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Door een ruil kwam ik in januari in het bezit van een man sneeuwkruinroodborsttapuit.  
Het is een prachtig mooie vogel met een oranje rode borst en buikkleur evenals de buitenste staart veren. 
De binnenste staartveren waren weer zwart gekleurd. De vleugels en slagpennen zijn donker grijs, de 
kop en de wangen zijn zwart met midden op de kop een witte brede streep van ongeveer 0.8x2.5 cm. 
 
Aanvankelijk wilde ik deze alleen voor de zang aanhouden. Maar als vogelfokker zijnde ging ik toch 
eens navragen of er niemand een pop wist te zitten, na enig speurwerk wist Luciano er in maart 1 te 
zitten. Een rib uit mijn lijf voor wat de vogel moest kosten “maar ja” nu maar hopen dat je er wat van 
fokt, zeker als je de geschiedenis van een vogel niet kent. 
 

                                                            
                                                  De nieuwe 1-0 sneeuwkruinroodborsttapuit. 
 
In kleur was er geen verschil waarneembaar, slecht enkel in de grote was wat verschil waar neembaar 
het popje was wat fijner. 
De pop in een goed begroeide volière gedaan van 2.9x1,8x2,8 met als mede bewoners een koppel rode 
kardinalen. Daar het mannetje nog apart zat bemerkte ik toch snel al wat contact geluiden door middel 
van zachte fluittoontjes die me deed denken aan een goudvink. 
Ik besloot de vogels bij elkaar te laten, en meteen brak er een ware zangoorlog uit de vogels danste om 
elkaar heen vol met karakteristieke vleugelslagen en een geweldig mooie heldere zang van beide vogels, 
dus ik dacht dat is gebakken. De volgende dag was de rust wedergekeerd en was eigenlijk alleen een 
typisch “Pprrrrr” contact geluid te horen. 
Verder duurde het een hele poos voordat het koppel ook maar iets van nestbouw ondernam. 
 
Ik had diverse half open nestkasten geplaatst, omdat ik gehoord had dat het half holenbroeders waren. 
Maar niets van dit alles, plots zag ik eind mei een tweetal vergeten kunsteitjes in de waterbak liggen. Ik 
ging kijken in de dennenboom waar deze nog hadden moeten liggen. 
Op 70 cm hoogte had ik vorig jaar een nestmandje vast gebonden, deze was door het popje in gebruik 
genomen en had hier keurig haar nestje gebouwd met als takjes buiten bouw met mos binnenin keurig 
afgevlochten met kokosvezel. En tot mijn verbazing een okerbruin eitje er in, vol goede moet verliet ik 
de volière. Later volgde nog twee eitjes, maar na anderhalve week vond ik ook deze eitjes in de water- 
schaal. Een nieuw nest maar dit keer in nestkast ze zocht het oudste, kleinst en meest ontoegankelijke 
(voor mij) kasje uit. Weer een legsel en dit keer gevolgd door jongen wat ik bemerkte doordat er 
eierdopjes in de waterschaal lagen. 
Toen ik echter na enkele dagen ging kijken was het nest helaas leeg. Daar ik het mannetje in de nestkast 
had zien glippen, kreeg ik het donkerbruine vermoeden dat hij de dader was. 



Weer zag ik het popje na enkele dagen met mos heen en weer vliegen, dit keer zocht ze de dennenboom 
weer op. Op zo’n 2 meter hoogte had ze een nest mandje ingenomen dat aanvankelijk was bedoeld voor 
de kardinalen.  
Het mannetje zong prachtig een wervelende heldere zang dat tot in het donker doorging, toen het popje 
zat te broeden, dit keer besloot ik er het mannetje er uit te vangen en een tiental meters verder in een 
grote kooi te plaatsen. Wederom vond ik de eierdopjes in de waterschaal helaas was het nest bij 
nestcontrole leeg. De oorzaak was me dit keer een raadsel of het nu lag aan de kardinalen die nu wel erg 
dichtbij durfde te komen met het afwezige mannetje of manlief op grote afstand lijn lokzang ten gehore 
bracht weet ik niet. 
Bij het terugplaatsen van de man was er weer een wervelende zang en balts vol met afwisselende tonen 
en vleugelslagen en staart gezwaai waarneembaar, wel kreeg het mannetje flink ruzie met de Rode 
kardinalen, dat gelukkig de volgende dag weer over was. 
 
Nu zag ik het popje naar een nieuwe grotere nestkast vliegen, het was inmiddels wel augustus, maar ik 
liet ze maar gaan. Het popje sjouwde de kast vol met takjes bladeren en mos, en achter in een klein rond 
gevlochten nestje van kokosvezel met hierin drie bruine eitjes.  
Toch besloot ik het mannetje er weer uit te vangen, maar plaatste hem dit keer in een traliekooi vlakbij 
de nestkast. 

                                             
 
Wederom zag ik na 14 dagen eierdopjes in de waterschaal liggen en zag het popje met wat buffalo- 

wormpjes in haar bek naar de nestkast vliegen, dus er moesten jongen zijn. 
 

                
 
         Bij controle zag ik twee donkere met dons bedekte jongen liggen die goed leken te groeien. 



Ik voerde de pop pinkies, buffalowormpjes uit de diepvries en enkele levende wasmotten en witte 
meelwormen 
 
Verder plaatste ik er een helder hardplastic bak in de volière van ± 20x25x30 cm met in het midden een 
zitstok. Hierin gooide ik elke dag een flink aantal krekels maat 6. Het is een grappig gezicht als je de pop 
tegen het glas ziet tikken om maar bij de krekels te kunnen komen, maar vrij snel had ze de boven 
ingang gevonden. (Deze methode werkte ook perfect bij mijn schamalijsters en zilveroornachtegalen) 
De jongen groeiden als kool en na 6 dagen kon ik ze ringen met 4 mm ringen omplakt met pleistertape. 
De jongen waren eigenlijk in het begin niet te horen, ik moet je bekennen dit is behoorlijk verontrustend, 
gelukkig kon ik aan de poepjes zien, die het popje steeds in de waterbak dropte dat ze nog leefden. Ze 
begonnen gelukkig na een dag of tien wat meer zachte piepgeluiden te maken. 
Maar na 15 dagen werd ik toch wel weer ongerust ze waren nog steeds niet uitgevlogen en had het 
popje niet meer naar de nestkast zien vliegen. 
 

           
 
Ik ging maar eens kijken en bij de eerste aanraking van de nestkast stoven er twee volledig in de veren 
zittende vrij forse jongen naar buiten. Ze waren behoorlijk in paniek en het popje vloog steeds naar ze 
toe en stelde ze met wisselende fluit en kirrende geluiden gerust. 
Ze zagen er grappig uit met lijsterachtige vlekkerig verenkleed en hun typische staartje oranjerood met 
in het midden zwarte veren. Omdat het mijn eerste jongen waren liet ik er op advies het mannetje er nog 
steeds niet bij. 
Volgens mij was hij niet zo blij met zijn verblijf want ik heb hem al die weken niet meer horen zingen en 
viel zelfs op den duur in de rui. 
 
De jongen groeide als kool en zag ze steeds vaker in de schemering boven en voorin de volière. Ook 
brachten ze hun typische “Pprrrr” geluid te horen en na een aantal weken kwam hun typische oranje- 
rode verenkleed door. Vader heb ik er uiteindelijk bij gelaten en liet ze mooi met rust. 
Later zag ik het hele gezin op de voertafel, ze kregen gemengd universeel gemengd met de rode en 
groene korrels Unie compleet van Orlux, regelmatig aangevuld met wat Tofu en meelwormen. Waar al 
mijn vogels het prima op doen. 
 
 
 
  
 
 


