Verzorging Edelpapegaai

Edelpapegaai in de natuur:
Edelpapegaaien komen voor in de Eclectus van Australië ze worden
hierdoor ook wel in Amerika en in Engeland de Eclectus-bird
genoemd.
Deze papegaaisoort heeft een harde schelle schreeuw omdat ze
oorspronkelijk op verre afstanden met elkaar moeten communiceren.
Een edelpapegaai is polygaam dat houd in dat de vrouwelijke als de
mannelijke edelpapegaai in hun leven meerdere partners hebben om
zich voort te planten.
In het wild heeft de vrouwelijke Edelpapegaai meerdere mannen nodig
omdat het voedsel voor de jongen soms wel op 30 km afstand
gehaald moet worden.
Als de situatie bedreigend is, zoals te weinig voedsel of gevaarlijk
weer, gaat het in de wereld van de Edelpapegaai in de natuur er heel
hard aan toe.
Vaak worden de mannetjes van de jongen verwijderd en het nest uit

gegooid en zullen onder de boom sterven en de vrouwtjes blijven
liggen in het nest en worden gewoon grootgebracht.
De mannelijke Edelpapegaai heeft vaak meer tijd nodig om op te
groeien dan de vrouwtjes.

Edelpapegaai in
gevangenschap(huisvesting):
De Edelpapegaai is niet echt geschikt als huisdier vooral vanwege de
harde stem.
Natuurlijk worden ze wel gewoon gehouden in huis.
Dan is het wel handig om ze niet in een te kleine kooi te doen.
Een Edelpapegaai Heeft de ruimte nodig om lekker te kunnen
bewegen.
Ook speeltjes en verrijking is nooit verkeerd.
Een slijtstok (ruwe stok) is belangrijk voor de nagels.
Hang deze slijtstok boven in de kooi want een Edelpapegaai zit graag
zo hoog mogelijk.
Goede voorbereiding zoals een cursus is noodzakelijk.
Een edelpapegaai is zeker niet voor beginners ze zijn erg gevoelig
voor angsten.
Zorg dat je een edelpapegaai haald bij een goede kweker die lid is van
de NBVV of een erkende vereniging en dat je edel een gesloten
voetring heeft.
De edelpapegaai valt onder CITES ll wet.
Let op: Een Edelpapegaai is niet goedkoop dus wie geen Edelpapegaai
kan betalen kan ook geen Edelpapegaai kopen zoals sommige
mensen WEL denken. Dit geldt voor elk dier.

Hoe leer ik mijn edelpapegaai trainen?
Wij organiseren voor echte vogelliefhebbers een training.
Onze doelgroep zijn mensen die graag willen leren hoe ze een
kromsnavel moeten trainen en al een papegaai hebben of nog willen
aanschaffen.
Een Edelpapegaai trainen is niet makkelijk daar is goede kennis voor
nodig en dat leer je niet zomaar in een dag.
De training is geschikt voor alle papegaai en parkiet soorten.
Wil jij graag je papegaai leren trainen? Of ken je iemand met een
papegaai waarvoor dit nog wel eens leuk kan zijn?

Naar de training

Edelpapegaai voeding:
Een edelpapegaai is fruit en groente nodig.
Dit mag echter niet onderbreken aan het voedingspatroon.
De gevolgen van gebrek aan fruit of groente kan de dood betekenen
voor je Edelpapegaai.

Ze zijn ook zeker zaden en pellets nodig als basis voeding.
Ook eivoer en maagkiezel is zeer van belang voor deze vogels.
Ook is het noodzakelijk om een harde mineraalblok in de kooi te doen
omdat een edelpapegaai heftige snavel groei heeft.
Wat mag een edelpapegaai niet?
Een Edelpapegaai mag geen sla geen steenvruchten en geen
citrusvruchten.
Geef je Edelpapegaai geen menselijk voedsel zoals brood.
Een kleine dosis brood is geen probleem maar een hele boterham
kan zorgen voor verstopping in de kliermaag als gevolg de dood.

Edelpapegaai gedrag en opvoeding:
Een edelpapegaai zijn over het algemeen vriendelijke papegaai
soorten.
Ze zijn wat socialer en wat minder éénkennig dan andere papegaai
soorten.
Ze kunnen aan meerdere eigenaren wennen en met meerdere mensen
meegaan op de hand zonder problemen.
Over het algemeen hebben edelpapegaaien meer vertrouwen in
mensen dan een andere soort.
Een edelpapegaai is een gevoelige vogel en houd ervan om mensen te
testen.
Daarom is het belangrijk om consequent te blijven in het geven van
aandacht als in opvoeding. Wat heel natuurlijk gedrag is bij een
edelpapegaai.
Een goed voorbeeld in de natuur is de ene partner kan wat meer
hebben dan de ander.
Als een edelpapegaai doorheeft dat iemand makkelijk te manipuleren
is en wat minder streng is in de omgang zou hij/zij eerder naar die
persoon heen vliegen voor aandacht.
De makkelijke eigenaar zou vaker gebeten worden dan de wat
strengere eigenaar.
Deze papegaai soort kan door meerdere mensen aandacht krijgen.
Bij ongewenst gedrag, vooral consequent zijn direct corrigeren.
Nooit straffen met de hand dit maakt de papegaai alleen maar bang
en vertoont hierdoor nog meer ongewenst gedrag.

Edelpapegaai ziektebeeld:
Bij raar gedrag extreem veel schreeuwen kijken of de vogel ergens pijn
heeft.
Of bij een zwakke gespannen houding zoals beide poten op stok
veren in de nek die omhoog staan en steeds de kop tussen de veren
of dove ogen.
Bij raar of afwijkend gedrag even raadplegen bij een vogelarts.
Hoe voorkom je in grote lijnen ziektes?
Voldoe aan het gevarieerde voedsel patroon.
Zorg dat de kooi en de zitstokken schoon zijn.
Zorg dat de speeltjes sowieso één keer in het jaar vervangen
worden.
Bij aanschaf van een soortgenoot of een andere
papegaai/parkietsoort, controleer de gezondheid van je nieuwe
vogel.
Eigen hygiëne is belangrijk.
Elk jaar een gezondheidscheck bij de vogelarts.
Zet de vogel in een veilige omgeving.
Laat je edelpapegaai in de herfst en winter in dezelfde omgeving
om ziektes door een te groot temperatuurverschil te voorkomen.

