jardine of Kongo 
papegaai is als volgt opgebouwd:  
1 klasse    psittaciformes  
2 familie    psittacidae  
3 subfamilie   psittacinae  

4 geslacht    Poicephalus  

5 soort    Poicephalus gulielmi  

6 ondersoorten:   Poicephalus gulielmi gulielmi  

Poicephalus gulielmi fantiensis  
Poicephalus gulielmi massaicus  
Poicephalus gulielmi permistus  

 
Van de hele papegaaienfamilie psittacidae bestaan er speciale families psittacidae, die een 
bepaalde groep vormen en die gelijk zijn betreffende hun soort en de naam Poicephalus 
dragen. Verdere gelijkenissen qua bouw, verschijning, gewoonten en het potentieel om te 
kweken zorgen voor het ontstaan van de Poicephalus gulielmi soort. Zelfs onder de soorten 
ontstaan er groepen vogels die zorgen voor  soorten  betreffende, hun vederkleed, houding 
en voedingsgewoontes. Dat zijn dan de ondersoorten zoals hierboven aangegeven, met als 
laatste de Poicephalus gulielmi permistus, beter bekend als de Jardine papegaai.  
 
Jardine papegaaien hebben hun naam gekregen van de 
gevierde Schotse natuurkundige Sir William Jardine(23 
February 1800, Edinburgh to 21 November 1874) de 7de 
Baronet van Applegarth, Dumfriesshire. Jardine verbleef aan 
de universiteit van Edinburgh waar hij literatuur, medicijnen, 
natuurhistorie en geologie studeerde. Verder was hij eveneens 
een toegewijd ornitholoog, die verschillende natuurkundige 
werken publiceerde meestal samen met zijn eigen tekeningen.  
 
De Jardine papegaai is de grootste onder de poicephalussoort 
met uitzondering van de Kaapse papegaai. Er bestaan 3 aparte 
ondersoorten met de vernoeming van een vierde ondersoort 
(Neumann 1908) alhoewel er zeer weinig verschil bestaat tussen de Poicephalus gulielmi 
gulielmi en de Poicephalus gulielmi massaicus wordt soms ook Poicephalus gulielmi 
permistus genoemd. De Poicephalus gulielmi gulielmi is de nominaatvorm van de soort en is 
over het algemeen donker groen van kleur met contrasterende kenmerken van zwart en 
rood oranje. De zwarte kenmerken zijn dominanter bij deze ondersoort dan bij de andere 
twee. Dat is zeer goed zichtbaar aan de vleugelveren die er bijna helemaal zwart uitzien 
behalve voor de smalle groene strepen en rood oranje punten op de vleugelbocht en 
randen. Het ondervleugeldek is zwart/grijs en  groen gezoomd. De rood/oranje kleur treft 
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men eveneens aan op de pootbevedering en op de kop, waarbij het hier kan gaan van zeer 
weinig tot heel veel op de kop. De iris is rood/oranje en de rest van het oog bruin terwijl de 
naakte oogring wit tot lichtgrijs is. De lengte van kop tot staart is 28 tot 30 cm en hij bezit 
een redelijk grote snavel met een hoornkleurige bovenzijde en een zwarte of grijze 
ondersnavel.  
De aanwezigheid van het zwart bij deze ondersoorten heeft er in Amerika voor gezorgd dat 
ze daar de zwartvleugel Jardine wordt genoemd. ( ook in Nederland en België werd deze 
benaming wel gebruikt) 
 
Poicephalus gulielmi fantiënsis is verschillend vergeleken met de andere ondersoorten door 
zijn ietwat kleinere gestalte (alhoewel hij een grotere snavel heeft dan de P. g. massaicus) 
blekere kleur en meer groen op de rand van zijn bevedering op zijn rug en vleugels. 
Daarnaast gaat bij de fantiënsis het oranje meer naar geel en ze hebben weinig of geen rood. 
De iris is bruin en de naakte oogring is wit met wat oranje veertjes er rond. De lengte is 23 
tot 26 cm wat  hem de kleinste van de ondersoorten maakt.  
 
Poicephalus gulielmi massaicus is even groot als de nominaatvorm alhoewel hij een smallere 
kop en snavel heeft. De bevedering is over het algemeen lichter groen en de vleugels 
bezitten een meer groenere kleur op de randen. Er is meestal minder oranje aanwezig op de 
kop en slechts kleine vlekken op de vleugelbochten. De massaicus is over het algemeen niet 
zo zwart als de P. g. gulielmi. De iris is bruin en de naakte oogring is wat doortrokken van 
oranje. De vogel is even groot als de gulielmi gulielmi ongeveer 28 tot 30 cm. Vanwege zijn 
leefgebied in Kenia, waar de Massai rivier stroomt en de Massai krijgers leven wordt hij de 
Massai  papegaai genoemd.  
 

Verdeling: Er bestaan ongeveer 24 
papegaaien soorten op het Afrikaans 
continent, waarbij eveneens 
Madagaskar en Mauritius. Van de 18 
soorten die we aantreffen in de 
Zuidelijke tropische regionen, ten 
Zuiden van de Sahara woestijn zijn 9 er 
van Poicephalus soorten.  
De vegetatie in Afrika is voorspelbaar, 
hoofdzakelijk afhankelijk van het 
klimaat. Jardine papegaaien bewonen 
de brede west tot oost kust en centrale 

delen van het Afrikaanse continent. Dit leefgebied leent zich vooral voor de ondersoorten, 
zodat ze als gewoon beschouwd worden in deze regio's. De Poicephalus gulielmi fantiensis 
leeft van zuid-oost Liberia, over de zuidelijke delen van de Ivoorkust tot in de zuidelijke 
regionen van Ghana, Togo en Benin, om te eindigen in het zuiden van Nigeria. De vegetatie 
in deze regionen is een deel van het westerse laagland regenwoud.  
 
Poicephalus gulielmi gulielmi treft men aan in centraal en zuidelijk gedeelte van Kameroen. 
De zuid- west Afrikaanse Republiek,  Gabon en Kongo, Centraal en Noordelijk Zaïre tot 
Ruwanda en Burundi evenals in de noordelijke delen van Angola.  
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Poicephalus  gulielmi massaicus wordt aangetroffen ten oosten van het Victoria meer in de 
omgeving van Zuid Kenia en Noord Tanzania en aan elke kant van de grote Rift Vallei. De 
hooglanden van de Rift vallei ontwikkelen een meer gevarieerd patroon van de 
klimatologische zones en specifieke vegetatie types. Bergachtige zones zorgen voor 
bergachtige vegetatie en bossen, die de diversiteit van de oost Afrikaanse habitat verhogen. 
Er bestaan verschillende eigenschappen onder de hoofdzakelijke voedingsgewassen op 
bepaalde plaatsen en moerassen en meren zijn van zeer groot belang voor de ene soort al 
meer dan voor de andere. Evenals bosranden die meestal de rivier volgen tot in de 
savannegebieden. Ontbossing, speciaal in west Afrika heeft menig bosgebied veranderd in 
een savanne of cultuurgebied en bedreigt daar de vogelpopulatie en dan in het bijzonder de 
grijskop papegaai.  (Poicephalus fuscicollis) Waar de bossen de zee ontmoeten zoals in de 
Niger Delta, zorgen de Mangrove moerassen voor nieuw leefgebied. 
  
In hun natuurlijke omgeving bewonen de jardines hun uitverkoren leefgebied, waar ze zich 
voeden met zaden en vruchten uit die regio, waaronder eveneens olijven en noten van de 
oliepalm. Podocarpus (in het oosten) en cedrus fruit, zaden van spathodea peulen, evenals 
bloemen en insecten. Nadat ze de randen van de bossen gedurende de dag opgezocht 
hebben durven ze in de late namiddag wel eens afzakken naar de koffieplantages om daarna 
het bladerdak op te zoeken om er in te gaan slapen. Hun nesten werden reeds opgemerkt in 
levende podocarpus, hagen ia abyssinica, en juniper bomen. Ze foerageren meestal per paar 
of in kleine groepjes tot ongeveer een 10-tal vogels buiten het kweekseizoen, echter als er 
voedsel in overvloed te vinden is worden de groepen automatisch groter. Onder het vliegen 
durven ze wel redelijk veel lawaai maken. Tegen het ochtendgloren verlaten ze hun 
slaapplaatsen en leggen dan tussen de 50 en 60 km af op zoek naar voedsel. Onder het 
voedsel opnemen zijn ze zeer stil, bang en oplettend. 
 
Het kweekgedrag in het wild wordt aangegeven van juni t/m september. In Kenia en 
Tanzania  van november tot maart. De Jardine papegaai kiest broedplaatsen die 
hooggelegen zijn zelfs tot op een hoogte van 2.500 m bij voorkeur in een hoge, kale boom 
van ongeveer 9 m hoog boven de grond. Men heeft hen ook al aangetroffen in oude 
baardvogelnesten die ze dan uithollen tot op een diepte van 2.40 m. Ze leggen tussen de 2 
en 4 eieren en de jongen blijven meestal bij hun ouders tot het volgende kweekseizoen.  

De kweek in gevangenschap: de eerste geslaagde kweek met Jardine papegaaien werd 
opgetekend bij John Stoodley uit Hampshire Engeland in 1978. Het was echter niet voor de 
jaren 1990 dat deze soort in redelijke aantallen gehouden werd in Groot Brittanie. Dit kwam 
omdat ze voordien niet in grote getallen werden ingevoerd. Er kwam extra aandacht voor de 
Poicephalusgroep  door het ontstaan van de Parrot Society met een afdeling  
speciaal voor deze soort. Deze speciaalclub ‘The Poicephalus Section’ begon 
met opbouwen van kennis en ondervindingen en begonnen informatie te 
verspreiden via hun stamboek aan een groeiend aantal geïnteresseerde leden. 
Dit was het meest helpende forum om de nodige informatie op te steken betreffende het 
seksen van de vogels alsook het uit elkaar houden van de juiste ondersoorten. Spijtig genoeg 
hield dit op te bestaan in 2002.  
 
Een van de eerste overwegingen die men moet maken bij het starten met de kweek van 
deze vogels is hoe moet hun onderkomen eruit zien, binnen, buiten of beiden. Misschien 
doet men er best aan, binnenbehuizing te combineren met een buitenvlucht. Omdat het 
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hoegenaamd geen kleine vogels zijn moet hun leefruimte redelijk groot zijn. Ze moeten hun 
vleugels kunnen strekken en gebruiken zodat een minimum vlucht van 2m x 1 m x 2m zeker 
nodig is, evenals een overdekt gedeelte en een voedertafel.  
Jardine papegaaien houden van baden zodat badgelegenheid onontbeerlijk is. Het zijn 
eveneens heftige knagers wat vraagt naar fruitbomen of wilgentakken. Indien je een houten 
volière gebruikt tracht dan zoveel mogelijk alle randen te beschermen door draad of 
ijzermateriaal.  

Om te beginnen is een goed uitgebalanceerde voeding en een punctuele bevoorrading van 
het grootste belang. Losstaande voederschotels kunnen door de vogels omgeworpen 
worden en zijn dus niet aan te raden. Gebruik bijvoorbeeld draaischotels aangebracht in de 
deur van de volière bestaande uit 3 schotels, één voor zaad, één voor water, één voor fruit 
en groenten. Het voedsel moet zo interessant en gevarieerd mogelijk zijn. In het wild voeden 
ze zich met fruit, noten en bessen dus moeten we trachten deze voeding zo dicht mogelijk te 
benaderen waardoor ze vlugger tot kweken zullen overgaan.  
Een verse, dagelijkse selectie van het volgende in fijne stukjes gesneden bezien we als 
essentieel en voedzaam.  
 
Dieet: appel, banaan, wortelen, selderij, komkommer, druiven, sinaasappel, erwten, 
granaatappel, rode pepers, zoete maïs, gekookte groenten zoals aardappelen, bieten, rapen.  
Men kan dit alles geven in kleine hoeveelheden evenals kool, broccoli en lentegroenten.  
Geef hiernaast ook een goede droge zaadmengeling en de nodige muur en graszaden.  
 
Verder nog herderstasje, melkdistel, paardenbloem, rozenbottel en lijsterbessen, vlierbessen 
en hoogdoornbossen. Gekiemde of lichtgekookte peulvruchten op de juiste manier 
klaargemaakt kunnen eveneens bijdragen tot een succesvolle kweek.  
 
Papegaaien kunnen net als mensen kieskeurige eters zijn met hun voorkeur voor iets. Dat 
kan gaan van gekookt vlees, gekookte eieren, kaas en meelwormen. Het belangrijkste is om 
de vogels hun geschiedenis in detail te kennen. Wilde vogels zullen meestal enkel bereid zijn 
om zaden op te nemen zodat ze op die manier niet in de juiste balans van de zo nodige 
mineralen en vitamines binnenkrijgen wat hun gezondheid en groei niet ten goede komt, en 
het kan heel wat geduld kan vragen vooraleer je hen kunt overtuigen om van alles wat te 
eten.  
Om zover te komen  begint men het best met gekookte maïs, gekookte peulvruchten samen 
met fruit en groenten terwijl men het zaad slechts in kleine hoeveelheden verstrekt. Vogels 
die men zelf gekweekt heeft geven meestal niet zulke problemen omdat die de routine van 
hun ouders hebben leren kennen. Vooral gedurende het kweekseizoen is het van groot 
belang regelmatig vitaminen en mineralen aan het voedsel toe te voegen. Dat kan door het 
geven van korrels, poeder dat over het krachtvoer kan gestrooid worden of oplossingen in 
het drinkwater. Het belang van calcium in de voeding is van onschatbare waarde. Er bestaan 
in de handel verschillende goede producten die uitgetest zijn en hun nut bewezen hebben.  
 
Jardine papegaaien kunnen ademhalingsstoornissen krijgen en sommige geïmporteerde 
vogels blijken in de winter moeilijk tegen de koude te kunnen.  
Wat we hen ook voorzetten om te eten, toch is de combinatie van dagelijks vers water om te 
drinken en te baden van levensbelang.  
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Het voedingspatroon verschilt vanzelfsprekend van de ene kweker tegenover de andere. Het 
is dan ook van groot belang dat je bij de aankoop van deze soort vogels aan de vorige 
eigenaar vraagt wat hij hen gaf zodat je liefst wat van zijn voeding meeneemt en hen thuis 
langzaam overbrengt op jouw voeding.  
 
Er bestaan nestkasten van verschillende maten en modellen die door de kwekers als 
succesvol beschouwd worden. Meestal gebruiken we een verticaal nest zoals ze dat in het 
wild uitkiezen gemaakt uit redelijk dikke planken; aangezien het knagers zijn. De minimum 
afmetingen hiervoor zijn 51 x 25.50 x 25.50 cm met een invlieggat van 10 cm.  
 
Hoe je het ook bekijkt en wat je ook verstrekt de papegaaien zelf zullen alles wel naar hun 
eigen behoeften bij knabbelen. Tracht eveneens een inspectieluikje aan de buitenzijde aan 
te brengen zodat je gemakkelijk nestcontrole kunt uitvoeren. Langs de binnenzijde brengen 
we een draadladdertje aan onder het invlieggat zodat later de jongen gemakkelijk naar 
buiten kunnen klimmen. Op de bodem leggen we enkele centimeters houtkrullen en als die 
hen niet aanstaan zullen ze die er onmiddellijk uitwerken. Dat nest hangen we in het 
overdekte gedeelte van de volière liefst tegen een buitenzijde alwaar we kunnen 
controleren zonder hen te storen. Er bestaat geen vaste regel die de garantie geeft op 
kweeksucces en het ene aspect is belangrijker dan het andere. 
 
Jardines, zoals alle poicephalussoorten, zijn van nature vernielzuchtig en knagen graag. Elke 
verstoring kan hen onmiddellijk in een echte stress toestand brengen wat hun kweeksucces 
geweldig kan verstoren. Paren die zich niet veilig voelen gaan niet over tot nestelen. Goede 
broeders met eieren of jongen kunnen hun nest onmiddellijk in steek laten en agressief 
worden hun eieren in de steek laten, of hun jongen doden. Dus oppassen is de boodschap en 
laat ze zoveel mogelijk met rust.  
 
Het temperament van een Jardine beschouwd wordt als standvastig en stil, het ideale 
huisdier.  Natuurlijk is de vogel tam met regelmatige aandacht van zijn verzorger. Maar dat 
geldt niet voor een kweekpaar. Ze zullen zich wel aanpassen aan de dagelijkse routine van 
bezoeken en het voeren, evenals schoonmaken maar zij durven hun verzorger aan te vallen 
als duikbommenwerpers. Het gebeurt eveneens dat de mannen hun pop aanvallen omdat 
deze niet bereid is tot paren wat uiteindelijk uitmondt in zware kwetsuren aan de poten of 
zelfs de dood. Dus bij het bij elkaar plaatsen de eerste dagen het paar goed in de gaten 
houden om bijtijds te kunnen ingrijpen. Paren die elkaar gevonden hebben zitten de hele 
dag naast elkaar hun wederzijds verenpak te verzorgen. Dat liefkozen kan leiden tot het 
verlies van wat veertjes speciaal rond de snavel. Dat doen ze soms ook bij hun jongen.  
 
De Jardine papegaaien zijn broedrijp na ongeveer 4 jaar. Sommige vogels leggen wat vroeger 
eieren. Die zullen in de meeste gevallen onbevrucht zijn.  

Het paren gebeurt als volgt: de man kruipt als het ware over de pop tot aan haar andere 
zijde. Zij op haar beurt voert hetzelfde manoeuvre uit en dat gaat zo maar door tot de pop 
klaar is en zich ingedoken op een tak vastzet waarop de man haar bestijgt, zijn vleugels rond 
haar  zodat het paren kan beginnen.  
Een legsel kan variëren van één tot vier eieren die door de pop gelegd worden met een 
tussenpauze van 2 a 3 dagen. Een normale broedperiode bedraagt tussen de 26 en 28 
dagen, alhoewel hier ook uitzonderingen de regel bevestigen en er zelfs periodes van 30 
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dagen opgegeven worden. Met alles wat we nu over de kweek van deze vogels weten 
zouden er in feite genoeg moeten gekweekt worden om aan de vraag te voldoen doch dat 
niet het geval schijnt te zijn.  

Hier in Engeland geeft het stamboek aan dat tussen 1995 en 2000 slechts 29 kwekers 34 
paren van deze vogels in hun bezit hadden waaruit ieder jaar slechts een 11 tal jongen op 
stok kwamen.  

 
De Jardine papegaai is echter erg onderschat als geschikt 
huisdier of om mee te kweken. In bepaald opzicht gelijken ze 
qua grootte op een amazone papegaai doch niet zo 
luidruchtig. De kleur van een volwassen vogel is van een 
contrasterend groen en zwart vederkleed met rode of oranje 
vlekken op de kop. Ze lijken dus helemaal niet op een grijze 
roodstaart en deze laatste kan wel veel beter praten dan een 
Jardine maar is lang niet zo mooi.  
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