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Terug
“naar huis“

Een habitat 
die nu beschermd is

Kweken en fokken 
Hoe kunnen we

Spix’Ara’s 
helpen om hun 

terug 
vinden 

natuurlijke 
habitat  ?

Voorbereiding op het 
leven in het wild Hun habitat beschermen

Budget dat door Pairi Daiza en 
Pairi Daiza Foundation tot heden toegekend is : 3.000.000 €

Doel van het project : Doel van het project :

Een dierensoort dat in 

het wild 
Het kweken: 
laatste kans ! 

Doelen van het project :

Een dierensoort dat in 

het wild totaal 
verdwenen is

De Spix’Ara’s leefden alleen in de Caatinga, in 
het noordoosten van Brazilië. Het stropen en de 
vernietiging van hun habitat hebben hun aantal 
veminderd, tot hun totale verdwijning. De laatste 
blauwe papegaai is in 2000 verdwenen.

De laatste vogels die illegaal in 
gevangenschap werden gehouden 
hebben gelukkig aan het begin van 
de jaren 2000 gered kunnen worden. 
Een kweekprogramma is toen gestart om 
het geslacht te kunnen redden.

Het einddoel is om de Spix’Ara’s die in de 
centra gekweekt werden, terug in het 
wild vrij te laten.  Het geheim van het 
succes is een  geleidelijke aanpassing
van de vogels in hun natuurlijke habitat.

De streek waar de Spix’Ara’s in het wild 
vrijgelaten zullen worden is beschermd en 
heeft een zwaar restauratieprogramma
ondergaan.

Het aantal vogels te verhogen.
De genetische diversiteit te verzekeren.

3 centra nemen deel aan het kweken
van de Spix’Ara’s in de wereld : in Berlijn (ACTP), 

in Brazilië en bij Pairi Daiza.

In Brazilië laat een revalidatiecentrum toe om 
de vogels de nodige gedragen te leren voor hun 

overleven in het wild.

De Braziliaanse overheid blijft inspanningen 
doen om de Caatinga te beschermen.

De vogels leren zelfstandig in hun 
natuurlijke habitat te leven o.a. 
om hun voedsel te vinden en om de 
roofdieren te ontwijken.

De bomen die voor de nesten en het 
voedsel van de Spix’Ara’s nodig zijn 
te herstellen.


