Ja! ik wil mijn Ara papegaai leren
trainen.

Aanschaf en verzorging ara
papegaai

Algemene informatie ara papegaai
Ara`s leven in amazone gebieden dichtbij de evenaar.
Ze hebben een harde stem omdat ze in dichte wouden leven en goed met elkaar
moeten communiceren als er gevaar dreigt of om andere zaken zoals voedsel en
om elkaar te kunnen volgen als het vrouwtje broeds is.
De leefgebied van een ara is vooral in Suriname en brazilie en Peru en andere
tropische landen van de evenaar.
Er zijn heel veel verschillende ara soorten.
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Bedreiging
Veel ara soorten worden bedreigd en een deel van de ara`s zijn uitgestorven of
leven alleen nog maar in gevangenschap.
Zoals de zeer zeldzame spix ara in gevangenschap zie in deze video.
Door illegale handel en kappen van bossen voor hout en bio-massa zorgt ervoor
dat veel ara soorten niet meer langer in het wild kunnen overleven.
Dit is heel triest dat ara`s door mensen beschermd moeten worden omdat
gemene mensen anders geld aan zullen verdienen of hun leefgebied van hun
leven beroven voor geld.
Van oorsprong is een ara geen papegaai maar een grote parkiet. Dus ara parkiet
of toch papegaai? Maakt niet uit gelukkig weten we wat je bedoelt met ara
papegaai.
Video over blauwe spix ara
https://www.youtube.com/watch?v=JsKH49L6dh0
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Aanschaf ara papegaai
Voor dat je overweegt een ara aan te schaffen denk goed na, en stel je deze
vragen goed.
• Heb ik ervaring met papegaaien en in het bijzonder met Ara`s?
• Kan ik een opvolger regelen en een jaar of 50 voor deze Ara zorgen?
• Kan ik dagelijks minimaal een uur met een ara doorbrengen en aandacht
geven?
• Kan ik het opbrengen om een cursus te volgen hoe ik mijn ara moet
trainen?
• Kan ik het opbrengen om mijn ara dagelijks te trainen?
• Ben ik of iemand in het gezin voldoende thuis?
• Kan ik de juiste voeding en huisvesting veroorloven en betalen voor mijn
ara?
• Heb ik er geen moeite mee dat ara`s slopen en veel moeten knagen?
• Kan ik tegen herrie?
• Rook ik niet of kan ik stoppen met roken?
• Heb ik of mijn gezinslid geen Asma of andere luchtwegen aandoeningen?
• Is er niemand allergisch?
Heb jij met deze vragen geen moeite en kun jij dit opbrengen voor je vogel lees
dan pas verder.
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Huisvesting ara papegaai
Het is uiteraard af te raden om een ara in een kooi te stoppen in de woonkamer.
Het wenselijk deze imposante vogel lekker de ruimte heeft in een grote volière.
Een ara is een sociale dier dus het is voor een ara fijn dat hij een soortgenoot
heeft om mee te kunnen communiceren als jij als eigenaar niet veel tijd hebt om
je ara voldoende aandacht te geven.
Heb je de ara toch in huis? Zorg er dan voor dat je ara voldoende in huis kan rond
vliegen als je thuis bent.
Een ara is een levenslustig dier die veel beweging nodig is. Krijgen ara`s
onvoldoende ruimte dan gaat je ara zijn energie uiten door hard te schreeuwen
dat vinden je buren niet leuk.
Ara`s hebben grote snavels en hebben grove speeltjes nodig om aan hun
knaagbehoefte te voldoen.
Een knaagsteen is onmisbaar in haar verblijf.
Ruwe slijtstokken voor de nagels zijn heel belangrijk want de klauwen van een ara
kunnen net zo scherp en zo lang worden dan die van een roofvogel.
Waar het op neer komt, een ara is groot dus heeft een grote huisvesting nodig om
te voldoen aan zijn of haar behoefte.
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Voeding ara papegaai
Ara`s zijn veel in beweging dus verbranden veel energie en zijn dus veel energie
nodig.
Ara`s eten graag fruit zoals bessen en meloen. Advokados zijn giftig.
Zaden zoals zonnebloempitten en andere voeding wat bedoeld is voor
papegaaien.
Het is niet aan te raden om je ara pinda`s te geven inv schimmels.
3 walnoten per dag mogen wel gegeven worden hier zitten veel voedingstoffen in
voor een ara.
Ara`s zijn kalksteen nodig met maag kiezel in verwerkt.
3 dagen per week aan biologische pellets is geen verkeerd idee.
Pellets bevatten veel voedingstoffen wat ook in fruit zit.
Een ara eet 30 gram zaden en 50 gram fruit of pellets per dag.
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Alle papegaai en parkiet soorten dienen iedere dag schoon water te krijgen.

Ara gedrag en socialisatie
Wat voorbereiding kan doen bij het aanschaf van een ara.

Bij een ara die in een goed voorbereid gezin is grootgebracht
Ara`s kunnen zeker voor voldoening en vermaak zorgen.
Een tamme ara kan je met plezier op laten staan en spraakzaam, ondeugend,
humoristisch en aanhankelijk zijn.
Een goed opgevoede ara kan helpen bij een depressie en eenzaamheid en hij kan
een echt gezinslid worden.
Een éénkennige ara is niet goed gesocialiseerd. Een goed gesocialiseerde tamme
ara is goed te hanteren door alle gezinsleden.
Het kan wel zijn dat een ara de ene meer vertrouwd dan de ander maar dat
hebben mensen ook.
Als een ara met liefde wordt behandeld dan geeft de vogel liefde terug.
Maar worden gezinsleden agressief dan gaat een ara dat imiteren.
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Een ara die in een slecht voorbereid gezin is grootgebracht.
Ara`s kunnen hard bijten en veel herrie maken.
Als ara`s bang worden gaan ze zeker bijten.
Een ara is een intelligent dier en zou de gezinsleden proberen te domineren.
Ook is het dier veel verrijking nodig anders gaat hij plukken en voelt zich
eenzaam.
Het is een grote vogel die veel herrie kan maken dat betekend als hij in een
lawaaierige omgeving grootgebracht is,
gaat hij zelf ook veel lawaai maken.
Dus een bij een slecht voorbereid gezin krijg je een onhandelbare bange, bijtende,
plukkende, lawaai papegaai.

Het is heel belangrijk dat je kijkt naar de gezinssituatie.
Let op:
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•
•
•
•

Ruimte die je hebt.
De tijd die gepland kan worden.
Is er geld voor?
Zijn er roofdieren in huis zoals een grote hond? Een ara kan hier aan
wennen maar hier is training voor nodig.
• Zijn er kinderen die kunnen leren hoe ze met de vogel om moeten gaan?
• Hoe zijn de buren?
• Is iemand bereid een cursus te volgen?

Ara papegaai kopen en CITES-Bijlages
Ara`s worden massaal aangeboden op internet.
Let op dit moet je weten bij aanschaf van een bepaalt soort ara!
Voorkom een zeer hoge boete en inbeslagname!
Bij elke ara geldt er een CITES-wetgeving.
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Er geldt een internationale wetgeving (appendix) en een europese CITESindeling.
• De appendix I, II, III
• CITES-indeling A, B, C, D
De internationale appendix bepaald het beschermings-niveau van een bepaald
beschermde soort.
In de appendix I is de strengst beschermde soorten in opgenomen.
De appendix I mag vergeleken worden met CITES bijlage A de Europese CITESbijlage is in Nederland altijd leidend.

Pagina 9

Ja! ik wil mijn Ara papegaai leren
trainen.

De Europese bijlage is nooit minder streng dan de appendix maar kan WEL
strenger zijn.
• Bijlage A: Strengst beschermde diersoort dus strengste eisen
• Bijlage B: Soorten die zouden uitsterven als de handel niet beperkt zou
worden.
• Bijlage C: Soorten die in bepaalde landen worden beschermd.
• Bijlage D: Deze dier of plant soorten worden niet beschermd door de CITES
maar de handel wel geregistreerd.
• Het gaat om soorten waarvan Europa vindt dat ze mogelijk bedreigt raken.

Laat je goed informeren Welke CITES je nodig bent voor de soort ara, en of je een
ara bij een erkende kweker koopt.
Meestal krijg je de CITES-bewijs van de kweker mee.
Deze CITES registratie zijn kwekers verplicht zelf bij te houden en bij verkoop deze
op te volgen.
Mijn ara WEL of GEEN CITES? En welke CITES-bijlage heeft mijn soort ara? Meer
over CITES op mijn overheid
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