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Algemene wetenswaardigheden over kookaburra’s.  
De Kookaburra – Dacelo novaeguineae, soms ook wel Lachende Hans 

genoemd behoort tot de bosijsvogels en komt voor in het oosten, zuiden, maar 

soms ook in het westen van Australië. Deze kookaburra’s zijn niet speciaal 

gebonden aan het water. Zij leven daar onder andere in het beboste 

hooggebergte, maar ook in de parken en bij de mensen vertoeven zij graag.  

Door hun eenvoudige kleuren zijn het geen opvallende vogels en moeilijk van 

elkaar te onderscheiden, echter met een geoefend oog is enig verschil 

waarneembaar. De stuit en de kleinste tot en met de grote vleugeldekveren van 

het mannetje laten een ijsblauwe kleur zien. Bij de pop echter is de stuit bruin 

en zijn de kleinste tot en met de grote vleugeldekveren vuilwit van kleur. De 

bovensnavel is zwartachtig en de ondersnavel beenkleurig, jonge vogels hebben een geheel zwarte snavel. De totale 

lengte is 42-47 cm en de snavellengte 8-10 cm.  

                                                                                                                                             

Daarnaast is de blauwvleugelkookaburra - Dacelo leachii met totale lengte 38-41 cm 

een van de bekendste bosijsvogels en afkomstig uit Australië, Tasmanië en Nieuw-

Guinea. Daar bewonen zij in tegenstelling tot de kookaburra’s de dichte wouden. Het 

geslachtsonderscheid is duidelijk te zien: het mannetje(vooraan) heeft een blauwe 

bovenstaart, bij het popje (achter) is dit bruin met een horizontale zwartbruine 

streeptekening. Beide soorten hebben ringmaat 9 mm. 

Bosijsvogels prefereren de open plekken van het bos e.d., maar ze zijn ook vaak te 

vinden in de nabijheid van rivieren waar het voedsel overvloediger is. Zij voeden zich 

hoofdzakelijk met kleine reptielen, insecten en krabben, plunderen nesten van andere 

vogels en vergrijpen zich vaak aan kuikens van de kip. Het feit dat ze zelfs giftige 

slangen doden en opeten heeft hen in Australië nog populairder gemaakt. Hun prooi slaan ze op een echte 

ijsvogelmanier dood op een tak e.d. 

 

◄ Kookaburra met slang 

                                     

Gulle lach.                                                           
Het geluid wat de kookaburra voortbrengt doet veel 

aanhoorders mee lachen. Dit geluid dat ver in de omtrek te 

horen is, komt als volgt over: "Koo - hoo- hoo - hoo - hoo 

- ha -ha - ha- ha- ha- ha - ha. . . “. Vaak begint dit geluid 

zacht, snel opladend tot zeer hard en langzaam tot het 

einde, meestal in verschillende toonhoogten. Dit geluid 

behoort ook tot het voortplantingsritueel wat dan als volgt 

plaats vindt: Eerst voorziet de man zich van een lekker hapje en met een volle snavel 

begint hij dan te lachen, eerst heel zacht, langzaam aanwakkerend tot hard wat dan 

plotseling ophoudt. Daarna nog eens en nog eens. Ook het vrouwtje begint dan te 

lachen en toenadering te zoeken bij het mannetje. Zit zij eenmaal naast hem, dan wordt zij 

snel gevoerd met de lekkere hap die hij nog steeds in de snavel heeft. Daarna begint het 

gelach opnieuw, nu beide met hoog opgeheven snavel. Het is een fascinerend geluid. Nadat 

zich dit enkele malen herhaald heeft volgt de paring. Daarna gaan beide vogels op zoek naar 

de juiste nestgelegenheid. Vaak gebruiken zij holle bomen, maar ook nesten van 

boomtermieten ◄ gebruiken zij gaarne; deze worden dan wat uitgehakt met hun forse 

snavel. Nestmateriaal gebruiken ze niet. Nadat de vogels zijn uitgebroed groeperen ze zich; 

ook daarbij is hun gulle lach van verre te horen. Alleen je naaste buren zijn niet altijd even 

blij met deze vogels. Zeer vroeg in de ochtend, of kort na zonsondergang, begint de 

schallende lach. Ja, en als jij je dan 's ochtends vroeg nog eens lekker in bed wil omdraaien 

en je wordt wakker door dat gelach, dan kan ik me voorstellen dat het niet altijd met dank 

afgenomen wordt. Leuk om eens in de dierentuin mee te maken, maar in je stadstuintje? 
                                                                         

De oorspronkelijke bewoners van Australië kennen een opvallende legende over deze vogel van hun vaderland. 

Toen de zon voor de eerste maal op kwam beval de god Bayame de lachvogel zijn geluid. Dit bijna menselijk 



klinkend gelach te laten horen opdat de mensen zouden ontwaken en het buitengewoon schouwspel van de 

zonsopkomst niet zouden missen. De Australiërs meenden ook dat bij elk kind die de kookaburra beledigde, een 

extra tand scheef in de mond zou groeien. Het merkwaardig gelach van de kookaburra brengt iedere 

vogelliefhebber weer in verrukking. En omdat de vogel zich meestal zeer vroeg in de ochtend of kort na 

zonsondergang laat horen, wordt hij in Australië het "Horloge van de Bush” genoemd. 

De blauwvleugelkookaburra echter lacht ook wel, maar beduidend minder hard. Hij maakt een meer huilerig 

geluid. In Australië en Nieuw-Guinea gebruiken de vogels holle boomstammen, gaten in bomen of uitgeholde 

nesten van boomtermieten als nestgelegenheid. Daarin bebroeden zij de 2-4 zuiver witte eieren tussen september en 

december.  

       

MIJN EERSTE FOK MET DE KOOKABURRA - 

DACELO NOVAEGUINEAE.                                                                                                                                                  
 

Door een maat van me ben ik in 2006 in het bezit gekomen van een mannetje 

kookaburra. Na een lange zoektocht in België ben ik ook in het bezit gekomen 

van een vrouwtje. In het begin van dat jaar verliep alles goed tussen de vogels. 

Zonder elkaar te voeren had ik toch verschillende paringen waargenomen en 

waren ze ook al bezig met het inspecteren van de broedblokken. 

Tot oktober in hetzelfde jaar. Bij thuiskomst van het werk ging ik eerst altijd gelijk bij de vogels kijken. Tot mijn 

verbazing was ik de man kwijt. Na een tijdje zoeken vond ik hem, met een hele kale kop, tussen de struiken in de 

volière. Er stond geen veertje meer op zijn kop. Naderhand bleek dat de pop de schuldige was en heb ik haar apart 

gezet. Om de man weer snel te voorzien van kopveertjes heb ik 1 maal daags multivitamine over het eten gedaan en 

binnen een aantal weken had hij gelukkig weer veertjes op zijn kop. 

 

Het jaar daarop, in 2007, heb ik nog verschillende pogingen gedaan om de man bij de pop te zetten, maar zonder 

resultaat. De pop accepteerde de man niet meer en mijn conclusie was dat de liefde over was tussen de vogels. 

Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een andere man. Deze was weer niet eenvoudig te vinden. In oktober van 

hetzelfde jaar kon ik de man voor een andere man ruilen. 

Na 2 weken heb ik een poging gedaan om de man bij de pop te zetten. Dit duurde niet 1 minuut voor dat de pop de 

man aan zijn gehele snavel vastpakte. Zij trok met veel kracht aan zijn snavel. Dit ging er niet zachtzinnig aan toe 

en daarbij bleef de pop de snavel stevig omklemmen. Ik moest dus de vogels meteen uit elkaar halen en weer apart 

zetten. Na nog een aantal pogingen lukte het nog steeds niet om ze bij elkaar te plaatsen, want de pop was 

verschrikkelijk dominant. Als er niet ingegrepen werd zou de zwakste 

ernstig vermoeid raken en uiteindelijk omkomen. Na ongeveer een 

week of 6 kreeg ik vragen van de buren waarom ze de vogels sinds een 

aantal weken 's ochtends zo goed hoorden. Dit kwam omdat de man 

buiten sliep en de pop binnen. Zodra de pop begon met lachen begon de 

man ook ►, dus de buren werden er wakker van. Ik moest dus 

maatregelen nemen. Op een zondag ergens in december haalde ik mijn 

kleine hondenbench uit de schuur en zette deze in de volière van de pop. 

Nadat ik de pop buiten had gezet deed ik de man erbij en zodra de pop 

de man pakte, greep ik de pop en deed ze voor een uur in de bench en 

liet de man in haar vlucht. (territorium) 

                                                                                                                               

 Inmiddels al 15.45 uur moest ik de kookaburra's weer uit elkaar halen (voor de 3
e
 keer). Ik besloot nog één poging 

te wagen, maar nu liet ik de pop langer in de bench opgesloten zitten. In mijn gedachten zat ik al aan het ergste te 

denken: "Dat het niet ging lukken en dat ik toch ook geen ruzie wilde met de buren, en dat ik ze dan maar van de 

hand moest doen." Het was ondertussen 18.15 uur. Ik ging voor de laatste keer de volière in om de bench te 

openen. De pop vloog gelijk weer richting de man maar ging op een halve meter van de man vandaan op een stok 

zitten, nu wachtte ik met spanning af. Na een half uur had ze nog geen actie ondernomen en ik besloot maar om 

naar binnen te gaan om dan vanuit het keukenraam alles in de gaten te houden. Inmiddels was het 21.00 uur en het 

ging nog steeds goed. Toen besloot ik om ze samen binnen te zetten en om 22.00 uur heb ik het licht uitgedaan. 

 

De volgende ochtend ben ik vroeg opgestaan (06.00 uur) en gelijk bij de vogels gaan kijken. Tot mijn grote 

verbazing sliepen de vogels tegen elkaar aan. Die maandag is mijn moeder nog een aantal keren bij de vogels 

komen kijken om te zien of alles nog goed ging. Dat was gelukkig ook zo! Dus de bench heeft in mijn geval 

geholpen, want ze vormen sinds die tijd een koppel. In april 2008 nam ik verschillende paringen waar zonder dat ze 

elkaar van tevoren voerden. Op zondag 11 mei werd het eerste ei gelegd, dinsdags het 2e ei en op donderdag het 3e 



ei. Op 6 juni werd het 1
e
 ei uit het nest gegooid, het 2e ei volgde 9 

juni; beide bleken onbevrucht te zijn. Op 10 juni werd ik verrast, want 

het 3e ei bleek wel bevrucht te zijn en er lag een jonge kookaburra in 

het blok. 

 

Nu begon er een drukke tijd voor de vogels. De eerste twee weken 

kregen ze babymuisjes, witte meelwormen en krekels. Voornamelijk 

werden er levende krekels en 

babymuisjes gevoerd.  

Ik heb 5 fokbakken met muizen in de 

schuur staan. Mochten daar roze 

babymuisjes in liggen, of als Jaco er nog had, dan kregen zij deze het eerst en 

anders maar uit de vriezer. In de 3e week ben ik er ook kleine stukjes runderhart 

bij gaan geven, wat ook zeer goed aan het jong werd gevoerd. Tevens klein 

gesneden eendagskuikens. Het voer werd 1 maal daags met Gistocal bestrooid. Er 

werd 6 keer per dag: om 07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 18.00 en 20.00 uur, gevoerd. 

 

Na een goede week begon het jong al stoppels te krijgen en na 11 dagen heb ik het geringd met ringmaat 9 mm. Op 

een leeftijd van ongeveer 18 dagen gingen de oogjes open. Het jong groeide voorbeeldig en verliet het broedblok 

na 38 dagen. Na een paar uur zat het bij Pa op stok. Het jong werd de eerste dagen nog bijgevoerd maar na een 

week at het zelfstandig. Al met al was het een geweldige ervaring met als resultaat een prachtige, mooie, forse 

kookaburra gefokt te hebben. 

                         

De huisvesting. 
De vogels hebben een nachthok in de schuur van 1,50 m breed bij 2 m lang met daarin het broedblok dat op een 

hoogte van 1,80 meter staat. Ik zorgde er ook voor dat, 

als de pop wilde gaan broeden, ze via het vlieggat van 

het broedblok naar buiten kon kijken, want ze wilde 

graag zien wat er in de volière gebeurde als ze zat te 

broeden Ook gaan de vogels iedere avond naar binnen 

om geluidsoverlast te voorkomen, want ze beginnen 

met zonsopkomst hard te lachen en daar zouden de 

buren niet blij mee zijn. De volière buiten heeft een L-

vorm en heeft in totaal een oppervlakte van 14 m² met 

daarin een vijvertje waarin ze zich kunnen wassen. 

 

 

 

MIJN FOKERVARING MET DE BLAUWVLEUGELKOOKABURRA - Dacelo 

leachii. 
 

In het najaar van 2006 kwam ik in het bezit van 2 blauwvleugelkookaburra's. Het bleken twee poppen te zijn. Een 

pop heb ik kunnen ruilen tegen een man. 

Het geslachtsverschil is duidelijk te zien 

bij deze vogels, bij de man is de 

bovenstaart blauw en bij de pop bruin. 

 

Als voer gaf ik tijdens de winterperiode 

elke dag een compleet eendagskuiken. In 

de zomer, toen ze in de grotere volière 

zaten, voerde ik ze de ene dag 1, en de 

andere dag 2 kuikens per vogel. Verder 

werd het voer aangevuld met geweekte 

hondenbrokken, hiervan aten de vogels weinig. Ze zijn gehuisvest in een verwarmde ± 10°C binnenkooi van 1 mtr. 

x 1 mtr. en een buitenvlucht van 4 mtr. x 1 mtr. x 2.20 mtr. hoog.  

Eind april heb ik in de buitenkooi een nestblok opgehangen. Het nestblok is 30 cm breed, 35 cm hoog en 35 cm 

diep met een invlieggat van 12 cm doorsnee. Op de bodem van het nestblok heb ik zaagmeel gestrooid, dit tegen 

het rollen van de eieren. 



Het nest werd meteen geïnspecteerd en op 12 mei werd het eerste ei gelegd. Op 14 mei het tweede ei, maar na 14 

dagen was er één ei verdwenen; het overgebleven ei kwam uit op 7 juni. Het jong groeide best langzaam op. Het 

werd geringd op een leeftijd van 11 dagen met een 9 mm ring. 

 

De eerste week voerde ik kleine reepjes hart, stukjes eendagskuikens 

(voornamelijk de billen), stukjes vis en moriowormen waar de kop van 

afgeknipt was. Na ongeveer 10 dagen kleine of doorgeknipte visjes, 

kuikenbillen, reepjes hart, 8 eendagsmuisjes en moriowormen. Na 18 

dagen kleine reepjes vis, reepjes hart, 6 eendagsratjes, moriowormen, 8 

billen met pootjes en een eendagskuiken.  

Na 20 dagen gingen de ogen open. Nu voerde ik 8 tot 10 eendagsratjes, 4 

billen met pootjes, reepjes hart en visjes. De moriowormen werden niet 

meer gegeten. 

Na 40 dagen vloog het jong uit. Nu voerde ik er ook een paar 

springmuizen per dag bij tot het jong na ongeveer 3 weken complete 

kuikens aan kon. Dit alles werd rijkelijk bestrooid met een vitaminepreparaat. Het voer moet natuurlijk wel 

aangepast worden aan het aantal jongen wat geboren is. 

 

  De ouders ben ik altijd complete eendagskuikens bij blijven 

voeren, welke ze goed opaten. Ik dacht dat het jong een pop was 

omdat het een bruine bovenstaart had, maar na enkele weken 

kwam er een blauwe veer in.  

Na een DNA-test wist ik zeker dat het hier een jonge man betrof 

die nog zijn jeugdkleed bezat. Later is zijn bovenstaart geheel 

blauw geworden. 

 

       

         

 

 

                      

      Jonge kleurende man met prooi.        
 

 

 

 

                
                                    

                         Met deze wegvliegende kookaburra, eindigen wij ook dit artikel. 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        


