
Paul Rose
Vrij vertaald door Jan Harteman

Huidige ideeën over de 
huisvesting van flamingo’s



Overzicht

• Natuurlijke geschiedenis en gedragsecologie. 

• Belangrijke zaken in beschermd milieu

• Kweek en populatiemanagement. 

• Gezondheid en welzijn.

• Conclusies en tijd voor vragen. 



Belangrijkste doelen van de presentatie:

Inzicht verschaffen in het gedrag en de biologie van flamingo’s, 
relevant voor hen die flamingo’s houden, vertonen en kweken in 

avicultuur. 

Inzicht verschaffen in de kaders waaraan een goed flamingo 
verblijf voldoet, en waaraan verzorgingsrichtlijnen voldoen. 



1. Natuurlijke geschiedenis



Andesflamingo

Caribische flamingo
(Cubaanse/ rode)

Grote flamingo
(Europese/ roze)

James’ flamingo Chileense flamingoKleine flamingo
(dwerg)



Status volgens de IUCN.

Data afkomstig van BirdLife International. 

Soort Populatie Trend Status

Grote c680,000 Stijgend Niet bedreigd

Caribische c330,000 Stijgend Niet bedreigd

Chileense c300,000 Dalend Gevoelig

Andes c38,000 Dalend Kwetsbaar

James’ c106,000 Dalend Gevoelig

Kleine c3,240,000 Dalend Gevoelig



Meest verwante
vogelsoorten?



Nieuwe informatie
over evolutie.



Foerageerstijl in relatie
tot snavelvorm



Biologie & habitat: belangrijke overwegingen
voor de functies van het verblijf.



Biologie & habitat: belangrijke overwegingen
voor het ontwerp van het verblijf.

• James’ flamingo: https://www.youtube.com/watch?v=B0ltyOrKnjs

• Grote flamingo: https://www.youtube.com/watch?v=uMB8VbY3oZ4

• Kleine flamingo: https://youtu.be/9tkJ5jIZ-x4

https://www.youtube.com/watch?v=B0ltyOrKnjs
https://www.youtube.com/watch?v=uMB8VbY3oZ4
https://youtu.be/9tkJ5jIZ-x4


2. Belangrijke zaken in 
beschermd milieu



Diepte van water en ruimte om te zwemmen.

• Alle flamingo-soorten hebben de behoefte om te zwemmen.

• Een variatie aan waterdiepte kan hier van gunstige invloed zijn.

• Variatie van waterdiepte moedigd aan tot activiteit in de kolonie. 



Wilde kleine flamingo’s in Lake Manyara, 
Tanzania



Passief gedrag; flamingo’s hebben behoefte
aan activiteit!
• Flamingo’s besteden meer tijd aan verenpoetsen dan de meeste

andere vogels, maar een gebrek aan motivatie om te bewegen en 
foerageren door het gehele verblijf, kan leiden tot 
gezondheidsproblemen. 



Het beperken van vliegen: een omstreden kwestie

• Ik wil niet de discussie voeren over de 
voor- en tegenargumenten van kortwieken
en leewieken, en de functies van vleugels. 

• Bij de overweging hoe we de dieren op 
hun plek houden, overwegen we direct de 
wijze van huisvesting



3. Kweek en populatie
management.  



Kleur: een belangrijke indicator 
die aangeeft of de dieren
potentie hebben tot 
voortplanting.



Baltsgedrag

Ken je eigen vogels, 
vooral de vogels die de 
intentie hebben om te 
baltsen. Deze vogels
hebben grote invloed op 
het gedrag van de groep. 



Wees zeker dat elk kuiken voldoende voeding krijgt. 



Ruimte voor nesten en ruimte voor crèches. 



Groepsdynamica; jonge dieren hebben een voorbeeld nodig.



4. Gezondheid en welzijn



Ruimte is zeer belangrijk

Huisvesting moet voorzien in: foerageren, exploreren, sociaal gedrag. 



Kwaliteit bodembedekking en hygiëne.



Het voorkomen van voetproblemen begint bij
het ontwerp en de bouw van het verblijf.



De tijd van het jaar waarin vogels broeden heeft invloed
op de algemene gezondheid en conditie van de kuikens…



…vooral voor de soorten die van nature op grote
hoogtes leven (Andes/ James’/ Chileense flamingo).



Wil je flamingo-welzijn meten?

• Samen gepakt in een groep

• Verspreid door het hele verblijf

• Zichtbaar waakzaam en alert gedrag. 
• Continue door de hele groep?         

• Door enkele individuen? 



Kleine flamingo’s: grote zorg. 

• Mijn suggesties voor “vrolijke” kleintjes...

 Zout in het water.

Warm water (in de winter)

Voeding (gemalen) laag bij de grond aanbieden. 

Rubberen matten op een betonnen vloer.

Altijd de beschikking tot het binnenverblijf.

Warmtelampen

Gekortwiekt of volledige vleugels maakt niet uit. 

Dit zijn persoonlijke
observaties en 

anekdotes: het is geen
wetenschap, maar wel

ter overdenking.







Algemene conclusies.

 Zwemmen! Denk aan voldoende diep water. 

Nestplaats; beschutting en bescherming (de vogel
moet zich veilig voelen).

Schone zandgedeeltes voor de nieuwste kuikens
(nieuwe voeten!)

Het gebruik van zout heeft in water heeft voordelen. 

 Kijk waar de vogels zich ophouden, hoe 
“comfortabel” lijken ze (samengepakt? verspreid? 
continue waakzaam?). 



Promotie voor de FSG Facebook pagina!

www.facebook.com/FlamingoSpecialistGroup



Wil je meer weten?

Ga naar: 
www.wwt.org.uk, 

en zoek naar
“flamingo diary”



Bedankt voor uw aandacht, zijn er nog vragen?


