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Munkeparakit, Foto: GB NNSS. 

Munkeparakit (Myiopsitta monachus) 

Beskrivelse  
Videnskabeligt navn: Myiopsitta monachus 

Synonymer:  

Kaldenavn: Munkeparakit 

Beskrivelse: Munkeparakit er en lille firskåren papegøje, 

der bliver 28-29 cm lang, vejer 90-140 g og har et vingefang 

på 53 cm. De voksne fugle har lysegrå pande, hals og kinder, 

resten af hovedet er grønt. Fjer på hals og mave er lysegrå, 

under maven bliver de olivengrønne og gullig grøn på den 

nederste del af maven, benene og under halen. Halen er 

grøn med blå toner. Vingerne er grønne med blå strøg. 

Næbet er en rødlig-brun farve og benene er grå. Øjnene er 

brune. Munkeparakitten har en genkendelig vokal1.   

Forvekslingsmuligheder 
Munkeparakit ligner Klippeparakit, Myiopsitta luchsi, som er en mindre papegøje med et tydeligere 

mønster. Dens nederste del af fjerdragten er mere klart gul og vingernes underside er lysere end hos 

Munkeparakit1. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Munkeparakit er hjemmehørende i tempererede og subtropiske områder i Sydamerika1. Derudover 

lever Munkeparakitten i etablerede bestande i flere Amerikanske stater. I Europa ligeså i følgende 

lande Østrig, Spanien, Belgien, Italien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet og England. Den tilpasser 

sig let livet i byen1. Der hvor arten forekommer i Europa menes den at være undsluppet fra 

fangenskab. I Danmark er der ynglende bestande af Munkeparakit i Køge og ved Solrød strand.  

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 
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3 1 1 1 1 1 6 8 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Munkeparakit er vurderet til høj. Arten 

kommer oprindeligt fra Sydamerika, hvor klimaet er tilsvarende det danske2. Spredningn er i top3. 

Derudover lever Munkeparakitten i etablerede bestande i flere Amerikanske stater. I Europa ligeså i 

følgende lande Østrig, Spanien, Belgien, Italien, Frankrig, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet og England. Den 

tilpasser sig let livet i byen1. Der hvor arten forekommer i Europa menes den at være undsluppet fra 

fangenskab. I Danmark er der ynglende bestande af Munkeparakit i Køge og ved Solrød strand.  
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Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Munkeparakit er 

vurderet til lav. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for 

Munkeparakit er vurderet til lav. Munkeparakit yngler både i palmer og reder4. Arten spiser 

knopperne på bøg og eg, hvilket medfører, at træerne ikke bærer olden5. 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af økosystemer for Munkeparakit er vurderet til 

lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Munkeparakit er vurderet til lav. 

Munkeparakittens indflydelse i Tasmanien er potentielt stor, da den forårsager alvorlige skader på 

produktionen af korn, frø, bælgfrugter, frugt og grøntsager1. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Munkeparakit er vurderet til lav. 

 

Total score = 8 
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