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De roodkop papegaai Amadine is 12 cm groot en bezit een donker 
grasgroen gevederte met een opvallend dieprood masker, dat loopt van 
achter het oog en de wangstreek naar de keel en het bovenste gedeelte 
van de kopstreek. 

 
 
Het rood van het masker is bij de mannetjes doorgaans uitgebreider en 
dieper rood dan bij de popjes, alhoewel sommige vrouwtjes hetzelfde 
masker hebben als de mannen.Bij de poppen is de teugel die van de 
snavel naar het oog loopt meestal onderbroken Poppen hebben nooit 
rode aarsveertjes . 

 
Mannen hebben rode veertjes aan de binnenste vleugelrand. 
De zang van de man klinkt langer dan die van het popje. 
De roodkop kweekt het beste in een volière maar in een ruime kooi wil 
het ook wel lukken. In een half open nestkastje bouwen ze hun nestje. 



 
Als nestmateriaal gebruiken ze lange grassprietjes, kokes en 
werken het af met veertjes .De pop legt 4 tot 5 eitjes die 
13 dagen worden bebroed door beide vogels. 
 
`s Nachts zit de pop op het nest terwijl de man in de buur op een tak 
slaapt Na 3 weken verlaten de jongen het nest en keren er niet meer in 
terug. Het verenkleed van de jongen vogels is groen de bovenstaart 
veren zijn mat rood. 
 
In iedere snavelhoek zijn twee helder blauwe papillen te zien .Na 2 
weken zijn de vogels zijn de vogels voeder vast. 
Bij kweek in de broedkooi kun je de jongen beter scheiden van de 
ouders ,want de man kan gaan jagen achter de jongen. 

 
Op een leeftijd van 4 a 5 maanden zijn de jongen roodkop amadine`s op 
kleur en kan je de mannen door hun lang aangehouden trillers van de 
poppen onderscheiden. 

Voeding: 

Een tropen mengeling aangevuld met graszaad,onkruidzaad en 5 % 
gebroken haver 
Belangrijk in de voeding van de papegaaiamadines is de gebroken haver 



omdat hiermee voorkomen wordt dat ze een (blauwe) onderbuik met 
opgezette darmen krijgen. 
 
Tijdens de kweek opfokvoer ,universeel ,eivoer met geraspte wortel en 
dierlijke eiwitten 

De ideale tentoonstellings roodkop moet van het geblokte type zijn, hel 
rood masker hebben egaal groen zijn 
en zich vooral rustig gedragen 

 
 

 
 


