
GESLAAGDE FOK MET DE VUURKRUINBAARDVOGEL  
Trachyphonus erythrocephalus. 
Door B. F. / foto auteur en internet. 
 
 

Beschrijving vogels. 
De Vuurkruinbaardvogel komt 
oorspronkelijk uit Zuid-Kenia en 
Noord-Tanzania. Het is een zeer 
interessante soort, zowel wat het 
uiterlijk als het gedrag betreft. Het 
verenpak is prachtig. 
Op grond van de informatie van Ger, 
waaruit bleek dat het sociale vogels zijn, 
kocht ik twee paar van deze mooie 
vogels en huisvestte ze in naast elkaar 
gelegen volières. Ik ging er van uit dat 
ze elkaar zouden stimuleren in het 

broedseizoen. Tevens is het mogelijk, als er broedresultaten zijn, 
onverwante paren samen te stellen.  Man en pop zijn duidelijk te 
onderscheiden. De man heeft een verticale zwarte streep onder de 
snavel. 
 
Slaap- en nestblokken. 
Ik bracht enkele voorzieningen aan om ze zo goed mogelijk te 
huisvesten. Ik plaatste enkele vermolmde boomstammen en 
wortelstronken in de volières. Op de betonnen bodem werd wat zand 
en een dikke laag houtsnippers en houtkrullen aangebracht. In beide 
volières maakte ik een grote plantenbak met bamboe, wilgentakken en 
klimop. 
Elke volière heeft een afmeting van 2,50 m lengte, 1 m breedte en 1,90 
m hoog. De paren werden in de loopgang achter de volières losgelaten. 
De deuren stonden open en in zeer korte tijd vonden ze hun weg naar 
een eigen onderkomen. Daar stond eten en drinken klaar en konden ze 
aan het werk. 
 
Ze kunnen met hun sterke snavel zelf een nestholte uithakken mits het 
hout niet te hard is. Ze slapen in de nestholte. Ik gebruikte natuur 



nestblokken van 60 cm diep met een luikje om een controle 
mogelijkheid te hebben. 
                                                            
Van het ene nestblok is voor de 
nestingang een horizontaal geplaatste 
berkenstam aangebracht, opgevuld met 
grove houtpulp. Deze werd in enkele 
dagen volledig opengehakt tot aan de 
ingang van het nest, waarna het 
nestblok werd geaccepteerd als slaap- 
en broedgelegenheid. 
Het tweede paar zat in de aangrenzende volière. Hier had ik het 
nestblok zelf volledig opgevuld met een vermolmde berkenstam. Ze 
hebben deze er helemaal uitgehakt en de inhoud naar buiten gesleept. 
Omdat ik geen geschikt ‘voorportaal’ kon vinden, verkleinde ik later de 
nestingang tot 6 cm doorsnede om het gevoel van veiligheid te 
verhogen. Dit werd geaccepteerd zonder dat een poging werd gedaan 
om de opening verder uit te breken. Ook in de andere boomstammen 
werd driftig gehakt. Zelfs in de binnenmuur, gebouwd van 
kalkzandsteenblokken, ontstonden gaten. 
 
Levend voer. 
Het zijn levendige vogels. Ze vliegen goed, maar springen met een 
krachtige afzet ook veel van tak tot tak. Ze zijn zeer actief, vooral als er 
op levend voer gejaagd kan worden.  
De voedseldieren komen bij mij nooit uit de koelkast, maar altijd zo uit 
de kweekbak. Ze ontsnappen zelden aan de aandacht van de 
baardvogels. Ze hebben duidelijk voorkeur voor wat grotere 
prooidieren: sprinkhanen, krekels en larven van de grote wasmot. Als 
er een enkele sprinkhaan wordt gepresenteerd laat het mannetje een 
waarschuwing horen en het vrouwtje krijgt de gelegenheid de 
sprinkhaan te vangen en op te eten. Ik zag nooit een gevecht om het 
levende voer. 
 
Deze baardvogels zingen in koor. Als de één begint valt de ander in, 
het paar zit dan naast elkaar, rechtop op een tak, met de kop hoog 
geheven, de mooie kuif opgezet. Als het ene paar zingt gaat het andere 
paar meedoen. 



De fok. 
De broedperiode begint in augustus. Bij het eerste paar vond ik tot mijn 
verrassing half augustus drie eieren in het blok. Het duurde even 
voordat ik wist dat er echt ook gebroed werd, omdat zowel de man als 
de pop broeden en ze bij afwisseling van de wacht weer samen op de 
tak zitten, zingen, of eten. 
Na circa 14 dagen kwam een jong uit. De andere eieren waren na een 
dag of wat verdwenen. Het jong was kaal. De snavel en de nek waren 
zeer stevig. Ik ringde dit jong, nadat ik advies had gevraagd bij het 
Bondsbureau van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, met een 
ring van 4,5 mm, op een leeftijd van 6 dagen. Met veertien dagen 
kwamen de eerste veertjes door. Verrassend was dat de veren al zo 
intensief van kleur waren. Het jong bleef circa vier weken in het nest en 
werd door beide ouders goed gevoerd. 
Begin september begon het tweede paar te broeden. Ook hier waren er 
drie eieren. Na veertien dagen broeden lagen er twee jongen in het nest. 
Met een schouwlampje zocht ik naar het laatste ei, maar dit was niet te 
vinden. 
 
Uitgevlogen.  
Buiten de broedtijd was er nauwelijks sprake van agressie. Toen er 
gebroed werd waren er zo nu en dan scheldpartijen heen en weer, maar 
dan op afstand. Hierbij wordt de kuif opgezet, de vleugels en de staart 
gespreid en de snavel wijd geopend en was een ratelend geluid 
hoorbaar. Elke ruzie eindigde met een exotische zang van beide paren.  
Toen het jong van het eerste paar uitvloog ontstond er ruzie aan het 
gaas. Ze waren hier zo druk mee dat het tweede paar het broeden 
vergat. Na een uur vatte ik het plan op de situatie te veranderen met als 
risico dat het tweede paar zou stoppen met broeden. Ik had nog 
bubbelplastic. Dit bracht ik aan langs het gaas in de volière van het 
tweede paar. Hiervoor moest ik met een lap plastic van 5 m² de volière 
in, met het nietapparaat en een schaar in de aanslag. Ze reageerden 
gelukkig nogal laconiek. Toen de buren uit het zicht waren verdwenen 
was de opwinding over en ging het tweede paar weer naar het nestblok 
om te broeden. Dit ging goed totdat er enkele dagen later een gat in het 
plastic was ontstaan. Toen begonnen ze opnieuw. Met plakband heb ik 
de gaten gedicht en de rust kunnen herstellen. 
 



Het uitgevlogen jong van het eerste paar was groot en prachtig van 
kleur. Verrassend was dat het rood op de kop direct in volle sterkte 
aanwezig was, evenals het zwart-wit patroon van de stippels op de rug, 
de strepen op de staart en het zwart op de kop. De snavel was wat 
korter, de staart nog niet op lengte, het geel iets groen getint en wat 
meer zwart in de borst. De verticale keelstreep was erg groot. De 
zwarte keelstreep is een kenmerk van de man. Waarschijnlijk was dit 
jong ook een mannetje. Het kon echter ook zijn, dat het overvloedige 
zwart afnam na de jeugdrui. Een definitief oordeel moest ik nog even 
uitstellen. 
 
Voer tijdens de opfok. 
De hoeveelheid voer die door de ouders werd aangesleept was 
aanzienlijk. Ik gaf ze drie à vier keer per dag levend voer bestaande uit 
wasmotten, krekels en kleine - ook zelfgekweekte sprinkhaantjes, witte 
net vervelde meelwormen en poppen. Een sprinkhaan wordt gestript 
van poten en vleugels en de kop wordt geplet. De meelwormen worden 
door de bek gehaald en gedood. Hiernaast aten ze veel van het gemalen 
en gekookte rundergehakt dat ik vochtig maakte met slaolie en 
bestrooide met Carmix. Kleinere prooidieren zoals vliegenmaden en 
buffalowormen werden niet genomen. Van de vruchten die ik 
verstrekte, waren kersen en appel favoriet. Ik weet echter niet of deze 
ook worden gevoerd aan de jongen. 
 
De baardvogels waren niet schuw en kwamen vrij snel op het voer af 
als ik nog aanwezig was. Omdat tijdens het broedproces de broedende 
vogel direct van het nest kwam als ik de volièredeur opende, was ik in 
het begin zeer voorzichtig, bang om het broedproces te verstoren.  
Ik denk dat ik het anders kan zien. Deze vogels zijn zeer alert en tuk op 
levend voer. Daarom komen ze even naar buiten, soms helemaal, soms 
half uit het nest hangend.  
Toen de jongen er waren heb ik elke dag het nest geïnspecteerd. Na de 
storing werd er meteen gegeten en daarna werden de jongen gevoerd. 
 
Zelfstandig jong. 
Het eerste paar heeft een prachtig jong dat zelfstandig begint te 
worden. Bij het tweede paar zijn  beide jongen uitgevlogen. 
Deze zijn wat kleiner, maar moesten ook samen delen, denk ik dan. Ze 



hebben beide ook een zwarte keelstreep. Ik ben erg blij met dit 
broedresultaat. Waarschijnlijk heeft het prachtige zomerweer een 
gunstige invloed gehad. Het eerste jong is nu redelijk zelfstandig, leert 
door toekijken hoe hij met levend voer om moet gaan en zingt mee. 
“Net meeuwen”, zegt mijn vrouw als ze weer zo in koor aan het zingen 
zijn.  
Ik hoor er echter in: ”Beautiful, beautiful, beautiful..”.  
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