
 

  

Samenvatting huisdierenbijsluiter | Dwergpapegaai (Agapornis spp.)   

© LICG | Versie: augustus 2019  Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl 

Algemene kenmerken: 
Papegaaiachtige, groepsdier. 
Lengte: tussen 13 en 17 centimeter. 
Leeftijd: 10 tot 20 jaar.  
Gewicht: 30 tot 60 gram. 
 
Varianten: 
Er bestaan 9 soorten dwergpapegaaien (agapornissen). Bekend zijn de perzikkop 
agapornis (Agapornis roseicollis), de zwartmasker agapornis (A. personatus) en A. 
fischeri. De basiskleur van de meeste soorten is groen, maar door het kweken komen 
nu allerlei kleuren voor. Sommige soorten hebben een witte oogring. 
 
Natuurlijk gedrag: 
De dwergpapegaai leeft van nature in Afrika in kleine tot middelgrote groepen. Ze 
blijven hun leven lang bij één partner. Ze zijn intelligent en soms ook luidruchtig. 
 
Huisvesting: 
Dwergpapegaaien zijn sociale dieren, houd hen met een soortgenoot. Sommige 
soorten kunnen ook in een groep worden gehouden. Ze kunnen binnenshuis of buiten 
in een volière worden gehouden. Houd wel rekening met geluidsoverlast. Wilt u een 
vogel die binnen heeft gezeten, buiten gaan houden, wen deze dan langzaam aan de 
lagere temperatuur. 
Voor een koppel is de minimale afmeting van de buitenvolière zo’n 1,2 x 0,8 x 1,8 
meter met daaraan een tochtvrij binnenverblijf van tenminste 1 bij 0,8 meter. In het 
binnenverblijf moet het in elk geval boven 5 graden Celsius blijven; voor oudere of 
zieke dieren moet het warmer zijn. Kies als zitstokken natuurlijke takken met variabele 
dikte. De bodembedekking in een volière kan bestaan uit beton, tegels of metselzand.  
 
Kies binnenshuis voor een ruime huiskamervolière of gebruik een basiskooi van 
tenminste 100 x 50 cm en laat de vogels overdag op een klimboom. Als 
bodembedekking kunt u zeoliet, strooisel uit mais, beukensnippers of schelpenzand 
gebruiken. Douche of sproei de vogels regelmatig met schoon, lauw water, en zorg 
voor badgelegenheid of een luchtbevochtiger. 
 
Verzorging: 
Geef de dwergpapegaaien voerspeeltjes zodat ze, net als in de natuur, moeite moeten 
doen hun eten te krijgen. Geef ook speeltjes die de papegaai met zijn snavel kan 
manipuleren en kapot kan maken.  
 
Leer de dwergpapegaaien om op uw hand of een stokje te stappen en te accepteren 
dat ze in de hand genomen worden. Ze vliegen graag en kunnen getraind worden om 
los in de kamer te vliegen en zelf weer in de kooi te gaan. Als dwergpapegaaien goed 
worden opgevoed, kunnen ze heel vertrouwd raken met de verzorger. Een 
dwergpapegaai die alleen gehouden wordt, kan echter gedragsstoornissen gaan 
vertonen en bijvoorbeeld zijn baas als partner gaan beschouwen. Knuffel daarom niet 
teveel, aai niet op de rug en bied geen voedsel uit uw mond aan. 

Verwijder dagelijks het voer dat niet opgegeten is. Ververs het drinkwater tenminste 
eenmaal per dag of vaker. Maak de kooi elke week schoon, ook de zitstokken en het 
badje. De bodembedekking moet dan ook vervangen worden. 
 
Was goed uw handen voor en na het hanteren van de vogel of het verschonen van de 
kooi, papegaaiachtigen kunnen ziekten op mensen overbrengen. 
 
Voeding: 
Voer een gevarieerd menu van 90% pellets en 10% overig voer: groenten, vruchten 
en wat zaden en noten die u als beloning kunt gebruiken. Geef geen avocado of 
chocola, dat is giftig. 
Zorg dat voer constant beschikbaar is. Biedt om de week maagkiezel apart in een 
bakje aan. Geef dagelijks schoon drinkwater. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Een gezonde dwergpapegaai is alert en levendig. Bij gezonde vogels is de ontlasting 
vrij stevig, grijsgroen of bruin met een witte fractie. Tekenen van ziekte zijn o.a. bol 
zitten, een dof verenkleed, neus- of ooguitvloeiing, moeilijk ademen, veren plukken en 
gele ontlasting. Laat de papegaaien jaarlijks controleren door een vogeldierenarts en 
neem snel contact op met de arts als u twijfelt over de gezondheid van uw vogels. 
 
Ervaring: 
Voor het verantwoord houden van dwergpapegaaien is geen speciale ervaring nodig, 
maar verdiep u goed in de behoeften en het gedrag van papegaaien. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij de aanschaf goed op gezondheid van het dier. Koop alleen vogels die door hun 
ouders zijn grootgebracht, zijn uitgevlogen en zelfstandig eten. Let op dat ze niet 
jonger zijn dan wettelijk toegestaan, dit verschilt per soort (tussen 54 en 57 dagen). 
Eenmalige kosten: aanschafkosten van de papegaaien en de huisvesting.  
Terugkerende kosten: pellets, groenten, fruit en overig voer, bodembedekking, 
speelgoed, jaarlijkse gezondheidscheck, eventuele onverwachte dierenartskosten.  
 
 
 
 
 

 

Deze samenvatt ing is  een verkorte 
hand le id ing b i j  de aanschaf. Lees de 
Huisdierenbijs lui ter  van de dwergpapegaai 
op www.l icg .n l om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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