Spreekbeurt van mij
Mijn spreekbeurt gaat over papegaaien,
in het kort :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WAT IS EEN PAPEGAAI?---VEREN & EIEREN--SOORTEN
WAAR LEVEN ZE OP DE WERELD ?
PAPEGAAIEN IN HET WILD
DE GEBOORTE----WAT DOEN OUDERS OM ZE GROOT TE BRENGEN--PAPEGAAI ALS HUISKAMERVOGEL
PAPEGAAI ALS KWEEKVOGEL
IN HET WILD WORDEN GEVANGEN
VRAGEN

Wat voor foto’s kan je heel goed gebruiken ?
(deze kan je uit boeken laten zien of opzoeken op internet
ingedeeld op de hoofdstukken van deze spreekbeurt)
1- verschillende veren
2- struisvogel, agapornis, hyacintara, parkiet, lori, edelpapegaai, ara en kaketoe
3- papegaaien in het wild, in oerwoud of op bergwand of in holte van boom
4- groep papegaaien
5- klein kuiken die uit ei komt, babypapegaai die duidelijk een krop laat zien
6- speelboom (staat op www.villafilou.nl)
7- jonge ara met veel donsveertjes.
8- kijk op websites van b.v. www.Sppw.nl , Pakara of World Parrot Trust

1. WAT IS EEN PAPEGAAI ?
Dieren kan je indelen in groepen.
Een papegaai is geen vis, geen reptiel , geen insect, geen zoogdier
maar een vogel.
Alle
-

vogels ;
hebben veren
leggen eieren ( alleen de vrouwtjes, dus ’n kip legt en een haan niet )
kunnen vliegen ?!?!

Nee, niet alle vogels kunnen vliegen
Een struisvogel kan niet vliegen,
maar die kan wel heel hard rennen,
een brommer haalt hij makkelijk in !

Ik vertel je nu over veren en eieren, van alle vogels.
De veren kan je vergelijken met onze haartjes die uit de huid groeien.
Bij ons groeit vanuit de huid een haar, wat in de huid zit leeft nog.

Iedereen weet dat het knippen van je haar niet zeer doet,
maar als je haar er plotseling uitgetrokken wordt doet dat wel zeer.
Zo is het ook met veren.
Er groeit een buisje uit de huid en daarin groeit een veertje,
als het buisje lang genoeg is, brokkelt het af
en blijft er een veer over..
Je hebt verschillende soorten veren;
*Als eerste de donsveren
dit zijn pluizige veren die de warmte vasthoudt.
*Dan heb je dekveren
die over de donsveren liggen en maken van de donsveren een lekker
dekbedje, want de wind kan zo de warme lucht niet zo goed
uit de veren blazen .
Overal vind je deze veren behalve aan de staart en vleugels.
*Aan de vleugels zitten vliegpennen
dit zijn de dikke en sterke buizen,
die de vogel kan dragen op de wind.
*De staartpennen
zijn ook sterk en
daarmee kunnen ze sturen in de lucht.

Eieren worden niet alleen door vogels gelegd.
Ook reptielen, zoals een slang of krokodil leggen eieren.
En vissen, die laten eitjes in het water zakken.
En insecten leggen ook eitjes.
Over eieren vertel ik straks meer----------als ik het ga hebben over geboorte.

2. SOORTEN
Er zijn meer dan 300 soorten papegaaien.
Een klein soort is de dwegpapegaai
agapornis
aanwijzen op foto.
De grootste is een
hyacint ara

aanwijzen op foto.

Ik zal je niet vervelen met alle soorten, daar
is de spreekbeurt veel te kort voor.

Enkele soorten :
Parkieten ___Foto
Lori’s
____ Foto
Edelpapegaaien
Foto
Ara’s
____Foto
Kakatoes __Foto

3. WAAR LEVEN ZE ?
Papegaaien leven in het wild.
De gebieden moeten wel het hele jaar warm zijn !
In Nederland niet dus.
Ze leven veel in bossen of op bergwanden.
Als je de aardbol ziet ;
teken een groot rondje op het bord
En er is een boven- en onderkant ;
even aanwijzen,
dat wordt de Noordpool (boven)
en de Zuidpool (onder) genoemd.
zet een streep door het rondje van links naar rechts
en je zou die lijn heel dik maken;

,

krijtje plat leggen op het bord en over het lijntje gaan

deze streken, de warme landen
en dus ook de papegaaien.
dan vind je in

In dit hele gebied zijn woestijnen en oerwouden.
woestijnen,
Daar is het heel droog en warm, bijna nergens schaduw en er is niet veel eten en
geen bomen om nesten in te maken,
dus daar leven bijna geen papegaaien.
Ook heb je er oerwouden,
waar hoge bomen staan, veel schaduw is onder de bomen
en waar veel zaden, noten en vruchten te vinden zijn. In bomen of op de grond.
Op deze plekken vind je veel soorten papegaaien.
Het oerwoud wordt ook wel het tropisch oerwoud genoemd.
Papegaaien zijn dan ook tropische vogels.

4. HOE LEVEN ZE ?
Veel dieren leven graag alleen, soms een tijdje als gezin.
Denk maar eens aan een tijger of een reiger
Een leeuw, maar GEEN MEEUW
De meeuw wordt geboren in een groep
en blijft zijn levenslang in die groep.
Papegaaien leven graag samen in een grote groep,
ook pinguïns, zebra’s,

maar ook de mens
Wij mensen leven in dorpen of steden bij elkaar.
De grijze roodstaart bijvoorbeeld
leeft in een hele grote groep, soms wel met honderden bij elkaar.
Zo gek is dat eigenlijk niet, want wij leven met duizenden ,zelfs met
miljoenen bij elkaar !!
Ze eten zaden, noten en fruit wat ze vinden aan de bomen.
Soms ook wat gevallen is. Maar ze komen niet graag op de grond.
Alleen om water te drinken en te badderen.
Papegaaien hebben niet echt een eigen taal,
maar doen geluiden na van wat ze horen om hun heen.
In het wild zijn dat gillende apen, brullende leeuwen, krakende bomen…
In de huiskamer is dat de mens, een telefoon of piepende deur
of de hond die tegen de postbode blaft.
Als een papegaai een partner heeft gevonden blijft hij daar zijn hele leven bij.
Als 1 van de 2 doodgaat kiezen ze vaak geen nieuwe partner uit.
De hyacint ara, de grootste papegaai, legt pas na 7 jaar eieren.
Ook leggen ze maar 1 of 2 eieren.
Als je dat vergelijkt met kikkers, die leggen honderden eitjes,
dan kan je bijna niet geloven dat deze mooie grote vogels
nog in het wild voorkomen.

5. DE GEBOORTE, van ei tot kuiken
Ik zal je twee eieren laten zien.
Deze eieren hadden geen kuikentje en daarom zijn ze nog zo mooi rond en heel.
De kleine is van de grijze roodstaart

en de grote van de blauwgele ara.
In het ei zit een eidooier.
Als het ei bevrucht is groeit er langzaam een kuikentje in.
Hij eet al het voedsel op binnenin het ei.
Als het eten op is breekt hij met zijn zachte snavel de eischaal open.
Foto laten zien van klein kuiken
Dit is ongeveer 1 maand nadat hij met het zachte, weke snaveltje
aan de binnenkant van het ei een gaatje maakt, om eruit te klimmen.
Alleen het puntje van de snavel is wat harder, anders kan hij er niet uit.

Wat moeten de ouders doen om hun jong groot te brengen ?
Ze houden de eieren warm tot ze uitkomen,
soms vader soms moeder.
De ander kan dan voedsel zoeken voor zichzelf en soms partner.
Dan houden ze de jongen nog warm en blijven om de beurt eten zoeken,
Maar dat doen ze nu ook voor hun jongen !
Een krop is een soort opvangzak onder de snavel,
waarin ze het voedsel kunnen bewaren.
Als ze voedsel hebben gevonden kauwen ze dat
en laten het in hun krop zakken.
Als ze bij de jongen zijn voeren ze de kleintjes uit hun krop
door het weer beetje bij beetje in de snavel terug te persen naar buiten.
De jongen krijgen zo hun warme maaltijd !!
De jongen worden echt enorm verwend en mogen
heel lang op het veilige nest blijven bij de ouders.
Bij ons mensen is dat ook zo,
als je volwassen genoeg bent mag je op jezelf gaan wonen om dan eventueel een
eigen gezin te stichten.
Bij papegaaien is het niet veel anders, totdat ze volwassen genoeg zijn blijven
in de buurt van de ouders

6. PAPEGAAI ALS HUISKAMER VOGEL
Een papegaai vinden mensen vaak leuk,
omdat het een dier is wat na kan praten.
De grijze roodstaart is de beste (na)prater.
Vaak weten mensen veel te weinig van een papegaai
en kopen ze er 1 en weten niet
dat ze wel 35 jaar of veel ouder kunnen worden !

Een ara kan 80 en een grijze roodstaart wel 100 worden !!
Je kan ze laten vliegen,
maar je kunt ze ook kortwieken,
dat is een klein stukje van de vliegpennen afknippen
(dit is niet zielig, want het doet geen pijn,
het voelt hetzelfde als jij naar de kapper gaat !)Bij heel veel mensen thuis zitten
papegaaien
de hele dag in hun kooi,
omdat ze anders gaan vliegen door het huis of naar buiten,
om nooit meer terug te keren……
Dus kan je ze maar beter kortwieken,
ze vliegen dan alleen niet meer zo goed.
Het vliegen hebben ze ook niet echt nodig.
Ze krijgen van ons het eten. Ze hoeven het niet zelf te zoeken.
Ze houden van knagen en bijten,
zo houden ze hun snavel goed en scherp,
De snavel groeit zolang ze leven.
Geef ze daarom speeltjes om in te bijten en noten om kapot te knagen.
Van een speelboom in de huiskamer hebben veel mensen nog nooit gehoord
Wel weten ze van een standaard van ijzer,
maar dat is lang niet zo fijn als zo’n speel- en knaagboom.
Dat lijkt het meest op hoe ze in de natuur leven.
-Foto speelboom
Ook zeggen mensen dat papegaaien hard kunnen bijten en vinden
de grote snavel ook zo eng,
Als hij boos is kan hij bijten en ook soms hard ook !
Je kunt het ze heel goed afleren.

Een papegaai goed opvoeden is daarom ook HEEL
belangrijk.
Ook komt het vaak voor dat ze schreeuwen.
Veel gooien een doek over de kooi.
Papegaaien zijn rustig in het donker.
Beter is er niet op reageren, geef er geen aandacht aan.
Ook trekken veel papegaaien hun eigen veertjes uit de huid,
dat noemen ze veren plukken.
Deze baasjes denken dat ze gewoon ziek zijn.
Vaak is dat niet zo.
Deze vogels willen gewoon meer aandacht van hun baasje.
Vaak weet het baasje niet goed hoe hij dat moet doen.

Gelukkig wordt het nu veel meer onderzocht. Ze hebben ontdekt dat
papegaaien zich ongelukkig voelen als ze gaan schreeuwen, bijten of zichzelf
plukken.
Ze hebben dan ook ontdekt dat papegaaien heel erg slim zijn.
Vergelijk het met een kind tussen de 3 en 5 jaar.
Zij kunnen kleuren, vormen herkennen..
Een papegaai zegt niet alleen maar dingetjes na. Ze begrijpen verschillen
In Amerika doen ze er veel onderzoek naar. De beroemdste papegaai
heet Alex een grijze roodstaart, op tv zenden ze er wel eens wat van uit.

7

PAPEGAAI ALS KWEEKVOGEL
Er zijn mensen die met papegaaien fokken, dat noemen ze dan kweken.
Iemand die jonkies wil kweken kan een paartje een fijne plek in een
buitenkooi geven, dat noemen ze een volière.
Vaak zie je een luikje waardoor ze naar binnen kunnen gaan.
Daarbinnen kunnen ze dan slapen of schuilen tegen regen of de zon.
In het voorjaar of zelfs in de winter kunnen ze al eieren gaan leggen.
De kweker weet wanneer ongeveer die jongen uit gaan komen
en ze kijken daarom elke dag even.
Ze moeten namelijk weten wanneer ze de vogels
bij de ouders weg moeten halen.
Voor de eerste keer is dat ongeveer 2 weken na de geboorte.
Ze krijgen dan een ring om hun poot met een nummer.
Op het nummer staat dan wanneer het geboren is en bij welke kweker.
Het jonge kuiken gaat terug in het nest en blijft nog een paar weken bij de
ouders. Deze voeren het jonge kuiken.
Als het kuiken heel veel eten moet hebben, dat is na ongeveer 6 weken,
dan neemt de kweker het over van de ouders en voert de jongen een
paar keer op een dag met een papje. Mensenbabies krijgen ook eerst pap.
De kweker gaat net zolang door met pap geven, totdat hij zelf kan gaan eten
van harde noten enz. Hun snavel is dan hard genoeg en de spieren sterk
genoeg.
Foto laten zien van jonge ara met veel donsveertjes.
Deze is 6 weken oud en net uit het nest gehaald van de ouders en moet nu
nog 6 weken door de kweker met pap gevoerd worden.

8 IN HET WILD WORDEN GEVANGEN
Heel vroeger namen zeelieden ze mee van hun terugreis uit warmere gebieden.
Eenmaal hier kwamen ze in huiskamerkooien terecht.
Zeelieden werden steeds vaker gevraagd zo’n tropische vogel mee te nemen.
In ruil voor geld smokkelden ze zo steeds vaker vogels naar landen, waar mensen
ze graag als huiskamervogel wilden. Verstand hadden ze er al helemaal niet van.
Nu leven we in een andere tijd ,
maar waar de vogels leven

is het rijk aan mooi gekleurde vogels,
maar in deze landen is vaak heel weinig geld.
Wij noemen dat ‘de armere landen’of ‘derde wereld landen’.
Er zijn mensen in de rijkere landen die veel geld geven
om zo’n grappige of mooi gekleurde vogel in huis te hebben.
In de arme landen weten ze dat en gaan op jacht.
De vogels worden in het wild gevangen, vaak met grote netten.
Of jongen worden uit de boomholten weggehaald bij de ouders.
Vanaf dat moment vallen de eerste slachtoffers door stress
en de vogels weten niet wat hun allemaal nog te wachten staat.
En als ik je ga vertellen hoe ze dan samengepropt worden in grote kokers,
zodat ze niet kunnen bewegen. Of dat ze in donkere platte kisten opgestapeld
worden om met een oude vrachtwagen weggebracht worden
naar een boot of vliegtuig……………Erg beestachtig……………
Al dat overladen, gehos, geklots, geen eten, warmte en kou, is niet
goed voor ze. Veel vogels sterven dan ook ergens onderweg.
Die enkelen die dan nog wel leven kosten daarom ook veel geld.
Grote dierenorganisaties proberen hier wat tegen te doen.
Wat dan ? Vraag je je af.
Bijvoorbeeld:
Zij gaan naar de bewoners toe en vertellen dat ze meer geld
kunnen verdienen door ze juist NIET te vangen.
Het leefgebied van de vogels wordt gekocht en het wordt een reservaat,
een gebied waar niet gejaagd mag worden e.d..
De bewoners wordt gezegd: “Laat mensen komen om papegaaien in het
wild te bekijken en vraag daar geld voor, geef rondleidingen door
een reisgids enz. Zo hebben de mensen werk, de vogels blijven en
zo kunnen ook je kinderen een beter bestaan opbouwen, dan alleen vogels te
vangen en door te verkopen.”
Ook willen dierenorganisaties dat het verboden is om tropische dieren in te
voeren. Dat wil zeggen dat er bij de douane een hoge boete betaald moet
worden, zo hoog dat het niets oplevert om ze
te vervoeren en te verkopen in andere landen.
Kwekers die jongen groot brengen verkopen niet alleen aan mensen
die graag een papegaai willen. Er zijn ook kwekers die soorten
kweken om deze jongen terug te zetten in de natuur. Zoals
de palmkakatoe, incakakatoe en hyacintara. Zo sterven ze niet uit.
Zo zie je maar, de mens maakt eerst kapot en daarna moeten ze er
van alles aan doen om het niet erger te maken.
Deze spreekbeurt leert je niet alleen iets over de papegaai,
maar ook over de mens, gek, hè ???

VRAGEN (je kunt ze natuurlijk ook zelf verzinnen)
Wat voor soorten veren heb ik laten zien ?
-donsveren
-dekveren
-vliegpennen
-staartveren
Wat is een krop ?
opvangzak onder de snavel, waar voedsel in bewaard wordt
Wat doen papegaaien die niet gelukkig zijn ?
-hard bijten
-schreeuwen
-veren plukken

