
  

Is UW papegaai gezond? 
 

1. De ontlasting van de papegaai 
moet een groene vaste vorm 
hebben. Wanneer de 
ontlasting een waterig randje 
heeft, kan het een teken zijn 
dat de papegaai niet in orde 
is. 

2.  De papegaai moet levendig 
zijn, dat wil zegen dat hij 
kwiek uit zijn ogen moet 
kijken, en er moet op gelet 
worden of hij bijvoorbeeld 
door zijn kooi klimt. Ook is het 
belangrijk dat hij glad in de 
veren zit, en dat de veren niet 
‘opstaan’. Bij hele jonge 
papegaaien is dit laatse 
moeilijk te zien omdat de 
veren nog door elkaar zitten.  

3. Verder moet u er op letten dat 
uw papegaai goed eet  

4. Als uw papegaai zichzelf 
verminkt is dit een uiting van 
ongenoegen wat te maken kan 
hebben met gevangenschap of 
eenzaamheid.  

 
 
 
 

 

 

Tot slot 

Koop een papegaai nooit uit medelijden want 
ze worden heel oud! 
 
 

Uw dier is uw zorg en  
verantwoordelijkheid! 
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Papegaaien zijn groepsdieren. In het wild 
vormen ze koppels die in grote groepen 
´s nachts bij elkaar slapen en overdag op 
zoek gaan naar voeding. Evenals de 
meeste dieren uit het wild zijn 
papegaaien minder geschikt als huisdier.  
 
Ze hebben erg veel aandacht nodig 
alsook voldoende ruimte. Mocht u toch in 
het bezit zijn van een papegaai dan zijn 
de onderstaande onderwerpen van groot 
belang. 
 
Tevens is het ook belangrijk om te weten 
welke papegaaisoorten beschermd zijn. 
Het is strafbaar om een beschermde 
papegaai als huisdier te houden. Voor 
meer informatie hierover kunt u terecht 
bij de Stichting Natuurbehoud Suriname.  
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Voeding 

Papegaaien hebben gevarieerd 
voedsel nodig. Hun dagelijkse maaltijd 
bestaat uit éénderde papegaaienzaad, 
éénderde brood (aangevuld met 
kracht- of eivoer voor parkieten en 
papegaaien) en éénderde vers fruit 
(appel, kiwi, bacove). Ook zijn er kant 
en klare papegaaimengsels in de 
dierenspeciaalzaken te koop. Melk en 
brood bevatten niet genoeg 
voedingsstoffen voor papegaaien. 
Verder moet u elke dag het 
drinkwater verversen. 
 
Douchen/baden 

De meeste kromsnavels vinden het 
heerlijk om te baden/douchen. Als uw 
vogel in huis leeft, heeft hij geen 
gelegenheid om in een regenbuitje 
een bad te nemen. U kunt hem wel op 
een aantal verschillende manieren een 
kans geven om een bad te nemen. U 
kunt de papegaai met een 
plantenspuit voorzichtig nat sproeien. 
Ook bestaan er speciale badjes die 
aan de kooi gehangen kunnen 
worden, of schalen die op de bodem 
van de kooi geplaatst kunnen worden.  
 

Aanschaf 

Pas aangeschafte papegaaien mag u niet bij 
uw overige papegaaien in één kooi zetten. 
U loopt dan het risico dat de nieuwe 
papegaaien ziektes overbrengen op de oude 
papegaaien.   
Het is beter om twee papegaaien te kopen in 
plaats van één. Papegaaien zijn groepsdieren 
en hebben dus een partner nodig. Mocht u 
toch 1 papegaai aanschaffen dan is veel 
aandacht (zo’n 8 uur per dag) voor het dier 
van groot belang.  
 
Leeftijd 

De gezondheid en daarmee ook de leeftijd 
die een papegaai in gevangenschap haalt is 
direct afhankelijk van zijn verzorging 
(grootte van de kooi, voeding, en aandacht). 
Als de dieren goed verzorgd worden kunnen 
ze wel 40-60 jaar worden! 

 
Leefomgeving 

De kooi van een papegaai is al snel te klein. 
De minimale afmetingen zijn: 80  x 80 
centimeter, of – als het een ronde kooi 
betreft – een diameter van 80 centimeter. 
De kooi moet minstens één meter hoog zijn. 
Dan kan de papegaai zijn vleugels spreiden 
en wapperen zonder deze te beschadigen. 
De voorkeur gaat natuurlijk altijd uit naar 
een grotere kooi. Bovendien leven 
papegaaien langer in een ruime kooi. 
 
Wij raden u aan om een zachte houten stam 
in de kooi te zetten. Dan kan de papegaai 
zijn snavel en nagels daaraan slijpen. Als uw 
papegaai de hele dag in zijn kooi zit, geef 
hem dan wat speelgoed. Dat is een welkome 
afleiding. 

 

Slapen 

Vogels hebben hun slaapuren nodig om 
gezond te blijven. Aangezien ze wel wakker 
worden als de zon opgaat en ze niet 
uitslapen, moeten ze vroeg kunnen gaan 
slapen om aan hun benodigde uurtjes slaap 
te komen!  Het aantal uren slaap dat 
geadviseerd wordt voor papegaaien is zo’n 
10 tot 12 uur per nacht.  
 
U kunt de vogelkooi op een rustige donkere 
plek zetten of een doek over de kooi leggen 
zodat de vogel in het ‘donker’ kan slapen.  
 
 
Gezondheid 

U moet erop letten dat uw papegaai niet in 
elkaar gedoken (bol) zit. Als dat wel het 
geval is, dan is hij ziek en moet u direct een 
dierenarts raadplegen. Het is ook 
alarmerend als uw papegaai een hele dag 
niets eet. 
Verder houdt u uw papegaai gezond door de 
kooi elke dag schoon te maken en het dier 
voldoende aandacht te geven.  
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