
Mijn eerste fok met de Roodsnavelkitta – Urocissa erythrorhyncha. 
Door Marc en Ger / foto’s internet. 
 
Beschrijving. 
Tot de eksters behoren ook deze roodsnavelkitta’s die een totale lengte van 60 – 70 cm hebben, daarbij meet de 
staart ongeveer 45 cm. De vrouwtjes zijn wat minder fors en hebben een kleinere kop. Het gewicht van deze 
vogels bedraagt ongeveer 225-230 gram. 
Zij hebben een uitgebreid repertoire van geluiden, de meest voorkomende zijn korte, luide en hoge melodieuze 
riedels. 

                                        
Roodsnavelkitta’s komen met 5 ondersoorten voor in het Westelijk- en Centrale Himalayagebergte, Zuid-
Assam, Birma, Thailand, Indochina, China en Hainan. 
 
Kitta’s zijn nieuwsgierige, luidruchtige vogels, die bij voorkeur de bossen en verspreide boomgroepen 
bewonen. Ze voeden zich hoofdzakelijk met kleine dieren, insecten en vruchten. Als echter eksters roven zij 
ook de nesten leeg, eieren en jongen zijn niet veilig bij ze.  
                 

                                                         
              Ik laat mij duidelijk horen.                                      Ik heb een hagedis buitgemaakt. 
 
Evenals de gaaien volgen zij de roofdieren en jagers en maken door hun lawaai het wild attent op het 
naderend gevaar. Onder de vlucht dragen zij hun staart horizontaal, in de bomen laten te hem op en neer 
wippen. 
Ze nestelen in bomen en bouwen een nogal vlak nest van twijgjes en halmen. Er worden 4-5 eitjes gelegd, die 
groenachtig van kleur zijn en donkerbruine vlekken hebben. 
 

Deze 1e fok heeft plaatsgevonden in 2006.  
De leeftijd van mijn importkoppel roodsnavelkitta’s was mij niet bekend. Ze werden in 2005 
overgenomen van een liefhebber die er al fokresultaat mee behaald had in een omgebouwde kale 
hondenkennel. De vogels zaten op het moment van de aankoop zwaar in de rui maar hebben de 
verhuizing zeer goed doorstaan. Het zijn dan ook sterke vogels die een hoge leeftijd kunnen halen. 
 
De vogels kwamen bij mij terecht in een half overdekte buitenvolière van 4 meter diep, 2 meter 
breed en 3 meter hoog. De beplanting bestaat uit klimop, een haagbeuk en een conifeer. De grond 
bestaat uit boomschors. De achterwand is afgezet met houten planken. De andere zijden zijn 
volledig open. De vogels verbleven ook tijdens de winter in deze volière en hadden totaal geen last 



van onze weersomstandigheden. De volière staat achteraan in mijn tuin en de vogels hebben er 
voldoende rust. 
 
Het koppel kon goed met elkaar opschieten. Van enige onderlinge agressie was geen sprake. Het is 
niet aan te raden om andere vogels bij de kitta’s te plaatsen. Het zijn tamelijk agressieve vogels en 
kleinere vogels zullen zeker worden gedood en opgegeten. 
 

                                  
                                            Imponerend met gespreide staart. 
 
Elke keer als ik de vogels ging voeren kwam de man van het koppel op de voorste zitstok 
plaatsnemen en begon zich “dik te maken”, hierbij zette hij zijn staartveren open. Hij wilde mij 
duidelijk imponeren.  
 
De voeding bestond uit universeelvoer van Orlux, Beo korrels, kattenvoeding uit blik, diepvries 
krekels en meelwormen alsook eendagskuikens. De kattenvoeding (kippenbrokjes in saus) werd 
door mij eerst helemaal afgespoeld zodat er geen saus meer op de brokjes aanwezig was. Ik 
prefereer deze werkwijze boven het weken van harde brokken. De brokken uit het blik blijven 
sappig en vallen niet uiteen. Ze kunnen ook enkele dagen in de ijskast worden bewaard. Tijdens 
de fok werden ook diepgevroren eendagsratten en muizen er bij gegeven. 
 

                                    
                                               Een bak vol met lekkere hapjes. 
 
 In maart bevestigde ik een houten nestbakje in de volière. Dit bakje werd tussen de conifeer en de 
gesloten achterwand, volledig uit het zicht, opgehangen op een hoogte van ongeveer 2 meter. De 
afmetingen van dit bakje zijn 30 cm op 30 cm en 20 cm hoog. In het bakje werd door mij al een nest 
gedraaid met fijne takjes haagbeuk. Ook werd nog kokosvezel als nestmateriaal verstrekt. Ik liet de 
vogels verder met rust.  
 
In april bemerkte ik dat de pop op het nest bleef zitten. Bij een controle zag ik een ei liggen in het 
nest. De man bleef mij “imponeren” vanaf de zitstok maar viel mij niet aan zoals ik al eens had 



gelezen in andere fokverslagen. Verdere controles werden met een spiegeltje verricht en zo stelde 
ik een twintigtal dagen later de geboorte vast van drie roodsnavelkitta’s. De hoeveelheid voeding 
werd opgedreven en dagelijks werden een tiental eendagsratten verstrekt samen met een tiental 
eendagskuikens. De jongen groeiden goed en een week later kwam het moment om ze te ringen. 
 

                                    
                                    Ik heb een mals hapje voor mijn jongen gevonden. 
 
Er moest door mij een zware keuze worden gemaakt. Ik had al gelezen dat roodsnavelkitta’s hun 
jongen durfden op te eten na een storing van het nest (ringen dus). Omdat dit mijn eerste fok was 
met deze vogels wou ik toch zeker deze jongen groot krijgen maar wilde ze tegelijk ook geringd 
hebben. Op een leeftijd van zes dagen werden ze dus uitgehaald om geringd te worden waarna ze 
verder met de hand werden opgefokt. De voeding bestond uit stukjes runderhart, eendagsmuizen 
en handopfokvoeding. De vogels kwamen goed groot. 
Het ouderkoppel kwam het verlies van hun jongen goed te boven want een drietal weken later 
vond ik het eerste van in totaal 5 eieren van het tweede legsel in hetzelfde nest. De verzorging 
bleef dezelfde als bij het eerste legsel en twintig dagen later lagen er vijf jongen in het nest. Na een 
week dienden ook deze te worden geringd. Ik was al blij met de drie jongen uit het eerste nest dus 
nu zou ik alles overlaten aan de ouders zelf.  
 
De vijf jongen werden dus geringd en nest werd teruggehangen. Meteen kregen ze een tiental 
eendagsratten en kuikens ter beschikking gesteld en ik ging snel de volière uit. Een vol uur heb ik 
toen vanuit een aangrenzende volière mijn roodsnavels gade geslagen. De pop ging terug op het 
nest en de man begon meteen voedsel aan te dragen. Van een superkoppel gesproken. Deze vijf 
jongen werden dus als natuurbroed grootgebracht.  
 

                                  
                                                Druk badende roodsnavelkitta’s. 
 
De dag dat ik met mijn gezin op vakantie zou vertrekken vlogen de 5 jongen uit de tweede ronde 
uit. De 3 jongen uit de eerste ronde waren, dacht ik, al zelfstandig en werden in een aparte volière 
ondergebracht. Tijdens mijn afwezigheid werden de vogels door mijn moeder verzorgd. Een jong 



van de eerste ronde is echter gestorven. Vermoedelijk was het nog niet zelfstandig genoeg. Het ligt 
nog steeds in de diepvries. Mijn zeven andere jongen groeiden goed en werden zelfstandig.  
                                     

                                         
                                                       Ik werd ook verkocht. 
 
Na de rui nam ik de ongelukkige beslissing om al mijn roodsnavels, inclusief het superkoppel, 
weg te doen. Iets wat ik mij later dik zou beklagen. Verkopen kan altijd maar probeer maar eens 
nieuwe vogels aan te kopen. 
Eind 2007 heb ik echter toch opnieuw twee jonge volledig onverwante koppels roodsnavelkitta’s 
kunnen samenstellen die momenteel (eind maart 2008) zeer goed overeenkomen. Al heb ik wel bij 
een man de vleugelpennen moeten in knippen omdat hij te hevig achter de jonge pop begon te 
jagen. De man is van 2006, de pop van 2007 en naar mijn mening nog te jong om tot fokken over te 
gaan. Het andere koppel is van 2007. Dit jaar verwacht ik dus nog geen resultaten maar ik hoop 
opnieuw over een superkoppel te kunnen beschikken en in 2009 mooie natuurbroed 
roodsnavelkitta’s te kunnen fokken. 
 

                             
                                           Ik ben hier nog in het Himalayagebied. 
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