Amazone papegaai trainen, opvoeden,
africhten. gedragsproblemen afleren.

Schrijf mij in voor de papegaaien cursus en ontvang
tijdelijk 80% korting.
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Algemeen
De amazonepapegaai is er in veel verschillende soorten en behoort
tot de grote papegaaien. Ze zijn een zeer geliefd huisdier door hun
vaak pittige karakter en staan erom bekend goed te kunnen gaan
praten.
Soorten amazones
Er bestaan heel veel soorten amazonepapegaaien.
Enkele van deze soorten zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Geelvoorhoofdamazone
Blauwvoorhoofdamazone
Groenwangamazone
Geelschouderamazone
Cuba amazone
Roodkeelamazone
Witvoorhoofdamazone
Oranjevleugelamazone

De meest voorkomende soorten in de huiskamer zijn de
geelvoorhoofdamazone en de blauwvoorhoofdamazone.
In het wild leven de amazones in Zuid-Amerika. Ze zijn ongeveer 38
centimeter groot en meestal overwegend groen van kleur. Vaak geven
de benamingen wel aan welke kleuren ze nog meer hebben. Zo heeft de
geelvoorhoofdamazone zoals de naam al zegt een geelvoorhoofd.
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feiten en fabels
Papegaai eenkennig?
Dit ligt aan de opvoeding en aan de socialisatie. Zolang een papegaai
alleen één persoon gewend is, zou hij ook alleen daar zijn vertrouwen op
hebben. Eigenlijk heel erg zielig want omdat de vogel niet gesocialiseerd
is met kinderen, mannen en vrouwen, is hij continu in doodsangst als er
een ander persoon een keer voor hem of haar moet zorgen. Het blijven
prooidieren met een zeer sterk instinct.
Heeft aanhef nog invloed op karakter van amazone?
Dit hoor je zo vaak. Een getrouwd stel hebben een vrouwelijke amazone
papegaai en zij bijt alleen de vrouw en niet de man.
Dit komt door foute opvoeding of slechte socialisatie. Deze vogel is
duidelijk niet gewend om met vrouwen om te gaan en is alleen de man
gewend. Simpelweg omdat mannen er anders uitzien als vrouwen.
Het maakt niet uit of je een tamme man of pop hebt. Ze kunnen beide
even tam worden bij goede opvoeding en socialisatie.
Komt plukken van verveling?
NEE! 90% van het plukken komt door stress. Door de stress neemt het
verbruik van bèta-keratine toe en door een tekort aan bèta-keratine gaan
papegaaien plukken probeer anti pluk vlokken en probeer de stress
stimulants te achterhalen en neem het weg als dat kan. 10% is een
gedragsprobleem dat zich voordoet bij het krijgen van aandacht door te
plukken let op papegaaien zijn zeer intelligent en kunnen alles op alles
zetten om hun zin te krijgen.
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Hoe maak je een amazone tam
Amazonepapegaaien zijn uitermate geschikt om tam te maken. Dit gaat
het makkelijkste wanneer de amazone met de hand wordt
grootgebracht. Ze hebben vaak wel even nodig om aan de mens te
wennen, maar dit gaat vrij vlot.
Een rustige benadering is wel nodig. Dwing de vogel ook nergens toe.
Dingen als op laten stappen kosten tijd, maar als ze dat eenmaal doen,
dan zijn ze heel tam.
Wees dus rustig, consequent in wat wel en niet mag en ga er vanuit dat
het even duurt voordat de vogel zo op z'n gemak is dat je er "alles" mee
kunt. Ik heb alles tussen "..." gezet omdat de ene amazone meer zal
toelaten dan een ander.
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Karakter en praten van de amazonepapegaai
Amazonepapegaaien kunnen een heel fel karakter hebben.
Vaak trekken ze toe naar één (vertrouwenspersoon binnen het gezin.
De meeste amazones spelen graag en willen nog wel eens knagen.
Zorg voor goede papegaaienspeelgoed niet te veel en niet te weinig.
Er wordt wel gezegd dat ze de intelligentie van een 3 jarig kind hebben
en de emotionele intelligentie van een 5 jarig kind. Als je amazone een
prater is dan vinden ze het leuk om nieuwe woorden te leren. Met wat
oefenen kunnen ze hele volzinnen produceren.
Amazonepapegaaien staan bekend als vogels die goed leren zingen.
Soms duurt het even voor ze een woord hebben geleerd maar je hebt ze
er ook bij die een nieuw woord in enkele dagen al overnemen.
Houdt er altijd rekening mee dat niet elke amazone zal gaan praten of
dat het praten soms beperkt blijft tot enkele woorden.
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De beste voedsel voor de amazonepapegaai.
Het allerbeste voedsel komt uiteraard uit de natuur en dat is gratis! Hoe
jij precies je papegaai het goedkoopste en het gezondste voert uit de
natuur en waar jij dan precies op moet letten, behandelen we in de
cursus want bij voer uit de natuur halen komt wel genoeg bij kijken.
De gewone of de dure manier.
⅓ Grote parkieten onderhoudsvoer en ⅔ pellets als basisvoeding.
Waarom parkieten voer??? Omdat papegaaienvoer een zeer hoge
vetgehalte heeft en amazonepapegaaien snel aanleg hebben om te
zwaar te worden en daaraan kunnen sterven.
Wekelijks premium eivoer of een gekookt eitje. Kalkblok met
kiezelstenen en een knaag mineraalsteen zijn een pré inv snavel en
spijsverterings onderhoud,
Fruit is ook erg belangrijk maar die vitaminen krijgen ze al via de pellets
binnen. appel, peer, meloen, aardbei, kiwi, banaan of een druif zijn goed.
Steenvruchten zijn (zeer)giftig. Citrusvruchten zoals mandarijn hebben
effect op toename van agressie.
Groente mag ook. Geef dit max 2 X per week anders krijgen ze
problemen met de ontlasting. Een stukje wortel, komkommer, courgette,
rettich en bleekselderij, boontjes, rijst en taugé kunnen gevoerd worden.
Tip: Bestel voer online want dat is goedkoper en Corona safe.
Ververs water elke dag.
Maak voerbakjes vaak schoon en zorg voor een goede hygiëne.
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Stop bijten en schreeuwen.
Waarom bijt een papegaai? Vaak uit angst en wantrouwen door
instinctieve ingeving dat hij moet bijten. In sommige gevallen slechte
opvoeding door geen grenzen aan te geven.
Meestal bijten papegaaien niet meer als ze goed afgericht en
gesocialiseerd zijn. Dit geldt voor alle papegaai en parkiet soorten.
Het kan wel voorkomen natuurlijk.
Bedenk eerst of er een reden is... Je maakt een onverwachte beweging.
Is er geen reden? Straf je amazone door hem in de kooi te zetten als hij
bijt en er de eerstkomende uren geen aandacht aan te schenken of zelfs
apart te zetten als hij begint te schreeuwen let op kijken is ook
aandacht... Ga zelf niet schreeuwen, geef de vogel geen tik... dit maakt
alleen maar dat het erger wordt omdat dit ook een vorm van aandacht is.
Blijft het bijten doorgaan? Ga eens na hoe het kan dat je papegaai
ineens zo bijt. Aspecten in de omgeving kunnen invloed hebben op
gedrag, maar ook de gezondheid van de vogel. Hier gaan wij tijdens de
cursus dieper op in over het welzijn van het dier en hoe jij torenhoge
dierenarts of eigen risico kosten gaat voorkomen.
Waarom schreeuwt een papegaai?
Van nature moet een amazonepapegaai hard kunnen roepen doordat ze
overleven in een dichtbeboste oerwoud in het amazonegebied.
Het zijn sociale dieren en hebben goede communicatiemogelijkheden
nodig voor als er gevaar dreigt of ergens wat te eten is of hun partner
zoeken in dit geval ben jij de huispartner van het dier dus hij zou vaak
zijn amazonewoud roep laten horen in huis.
Amazonepapegaaien kunnen heel hard schreeuwen en er ontstaan ook
vaak problemen doordat de papegaai dit gedrag aanleert door aandacht
tijdens of na het schreeuwen. Best heel erg logisch.
Wat zou jij doen als jij altijd je zin krijgt door te schreeuwen???
Negeer het gedrag en zet de vogel apart bij onnatuurlijk gekrijs.
7

Schrijf mij in voor de papegaaien cursus en ontvang
tijdelijk 80% korting.
Stop schreeuwen door niks te doen… Zet de vogel op een rustige
plek waar het geschreeuw niet hinderend is. Doe helemaal niks geen
positieve maar ook geen negatieve aandacht. Het stopt vanzelf. Zo niet
onderzoek de oorzaak is de vogel verder wel gezond? Wat beperkt hem
in het welzijn? Een luidruchtige omgeving stimuleert ook om te
schreeuwen.
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Amazone Papegaai trainen en trucjes leren.

Ga hier naar de gratis online free
flight training.
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