Het handtam maken van een agapornis
Een agapornis, ook wel dwergpapegaai of in het Engels lovebird
genaamd, kan men handtam maken. Dit is niet zozeer ingewikkeld,
maar het vergt veel geduld en tijd. De kleurrijke aga is van natuur
zeer nieuwsgierig en dol op trosgierst en zonnebloempitten. Zij
kunnen als snoepjes / lekkernij dienen. Je agapornis meteen
pakken en dwingen aan je te wennen is absoluut FOUT! Geef je
aga eerst de tijd aan jou, zijn kooi en de kamer te wennen. Lekker bij 'm zitten, boekje lezen,
beetje kletsen, heel voorzichtig allemaal. Hij moet eerst je gezicht en je stem leren kennen. Na
een dag of 10 voorzichtig met de hand in de kooi gaat, niet naar de aga grijpen, het is zijn kooi,
zijn veilige haven, hij moet je eerst leren te vertrouwen. De hele kooi vol hangen met speeltjes is
ook voor later. Het makkelijkste om de aga aan je leren wennen is door zijn nieuwsgierigheid te
prikkelen. Ze zijn slim en eigenwijs, maar hun nieuwsgierigheid overwint alles. Probeer hem te
lokken met een appeltje, zonnebloempit of trosgierst. Spelen (eigenlijk slopen) is alles voor een
agapornis. Als je zijn maatje bent, degene die te vertrouwen is, zal je een tof vogeltje krijgen. Blijf
wel de baas door je aga te blijven trainen trainen. Een aga heeft wel eens een slecht humeur. Dan
moet je meteen optreden met een harde NEE! Ze leren klanken herkennen, net als zijn naam en
bijvoorbeeld het woord snoepje. Het proces van het handtam maken gaat voor de ene aga sneller
dan voor de andere andere. Dwing je vogel niet iets te doen waar hij geen zin in heeft, maar maak
hem daarentegen vertrouwd met je aanwezigheid. Grote kans dat deze aanpak op den duur
vruchten afwerpt en dat je kleine aga je niet meer met rust laat.

Vanaf welke leeftijd maak je je aga tam?
1) Als de vogel eenmaal de nestkast verlaat en zelfstandig eet is het tijd om de vogel apart te
zetten. Zorg voor een ruime kooi binnenshuis.
2) Leer de vogel rustig te wennen aan je handen in de kooi zonder hem te grijpen of te dwingen
op je hand te gaan zitten. Onverwachte bewegingen laten je aga schrikken waardoor hij juist
angstig wordt voor handen. Praat ondertussen rustig tegen de vogel en noem zijn naam. Het stil
houden van uw hand zal na een aantal keer de nieuwsgierigheid van de vogel opwekken en hem
aanzetten op onderzoek te gaan.
3) Als je aga eenmaal gewend is aan je hand in de kooi, wordt het tijd om hem met wat voer of
lekkers naar je hand toe te lokken. De aga zal na verloop van tijd aan het voer gaan knagen. Niet
proberen de aga te dwingen op de hand te gaan zitten, maar hem rustig zijn gang laten gaan. Na
verloop van tijd zal de vogel vanzelf plaats nemen op de hand. Aldoor rustig tegen de vogel blijven
praten zodat hij ook went aan de stem. Regelmatig zijn naam noemen zal ertoe leiden dat de aga
op een gegeven moment gaat reageren op zijn naam.
4) Eerst als je aga gewend is aan het op de hand zitten mag je hem uit de kooi te halen, al zittend
op je hand uiteraard. Waarschijnlijk zal je aga buiten de kooi wegvliegen van de hand, verhinder
dit niet, laat hem vliegen. Hem tegen te houden of terug vangen zal eveneens angst opwekken.
Houd bij voorkeur de gordijnen gesloten tijdens zijn vlieglessen, zo vermijd je dat je aga met een
klap tegen het raam aanvliegt. De aga terug in zijn kooi krijgen zal niet vanzelf gaan en
waarschijnlijk zal hij moeten worden gevangen. Gebruik hiervoor een lichte doek zoals een
kussensloop en probeer deze over de vogel heen te leggen/ gooien. Pak je aga daarna rustig op,
zet hem terug in zijn kooi en geef hem wat lekkers als beloning. Na een tijdje laat je het deurtje
van de kooi openstaan en laat je de aga zelf op onderzoek uitgaan. De aga gewend aan de
openstaande deur en zal zelf de kooi verlaten om door huis te gaan vliegen. Je aga blijven lokken
met wat lekkers, ook dit zal weer enige tijd duren eer je aga naar je toe komt, maar uiteindelijk zal
het lekkers in de hand het winnen van de angst, zeker als er rustig en beheerst wordt gedaan en
er gepraat wordt tegen de vogel. Uiteindelijk zal de vogel ook uit zichzelf terug gaan in de kooi om
daar zijn voer op te zoeken, te drinken en te rusten. Hij zal de eerste paar keren moeten worden
geholpen en je moet hem steeds belonen.
Bij afwezigheid van mensen in huis zal de aga zich ook moeten kunnen vermaken. Hang daarom
speeltjes in zijn kooi en zorg voor wilgentakken zodat hij naar hartenlust kan knagen.

