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Eigenlijk moet het winter 2018/2019 zijn. 
 
 
 
 
Een berichtje van de voorzitter. 
 
Het is een moeilijk onderwerp, de handel in wilde papegaaien. Moeilijk te begrijpen hoe een simpele 
vreugde van het leven delen met een fascinerende vogel uitmondde in een gigantische handel, moeilijk de 
aantallen die erbij betrokken zijn te bevatten en stel je eens voor wat de ervaring is voor elke vogel. Het is 
heel moeilijk tegen de destructieve illegale handel te vechten, vooral nu de handelaren social media zijn 
gaan gebruiken. 
 
 Maar we vechten door, met gebruikmaking van elke beschikbare methoden – soms moeten we een sprintje 
trekken en soms is het een marathon. Onmiddellijke actie om zorg te geven aan in beslaggenomen 
papegaaien zodra we ervan horen, herstel en vrijlating zodra ze veilig zijn. Plus de lokale bevolking leren 
alternatieve manieren te gebruiken voor hun inkomsten, eraan werken om de wet beter te handhaven als 
wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het nodig is, en over de situatie van de papegaaien te publiceren.  
 
Dit nummer van PsittaScene geeft verschillende inzichten van de handel in papegaaien; niet alles is 
makkelijk te lezen maar kennis is macht, dus is het belangrijk voor papegaaienliefhebbers op de hoogte te 
zijn van deze complexe onderwerpen. 
 
We hebben ook wat enthousiasts om te lezen! We bedanken Evet Loewen voor haar verhaal over een reis 
van een papegaaitje naar een beter leven als gezelschapsdier en een recensie van een nieuw boek waarin 
foto’s staan van veel soorten in het wild die genomen zijn door een bekende auteur. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar al de geweldige mensen die een donatie hebben gedaan voor onze 
eindejaarscampagne, je hebt ons geholpen in ons gevecht voor een wereld vol blije, gezonde papegaaien. 
 
Geniet van je papegaaien dit jaar – ofwel bij je thuis of als je de gelegenheid hebt ze in hun natuurlijke 
habitat te zien. 
 
Alison Hales WPT-voorzitter 
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Redding, herstel en vrijlating: het redden uit de handel van inheemse papegaaien uit 
Peru 
 
Door Rosa Elena Zegarra, WPT-vertegenwoordiger in Centraal Amerika en Catalina Hermosa-Guerra, 
president van de Peruvian Association of Wildlife Vets. 
 
In september 2018, na een vlucht van een uur en een reis van drie uur met de auto werden, 120 overlevenden 
van een groep van 350 in beslaggenomen papegaaien, in ontvangst genomen door een toegewijde staf op 
Centro de Rescate Mundo Natural, in de Tingo Maria provincie, Huánuco, Peru. 
 
Ze waren daar om aan een lange weg tot herstel te beginnen van hun beproeving, die begon toen ze 
werden gevangen in het wild door stropers. 
 
Toen ze voor het eerst werden onderschept in juli, zaten de vogels opgepropt in houten boxen die normaliter 
gebruikt worden om fruit te vervoeren en ze hadden dorst, honger en waren gestrest. 
 
De groep bestond uit drie wijdverspreide inheemse soorten: witvleugel parkiet Brotogeris versicolorus, 
Weddellaratinga Aratinga weddellii, en witoog aratinga Psittacara leucopthalmus. Peruviaanse autoriteiten 
(Peruvian politie en ATFFS-Lima een van de opererende afdelingen van het National Forestry and Wildlife 
Service of Peru – SERFOR) nam ze in beslag terwijl ze vervoerd werden nadat ze gevangen waren in het 
Peruviaanse bos. Ze werden op weg naar de stad Lima, een van de belangrijkste middelpunten voor de 
illegale handel in wildlife. 
 
Eenmaal in handen van de autoriteiten werd er direct eerste hulp gegeven door de staf van ATFFS-Lima en 
de zoektocht naar een plaats om ze onder te brengen. Gelukkig werkt het Centro de Rescate Mundo Natural 
aan het redden, herstellen en vrijlaten van soorten regenwoudbewoners, voornamelijk papegaaiachtigen en 
kleinere zoogdieren (gordeldieren, luiaards en miereneters), vanwege bescherming van het wildlife. De 
opvang had al 94 witvleugelparkieten, overlevenden van een groep van 220 vogels, die twee maanden eerder 
waren gekomen. Zij waren in beslaggenomen onder dezelfde aangrijpende omstandigheden in Lima. Het 
centrum heeft sindsdien op eigen kosten voor de vogels gezorgd. 
 
 Voor der laatste in beslagname vroeg SERFOR hulp aan de World Parrot Trust, die zorgde voor voedsel 
voor de vogels tijdens hun rehabilitatie en zal de vrijlating volières bekostigen. Op dit moment zijn de twee 
groepen aan het herstellen voor hun vrijlating in de Peruaanse lucht, samen met een gevestigde groep van 
zes witvleugel parkieten en twee kobaltvleugel parkieten Brotogeris cyantoptera door de regionale regering 
van Huánuco aan het centrum gegeven in 2017. 
 
Van de route die de truck had gevolgd, die de pas geredde vogels naar Lima bracht, bleek dat ze in midden 
Peru waren gevangen. In een vergadering gehouden met SERFOR, het asielcentrum en het departement van 
Ornithology van het Museum of Natural History – UNMSM, werd overeengekomen dat de Puerto Inca 
provincie, grenzend aan Tingo Maria, een goede plek zou zijn voor eventuele vrijlating. 
 
Het museum zal een gebied kiezen met geschikt habitat en voedselbronnen om zodoende te voorkomen dat 
er competitie ontstaat tussen de lokale papegaaien populaties. Tegelijkertijd heeft het museum de middelen 
en protocol verschaft voor toekomstige genetische identificatie van geredde papegaaien. Genetische testen 
zou ideaal zijn geweest om uit te voeren voor de huidige vrijlating, echter er moet op meer fondsen gewacht 
worden.  
 
De vogels worden gerehabiliteerd in een proces van drie stappen, te beginnen met de klinische fase, die de 
algehele conditie moet vaststellen. De vogels met een betere gezondheid werden 45 dagen in quarantaine 
geplaatst, waar ze moesten wennen aan het tijdelijke dieet en herstel van hun spieren en verenpak. Hoewel 
deze vogels de ‘gezondere’ vogels waren tijdens hun aankomst in het centrum, ze desondanks smerige 
vleugelveren hadden en door hun vangers geknipt wat het moeilijk maakte, ofwel onmogelijk, om te vliegen. 
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Tien zieke vogels moesten van de groep gescheiden worden om aparte veterinaire zorg te krijgen. Hun 
belangrijkste gezondheidsprobleem was uitdroging, trauma van slechte behandeling en uithongering. 
 
Na 30 dagen werd het eerste veterinaire examen afgelegd voor veren -en lichaamsconditie, samen met 
mestonderzoek en behandeling tegen parasieten. De vogels kregen allemaal vitaminesupplementen. Tijdens 
dit schrijven waren de meesten al terug op gewicht maar jammer genoeg, ondanks hun intensieve 
behandeling, hebben 11 het niet overleefd. 
 
De meer gelukkige vogels gingen door met een resocialisatieprogramma. In dit volgende onderdeel 
werden de groepen bij elkaar gebracht in grote binnenverblijven waar ze kunnen oefenen en aansterken, met 
medewerkers die milieuverrrijking geven en de mogelijkheid om te foerageren op lokale planten en 
vruchten. 
 
Uiteindelijk is er een voor-vrijlating en een vrijlating fase, die bestaat uit een gedetailleerde studie van de 
vrijlating omgeving en te kijken naar hoe de kennis en het bewustzijn van de lokale bevolking eer bij staat. 
Het is te hopen dat lokale bevolking betrokken kan worden om te helpen bij het zien en melden van het 
welzijn van de papegaaien als ze eenmaal zijn vrijgelaten. Tenslotte strategieovereenkomsten met 
verschillende instituten zijn gemaakt om te voorkomen dat er ziekten worden overgedragen tijdens 
vrijlating. 
 
De vogels zullen naar de volières worden vervoerd die zijn gebouwd in elk van de twee zones waar de 
vrijlating zal plaatsvinden. We verwachten dat de vogels daar gehuisvest zullen worden gedurende twee of 
drie weken voor de vrijlating, zodat ze kunnen wennen aan de omliggende omgeving. Als de kooien 
eenmaal zijn geopend en de vogels vrij zijn, zal er aanvullend voedsel worden aangeboden totdat ze volledig 
zelfstandig kunnen foerageren. 
 
De drie groepen bij Centro de Rescate Mundo Natural hebben hun quarantaine en behandeling afgerond en 
zitten nu in de resocialisatie fase. De bestaande groep is verenigd met de eerste groep witvleugels en de 
tweede groep (91 witvleugel parkieten, 13 witoog aratinga’s en 16 Weddell aratinga’s) zijn bij elkaar 
gebracht, vanaf hun aankomst waren ze gescheiden per soort om hun herstel te bevorderen. Als laatste deel 
van het proces naar de vrijheid, zullen de vogels getest worden om de belangrijkste ziektes uit te sluiten, die 
hun gezondheid en die van de lokale wilde vogels zou kunnen schaden. 
 
Deze papegaaien hebben geluk gehad; zovelen niet vanwege de illegale handel. Er is hoop voor deze kleine 
vogels en anderen, dankzij de samenwerking en expertise van veel mensen in Peru die meewerken om hun 
inheemse papegaaien te helpen vrij te zijn. 
 
Een dappere nieuwe wereld: vechten tegen handel in papegaaien in de tijd van sociale 
media 
 
Door Rowan Martin PhD, WPT-Afrika programmadirecteur en Cristiana Senni WPT-handelsspecialiste 
 
DEFINITIE: “EEN DAPPERE NIEUWE WERELD” – GEBRUIKT, SOMS IRONISCH, OM TE 
VERWIJZEN NAAR EEN NIEUWE EN OPTIMISTISCHE SISTUATIE VOORTVLOEIEND UIT 
BELANGRIJKE SOCIALE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN. 
 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Het is onbetwistbaar, dat het opkomen van sociale media 
veel aspecten van onze samenleving en de manier waarop we ons leven leven, verstoord. 
 
Terwijl bredere connecties tussen mensen nieuwe mogelijkheden bieden voor het uitwisselen van ideeën en 
voor educatie van mensen over de hele wereld, heeft het ook kansen gebracht. Social media wordt 
beschuldigd van “nepnieuws” en voor polarisering van politiek, maar minder bekend zijn de wegen die het 
heeft geopend voor de handelaren in bedreigde flora en fauna, waaronder papegaaien. 
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De World Parrot Trust heeft al snel de dringende bedreiging ingezien en heeft vooraan gestaan om te 
proberen dit probleem te begrijpen en aan te pakken. Onderzoeken, geleid door WPT-handelsspecialiste 
Cristiana Senni, heeft de handel in papegaaien meerdere jaren gevolgd op sociale media. Verzamelde 
informatie van publiekelijk voorhanden zijnde social mediaberichten zijn gecombineerd en vergeleken met 
gegevens van andere bronnen, zoals CITES en nationale vervoersgegevens, om zodoende zicht te krijgen op 
de handel. 
Details van specifieke zendingen evenals handelsroutes, belangrijke daders en de omvang van de illegale 
activiteiten, zijn gedeeld met de handhavende bureaus, CITES-afdelingen en andere groepen. Deze 
informatie verschaft een basis voor doelgerichte handhaving evenals om op welke manier de handel in 
goede banen te leiden. 
 
In 2017 ging WPT samenwerken met World Animal Protection om een systematische aanpak tot onderzoek 
naar de rol van social media in de handel van grijze roodstaarten Psittacus erithacus. Wilde populaties grijze 
roodstaarten zijn uitgedund door zowel de legale als de illegale handel – schattingen variëren maar het lijkt 
erop dat tenminste 1,2 miljoen wilde grijze roodstaarten zijn gevangen sinds 1975 en het juiste aantal kan 
nog hoger liggen. 
 
In de vier jaar tussen 2014 en 2017 herkenden we 259 berichten die verwezen naar zendingen van wilde 
grijze roodstaarten. Terwijl het mogelijk is dat een klein aantal hiervan scams waren – mensen die 
adverteren met verkoop die niet bestaat – informatie vergezeld van foto’s en video’s in andere berichten 
kunnen worden gebruikt om te controleren dat zendingen hebben plaatsgevonden, in sommige gevallen de 
tijd, datum en zending herkennen, en de luchtvaartmaatschappijen die erbij betrokken zijn. 
 
Het onderzoek heeft sommige fascinerende en bij tijd en wijle verontrustende inzichten gegeven. Veel van 
de berichten waren moeilijk te zien. Beelden van papegaaien opgepropt in kratten of opgestapeld op de 
grond zijn niet moeilijk te zien, maar de manier waarop papegaaien en andere vogels worden behandeld als 
simpele verbruiksartikelen. Meer dan 50% van de handelsactiviteiten in 2015 en 2016 kon min of meer als 
illegaal gezien worden – het werkelijke aantal kan groter zijn geweest maar vanwege het ingewikkelde 
reglementaire systeem in die tijd was het vaak moeilijk met zekerheid te ontdekken welke zendingen illegaal 
waren. Het overzetten van de soort naar CITES Appendix I begin 2017 beëindigde de legale handel in wilde 
grijze roodstaarten. Deze handeling, die werd verwelkomd door omliggende staten, bracht waardevolle 
helderheid in het herkennen van illegale activiteiten. Er zat een merkbare klad in handelsactiviteiten in de 
periode van 90 dagen voordat de beslissing door CITES partijen om de handel te stoppen viel, maar voordat 
de nieuwe regels effectief werden. 
 
Dit geeft inzicht in hoe de legale handel dekking geeft aan de illegale handel of niet overeenkomend met 
CITES . Er was overduidelijk geen toename van handel in wilde papegaaien als resultaat van de nieuwe 
regels, waarbij het ook noodzakelijks was voor internationale exporteurs van grijze roodstaarten zich in te 
schrijven bij CITES. Eigenaren van kweekboerderijen, die elk jaar duizenden grijze roodstaarten produceren 
voor de internationale markt, hadden beweerd dat de massaproductie van papegaaien voor export diende om 
de vraag naar wilde papegaaien terug te dringen, en dat toenemende regels hun business zou ondermijnen. 
De gegevens zouden het tegendeel bewijzen. 
 
Bemoedigend was dat ook zagen dat importen naar Pakistan, een van de belangrijkste bestemmingen voor 
wilde vogels vanuit de Democratische Republiek Kongo, bijna stoppen midden 2017. Echter illegale handel 
naar andere landen gingen door en er blijft nog veel werk te verzetten. Gelukkig stuurt ons onderzoek ons in 
de goede richting. Door het volgen van de routes die gebruikt worden voor de handel in papegaaien kunnen 
we mogelijkheden herkennen om de handel te verstoren. We ontdekten dat Ethiopische en Turkse 
luchtvaartmaatschappijen de spil in het web waren en de luchthaven van Istanbul is een veel gebruikte 
transit punt.  
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Samen met World Animal Protection, werkt de WPT met luchtvaartmaatschappijen en CITES-bureaus om 
meer actie te ondernemen. In november 2018 heeft de WPT geholpen een symposium te organiseren in 
Istanbul over de handel in grijze roodstaarten. Het evenement werd geïntroduceerd door belangrijke CITES-
cijfers en een seminar door velddierenarst van WPT Gino Conzo over het verzorgen van papegaaien die 
gered waren van de illegale handel werd goed ontvangen door lokale dierenartsen. 
Bovendien was een inbeslagname van meer dan 300 grijze roodstaarten die vervoerd werden door een 
Turkse luchtvaartmaatschappij vanuit Kinshasa in de DCR naar Istanbul begin 2018 een belangrijke stap in 
de goede richting, maar papegaaien blijven via deze route vervoerd worden. Illegale zendingen die Istanbul 
passeren zijn tot voorkort tot december 2018 gezien. 
 
Social media heeft een nieuw front geopend in de voortdurende strijd in het vangen van wilde papegaaien. 
Intussen nieuwe mogelijkheden verschaffen voor handelaren om hun handel voort te zetten, het geeft tevens 
inzichten in hoe het te stoppen. En terwijl wij nieuwe mogelijkheden scheppen om de mensen te vertellen 
over de bescherming en het welzijn van papegaaien, handelaren zijn ook op de hoogte hoe social media 
gebruikt kan worden om desinformatie te verspreiden en wereldwijde regels te ondermijnen. 
 
Het is een dappere nieuwe wereld, maar je kunt er van uit gaan dat de WPT zal doorgaan in de strijd om de 
wilde papegaaien te beschermen over de hele wereld. 
 
 
Handel in zuidoost Azië  
 
Door gebruikmaking van social media om papegaaien en andere vogels illegaal te verhandelen is helemaal 
niet zo uniek als in Afrika. Een recent rapport door Global Initiative Against Transnational Organised Crime 
belichtte de rol van social media in de papegaaienhandel in Indonesië en herkende de opkomst van koeriers 
om papegaaien te transporteren tussen kopers en verkopers die elkaar nooit zouden ontmoeten, zodoende de 
identiteit van de betrokken partijen te beschermen. In 2018 zag de Wildlife Conservation Society door 
onderzoeken een grote toename van verkopen van de kritisch bedreigde geelkuifkaketoes Cacatua 
sulphurea. 
 
Jarenlang heeft WPT eraan gewerkt om bewustzijn te verspreiden over de toenemende en verwoestende 
effecten van stropen en hulgeholpen om in beslagnames waar dan ook te leiden, vooral op de Molukken en 
Sulawesi eilanden. 
 
 
WPT heeft geholpen bij de pogingen om de Molukse lories Lorius garrulus, witkuifkaketoes Cacatua alba, 
edelpapegaaien Eclectus roratus en de diadeem lori’s Eos histrio en anderen, en heeft geholpen om een 
netwerk op te bouwen van medewerkers bij het herstel en lokale en regionale ambtenaren in een 
samenwerkingsverband om de handel een halt toe te roepen. 
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