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Belangrijkste bedreigingen voor 

papegaaien in gevangenschap 

• Ongeschikte voeding 

• Ongeschikte huisvesting 

• Onvoldoende 

diergeneeskundige zorg 

• Onvoldoende kennis 

• Gebrek aan sociale 

contacten 

• Niet kunnen uitoefenen 

van natuurlijk gedrag 

• Gedragsproblemen 

• Vernietiging 

natuurzuivere soorten 

 



Belangrijkste bedreigingen voor 

papegaaien in hun natuurlijke habitat 

• verlies van habitat  

• natuurrampen  

• ontbossing 

• klimaatverandering 

• jacht / stropen / illegale 

handel 

• gebrek aan nestplaatsen 

• community ignorance 

• compassion fatigue 

• introductie roofdieren 

• voedsel tekort 

 

 





Conservation happens in the wild 

• plaatsen van nestkasten 

• alternatieven voor veren 

• aankoop&restauratie land 

• bestrijding roofdieren 

• financiering studies 

• management& 

     bescherming habitat 

• voorlichting&onderwijs 

• plaatsen van zenders 

• kweekprogramma’s 

• herintroductie  

 

 



Wat is de rol van kwekers bij de bescherming van 

papegaaien? 

• verantwoord houden en kweken van papegaaien 

• concentratie op 1 of enkele soorten (specialisme)   

• deelname aan kweekprojecten (stamboek, EEP) 

• natuurzuivere soorten apart houden 

• maatregelen van de overheid en soortbehoud via CITES  

• behoud van de identiteit van de soort en kweken van 

genetisch zuivere natuurvormen 

• geen hybriden kweken  

• participeren in wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s 

(genen) 

• ondersteunen beschermingsprojecten 

 

 



Bahama papegaai beschermingsproject op Abaco en 

Inagua, Bahamas 

• 2 groepen Bahama amazones: 

geografische, gedrag, ecologie, 

genetisch en kleur 

• research project sociale gedrag 

• orkanen en bosbranden 

• verlies habitat 

• introductie roofdieren (wilde 

katten en wasberen) 

• stroperij 

• kreupelhout en pijnbomen  

• locale bevolking  

 

 

 



Bahama amazone: natuurlijke habitat 



Bahama amazone: uniek gedrag, nestperiode mei-

september, 4 eieren, 2-3 jongen 



Bescherming tegen natuurlijke elementen 



Research & Conservation 

• onderzoek naar beschermings- 

en management strategieen en 

sociaal gedrag Bahama 

amazone. 

• bescherming en aanplant bomen 

en struiken voor voedsel en 

nest&verblijfplaatsen. 

• introductie uitheemse 

roofdieren en planten 

voorkomen 

• vangen wilde katten, castreren 

huisdieren, katten 

binnenhouden  

• bescherming leefgebied 

papegaai (South Abaco) 

• bosbranden voorkomen 

 

 



Puerto Rico amazone project 

• Enige inheemse papegaaien- 

soort in de US en eiland Puerto 

Rico 

• Status: Ernstig bedreigd 

• Schatting oorspronkelijke 

populatie > 1 mln. Dieptepunt 

1975: 13 stuks 

• Orkanen 

• Introductie roofdieren (Indiase 

rat, Afrikaanse bijen, wilde 

katten, wilde honden, 

besmettelijke ziekten) 

• Jacht en vangst voor de handel 

in huiskamervogels 

• Habitat verlies (ontbossing, 

landbouw) 

 

 



Puerto Rico 

Parrot Recovery 

Program 

• Samenwerking: US Fish 

&Wildlife Service, 

USDA Forest Service 

en PR Dept.of Natural 

&Environmental Res. 

• 4 locaties: 2 volieres 

(Luquillo en Iguaca), El 

Yunque National Forest 

en Rio Abajo State 

Forest Preserve 

• Doelstelling: 

instandhouding, 

bescherming en beheer 

populatie in het wild en 

in gevangenschap 



Iguaca Aviary  



Iguaca Aviary 



Herintroductie  



Resultaten project, uitdagingen  & verwachtingen 

• Verdeling over 4 groepen en 2 

locaties 

• Karst region in noorden  PR: 

sinds 2006 88 vogels uitgezet 

• Zorgvuldige monitoring 

uitgezette vogels  

• Roodstaartbuizerds en zware 

regenval (met name El Yunque 

National Forest) 

• Overstromingen en 

schimmelvorming 

• Parasieten (Philornis)  

• Training in volieres 

• Vermijding handopfok 

• 7 actieve nesten in het wild 

• Populatie nu 275. In 2030 > 

2000 PR Amazones 
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