
Kweek met de Molinae Groenwangparkiet 
 

De Molinae Groenwangparkiet (Pyrrhura Molinae Molinae) behoort tot de Conures. De 

Conures bestaan uit de Aratinga’s, de Pyrrhura’s en de Nandaya parkiet. Conures kun je 

herkennen aan het feit dat ze geen bevedering rond de ogen hebben en worden in de 

volksmond ook wel dwergara’s genoemd, wat overigens een foute benaming is. De 

Conures komen van nature voor in Zuid-Amerika. Zo ook de Groenwangparkiet, deze 

komt voornamelijk voor in Bolivia en delen van Brazilië waar ze in de boomtoppen van 

dichtbegroeide bossen en oerwouden leven. 

 

Inleiding 

Groenwangparkieten zijn zowel in het wild als in de avicultuur goed vertegenwoordigd. Ze 

worden op diverse vogelmarkten en websites te koop aangeboden en zijn redelijk betaalbaar. 

Mijn broedpaartje is begin 2001aangeschaft, het is een onverwant koppeltje en ze zijn beide in 

2000 geboren. Het eerste jaar hebben ze doorgebracht in een kooi van 80x40x40cm waarbij ze 

de beschikking hadden over een nestkast van 20x20x40cm. Vanaf de eerste dag gedroegen ze 

zich als een echt stelletje en maakten ze van het nestkastje gebruik om de nacht door te 

brengen. Het eerste jaar paarden ze ook regelmatig, maar eieren werden niet gelegd. De 

poppen van de Groenwangparkieten worden overigens doorgaans pas in het tweede of derde 

jaar vruchtbaar, dit in tegenstelling tot de mannen die al met 8 maanden broedrijp kunnen zijn. 

Je hoeft ook niet echt haast te hebben om te broeden want Pyrrhura’s kunnen wel 30 jaar oud 

worden. 

 

Vogelverblijf 

In juli 2002 is het stelletje verhuisd naar de volière, hier hebben ze de beschikking over een 

buitenvlucht van 2,5x1x2 meter en een vorstvrije binnenvlucht van 1,2x1x2 meter. In het 

buitenhok zijn enkele kleine coniferen en wat pollen rietgras geplant. Verder zijn het binnen- en 

buitenhok natuurlijk ingericht met takken van wilgen en populieren. De volière is overigens van 

hout gemaakt, dit kan makkelijk omdat de vogels geen slopers zijn.  

De vogels kunnen door een afsluitbare opening van binnen naar buiten. ’s Nachts zitten de 

vogels altijd binnen en ze mogen pas rond 8 uur ’s morgens weer naar buiten. In de 

binnenvlucht is het nestkastje, van 80x25x25cm met een invliegopening van 5cm, opgehangen. 

In het nestkastje is een gaasrooster opgehangen zodat ze makkelijk naar beneden en boven 

kunnen klimmen. Ook zijn er wilgentakken in het nestkastje gelegd waar ze eventueel aan 

kunnen knagen.  

Zodra de vogels in het nieuwe verblijf zaten zag je dat ze veel beter tot hun recht kwamen. De 

conditie ging vooruit en ze kwamen perfect in de veren te zitten. Vanaf de eerste dag werd het 

nestblok geaccepteerd en elke nacht slaapt het stelletje er in. De winter zijn ze prima 

doorgekomen. In de winter mogen de vogels, zodra de temperatuur boven de 4 °C komt, 

gewoon naar buiten. Het zijn harde vogels die, mits ze zelf bescherming tegen regen en harde 

wind kunnen zoeken, zelfs bij vorst gewoon buiten zouden kunnen zitten. 

 

Voer 

Als basisvoer hebben de vogels de beschikking over Van Himbergen groot parkietenmengsel 

(code 7) aangevuld met 12 tot 16% (afhankelijk van rust- of broedseizoen) witte 

zonnebloempitten. Daarnaast hebben ze dagelijks de beschikking over grit, sepia en vers 

(bad)water aangevuld met een klein stukje fruit. Eén keer per week krijgen ze een streng 

trosgierst, hier zijn ze verzot op. Afhankelijk van rust- of broedseizoen krijgen ze als bijvoer een 

portie eivoer (grote parkieten van CéDé). 

 



Kweek 

Vanaf eind januari 2003 veranderde het gedrag van het stelletje. Het mannetje werd nerveuzer 

en het vrouwtje wat schuwer. Ook paarden ze verschillende keren achter elkaar, soms wel een 

paar minuten lang. Op 19 februari liet het vrouwtje zich niet zien bij het voeren. Drie dagen later 

zat het popje op drie eieren. Ook was haar achterlichaam nog opgezwollen van een vierde eitje. 

Na zes dagen lagen er zes eieren in het blok, deze waren allemaal bevrucht. Op 13 maart, na 

precies 22 dagen, kwam er zacht gepiep uit het broedhok. Bij voorzichtige nestcontrole bleek 

dat het eerste jong was geboren. Elke dag daarna werd er weer één geboren, tot een totaal van 

vijf. Het zesde jong is, vlak voor het uit zou moeten komen, gestorven in het ei.  

 

De jongen groeiden voorspoedig en werden door beide ouders gevoerd. Ook sliepen de ouders 

elke nacht nog in het nest. Na 17 dagen konden de jongen worden geringd met 5,4mm. Met 

nestcontrole hadden beide ouders helemaal geen moeite, meestal kwamen ze zelfs even 

kijken. Regelmatig zijn de jongen uit het nest gehaald om ontlasting uit het blok te halen en 

nieuw zaagsel in het blok te doen. Ook hier hadden de ouders totaal geen moeite mee. Na 45 

dagen kwam het eerste jong af en toe door het uitvlieggat kijken, maar het duurde tot de 50
ste

 

dag voordat deze voor het eerst uit het blok durfde te vliegen. Het was verbazingwekkend om te 

zien hoe goed ze bij uitvliegen al kunnen vliegen.  

 

De jonge vogels zijn heel nieuwsgierig en ondernemend, regelmatig hangen ze ondersteboven 

aan elkaars poten en proberen van alles uit. Bij onraad, een vreemd iemand of een poes, 

schreeuwen ze met hun zevenen om alarm, verder hoor je ze bijna nooit. De jongen slapen nu 

nog, ruim 7 maanden nadat ze zijn geboren, met de ouders in het broedhok. Nooit maken de 

vogels ruzie met elkaar of met de ouders. Uit DNA-onderzoek is inmiddels gebleken dat het 4 

mannen en 1 popje zijn. Dit is helaas met het blote oog niet volledig vast te stellen. In het 

algemeen worden bij Pyrrhura’s vaak meer mannen dan poppen geboren. De oorzaak hiervan 

is niet bekend maar het is niet onwaarschijnlijk dat dit een natuurlijk soort van 

geboortebeperking is. Pyrrhura’s zijn namelijk zeer vruchtbaar, nesten van 6 tot 8 jongen zijn 

geen uitzondering. 

 

Tenslotte kan ik een ieder adviseren die van wat grotere parkieten houdt het eens te proberen 

met de Pyrrhura’s. De Pyrrhura’s zijn interessante, intelligente en rustige vogels die ook nog 

eens verschrikkelijk sterk zijn. Wanneer iemand vragen heeft over het houden van of het 

kweken met Pyrrhura’s of de Groenwangparkiet in het bijzonder dan kan men altijd contact 

opnemen via JMVerkade@zonnet.nl. 

 

Tekst en foto’s Jordi Verkade 

 

 

 

 


