
Soortbeschrijving 

Kenmerken 

Herkomst: Afrika (Sahelzone, van Senegal in het westen tot Sudan en Eritrea in 
het oosten) en Azië (oostelijk Pakistan, India, Sri Lanka en delen van Myanmar). 
Habitat in België: Oudere bossen en parken in stedelijke omgeving. 
Problematiek: Parkieten broeden in natuurlijk gevormde of door spech-
ten uitgehakte nestholen, wat hen in conflict brengt met inheemse holenbroe-
ders. Onderzoek in het Brusselse heeft aangetoond dat er een negatief effect is 
op de aantallen Boomklevers (Sitta europaea). Modelleeroefeningen leren dat 
er in Vlaanderen nog voldoende habitat is voor de soort om verder uit te brei-
den, en de populatie zou kunnen aangroeien tot een 20.000-tal broedkoppels. 
Door de voorkeur voor stedelijke gebieden zou het effect op de inheemse 
Boomklever echter beperkt blijven. In Azië staat de Halsbandparkiet bekend als 
een landbouwpest die grote schade aanricht aan boomgaarden en graanvel-
den, maar in Europa zijn er slechts geïsoleerde meldingen van lokale schade 
aan boomgaarden.   
Status: Volgens het ISEIA-protocol zit Halsbandparkiet in de categorie B: een 
beperkte verspreiding en een matige impact. 
Verspreiding: Voor het eerst in Vlaanderen gevonden in 1966 (Tervuren). 
 

Actuele verspreiding in België:  https://waarnemingen.be/species/116/maps 
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Halsbandparkiet—vrouwtje Halsbandparkiet—mannetje 
Halsbandparkieten kunnen niet verward worden met 
inheemse soorten. Deze overwegend groene parkieten 
zijn ongeveer 40 cm groot, inclusief hun 20 cm lange, 
felgroene staart. Ze worden gekenmerkt door een felro-
de kromme snavel, en de mannetjes kunnen herkend 
worden aan de roze halsband in hun nek, die ter hoogte 
van de hals overgaat in een fijne zwarte streep en aan-
sluitende zwarte kin. Vrouwtjes en juvenielen zijn volle-
dig groen zonder opvallende kenmerken, alhoewel de 

juvenielen iets geler zijn 
van kleur en vaak ook een 
wat kortere staart heb-
ben. De vier ondersoor-
ten (twee Afrikaanse en 
twee Aziatische) verschil-
len voornamelijk in de 
kleuring van de snavel 
(van volledig rood tot 
overwegend zwart) en in 
de relatieve lengte van de 
staartveren en vleugels. 

Halsbandparkiet—juvenielen 

Met dank aan NNSS  www.nonnativespecies.org 



Gelijkende soorten 

Foto’s: Frank Adriaensen/Universiteit Antwerpen, Stefan Van Beveren, Michael Braun 

Referenties en meer info: 
 

- https://waarnemingen.be/species/18724 
- https://waarnemingen.be/species/116/ 
- https://waarnemingen.be/species/1681 
- van Kleunen, A., van den Bremer, L., Lensink, R. & Wiersma, P. (2010) De Halsbandparkiet, Monniksparkiet en Grote Alex-
anderparkiet in Nederland: risicoanalyse en beheer. SOVON-onderzoeksrapport  
- Weiserbs, A. & Jacob, J.P. (2007) Oiseaux nicheurs de Bruxelles 2000-2004: répartition, effectifs, évolution. Aves, Liège, 292 pp. 
- Weiserbs, A (2010) Espèces invasives : le cas des Psittacidés en Belgique. Incidences, évaluation des risques et éventail de 
mesures.Aves, 47(1): 21-35 
- Strubbe, D (2009) Invasive ring-necked parakeets Psittacula krameri in Europe: Invasion success, habitat selection and impact on 
native bird species. PhD Thesis, University of Antwerp, http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=diederik.strubbe&n=23519 

Herkomst: Azië (delen van Afghanistan en Pakistan, India 
en Sri Lanka tot Vietnam, Cambodia, Laos en noordwest Thai-
land). 
Herkenning: Alexanderparkieten behoren net als Hals-
bandparkieten tot het genus Psittacula , maar kunnen onder-
scheiden worden door hun grootte (± 60 cm), hun proportio-
neel langere staart en forsere snavel en een karakteristieke ro-
de schoudervlek (die echter niet altijd even goed te zien is). 
Habitat in België: Oude stadsparken in stedelijke omge-
ving. 
Problematiek en ecologie: Alexanderparkieten zijn net  als 
Halsbandparkieten holenbroeders en zouden dus nesten kun-
nen innemen van  inheemse soorten. Gezien hun grootte kan 
er verwacht worden dat conflicten eerder met Holenduiven en 
Kauwen zullen optreden dan met kleinere vogels zoals de 
Boomklever. Mogelijkerwijze is er competitie voor nestholen 
tussen Halsband– en Alexanderparkieten, maar daar bestaan 
geen harde bewijzen voor.  
Verspreiding: Voor het eerst waargenomen in 1998 in Brus-
sel. 

Actuele verspreiding in België:   
https://waarnemingen.be/species/18724/maps 

Synoniem: Muisparkiet 
Herkomst: Zuid-Amerika (Laaglanden, van Bolivia over Argen-
tinië tot Patagonia).  
Herkenning: Ook Monniksparkieten zijn overwegend 
groen, maar kunnen eenvoudig van de twee andere in Vlaan-
deren aanwezige parkieten onderscheiden worden door hun 
veel kortere staart en ’plompere’ lichaamsbouw. Monnikspar-
kieten zijn ongeveer 30 cm groot, hebben een grijze borst en 
buik en een groene vleugel met groenblauwe slagpennen. 
Habitat in België:  Stadsparken, maar niet of veel minder 
gebonden aan bomen dan de twee andere parkieten. 
Problematiek en ecologie: Monniksparkieten zijn de enige 
parkietachtigen die niet in een nesthol broeden, maar ge-
meenschappelijke nesten creëren geweven uit takjes en twijg-
jes. Doordoor treedt er geen competitie voor nestholen op met 
inheemse vogels. Soms moeten de taknesten wel verwijderd 
worden omdat ze hinderlijk zijn (bv. trampylonen, verlichtings-
palen,….). 
Verspreiding: Voor het eerst waargenomen in Brussel in 
1976 

Actuele verspreiding in België:  
 https://waarnemingen.be/species/1681/maps 

Monniksparkiet Myiopsitta monachus   

Grote Alexanderparkiet Psittacula eupatria   


