
Need more info?

Have you seen it?

CyDAS

Alien alert!
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)

Monk Parakeet

Where it can be found:
A species popular in the pet trade. Can be

found in urban habitats such as city
centres and parks, where they construct

huge nests.

What does M. monachus look like?
1) Bright-green, lime green upperparts.
Forehead and breast pale gray and the

rest of the underparts are light-green to
yellow. 

2) Wing tips are blue, the tail is long and
tapering. The bill is orange or pale pink.
3) Body length 29 cm, wingspan 48 cm.
Almost always in groups, very noisy!

Impacts:
Self-sustaining feral populations have

been recorded around Europe. They can
potentially compete with native birds and

cause damage to agriculture. They are
also a potential host of psittacosis, which
can affect both wild animals and humans.
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Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Παπαγάλος κουάκερ

Συναγερμός!
Ξενικό!

Για πληροφορίες:

Το έχετε δει;

CyDAS

Επιπτώσεις:
Αυτοσυντηρούμενοι άγριοι πληθυσμοί
έχουν καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη.

Μπορούν δυνητικά να ανταγωνιστούν τα
γηγενή είδη πτηνών και να προκαλέσουν

ζημιές στη γεωργία. Αποτελούν επίσης
πιθανό ξενιστή της ψιττακίασης, η οποία
μπορεί να προσβάλει τόσο τα άγρια ζώα

όσο και τους ανθρώπους.

Πού μπορεί να βρεθεί:
Ένα είδος δημοφιλές στο εμπόριο

κατοικίδιων ζώων. Μπορεί να βρεθεί σε
αστικούς βιότοπους, όπως τα κέντρα των

πόλεων και τα πάρκα, όπου
κατασκευάζουν τεράστιες φωλιές.

Πώς μοιάζει ο M. monachus;
1) Φωτεινοπράσινο, λαχανί άνω μέρος.
Το μέτωπο και το στήθος είναι ανοιχτό
γκρι ενώ τα υπόλοιπα κάτω μέρη είναι

ανοιχτοπράσινα έως κίτρινα. 
2) Οι άκρες των φτερών είναι μπλε, η

ουρά είναι μακριά και κωνική. Το ράμφος
είναι πορτοκαλί ή ανοιχτό ροζ.

3) Μήκος σώματος 29 cm, άνοιγμα
φτερών 48 cm.

Σχεδόν πάντα σε ομάδες, πολύ
θορυβώδες!
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