
 

Fokverslag van de Grijskopijsvogel -Halcyon leucocephala. 
Door J. V. / foto’s auteur. 

 

Herkomst:  
Zuid Zaïre en West Tanzania en zuidelijk tot Noord Namibië en Oost Transvaal vanwaar hij doortrekt naar 

Kenia, Uganda en Noord Zaïre. 

Ze leiden daar een zwervend bestaan.  

Ze graven voor hun nest tunnels van zestig tot honderd centimeter diep. Er worden drie tot vijf glanzend 

witte eitjes gelegd van 21,5 x 24 mm. groot. 

 

Ondersoort:  

Leucocephala pallidiventris. Deze soort leeft zuidelijker. 

 

De snavel van de pop is 50mm. lang, en van de man 55mm. 

 

                                     
 

Voedsel:  

Hun voedsel bestaat uit kevers, sprinkhanen, krekels, moriowormen, meelwormen, forelvisjes, klein 

gesneden kippenhartjes, jonge karpertjes ( 2-5 cm.), geweekte puppybrokken, babymuisjes en Claus groen. 

 

                                   
 

Beschrijving van mijn eerste fok met ijsvogels:  

In mei 2000 kocht ik van een kennis een paar gesekste grijskopijsvogels. Ik liet ze met mooi weer buiten 

vliegen in een vlucht van 8x3x2 mtr. samen met toerako's en buulbuul 's. Na de zomer in oktober met slecht  

weer deed ik ze in een vorstvrije binnenvolière.  

 

 

 



Voorjaar 2001.  

In mei bouwde ik een kleine volière van 4 x 1 x 2 mtr met een klein vijvertje l x l x 0.5 mtr met een houten 

zijwand, waarin ik een gat maakte om een nestblok voor te plaatsen. Dit gat werd verlengd met een pvc buis 

van 1 meter lengte, die gevuld was met leem en scherpzand. Het nestblok was ook gevuld met leem en 

scherpzand.  

                                            
                                                        Bij nest ingang. 

                                                        

Toen dit alles klaar was plaatste ik de ijsvogels in deze volière. Het mannetje had direct oog voor dit gat, en 

begon direct in het gat te graven. Na een tijdje graven dook deze naar een forelvisje in de vijver en bood die 

aan bij het vrouwtje met veel gekwetter. Het vrouwtje negeerde hem in eerst instantie, maar na enkele dagen 

bij het zelfde ritueel zag ik het vrouwtje het visje accepteren waarna het mannetje direct gebruik maakte om 

haar te kunnen bespringen. Dit liet ze nog niet toe. Nu kreeg het vrouwtje ook interesse in het nestgat en 

begon mee te graven, waarbij er steeds vaker meer wormen, sprinkhanen, en forelvisje door het mannetje 

aan het vrouwtje werd gegeven, met telkens een poging om met het vrouwtje te mogen paren. Nu snel meer 

forelvisjes gezocht voor te voeren. Dit was een hele klus om deze kleine visjes te kunnen krijgen, dus in 

beekjes maar stekelbaarsjes gevangen en ander klein grut. Op 16 juni 2001 bleef het vrouwtje langer in de 

pijp waarbij ik vermoedde dat ze eieren ging leggen, gezien haar gedrag. Dit werd bevestigd met het eerst 

eitje.  

                                    
                                 

                                                      Nest met 4 eieren. 

 

Op 24 juni lagen er 4 eitjes. Dit kon ik zien omdat ik een schuif in de blok had gemaakt, die ik weg kon 

halen. Het vrouwtje bleef nu constant op haar nest zitten, met twee tussen pauzes elke dag 's morgens om zes 

uur en 's avonds om zeven uur om te eten. Dit werd aangereikt door het mannetje die dan direct in de vijver 

dook, en dan meteen naar het vrouwtje vloog om te voeren. Het mannetje broedde niet. Dit werd geheel voor 

rekening genomen door het vrouwtje.  

Op 8 juli let wel 14 dagen later kwam het eerste eitje uit, omdat ik schaaldelen op de grond zag liggen . 

's Avonds toen ze eraf vloog hield ik vlug inspectie en zag ik drie kuikens. De volgende morgens was het 4
e
 

ei ook uit gekomen.  



                                           
 

                                                          De 4 jonge ijsvogels.  

 

De 4 kuikens stonden met gestrekte hoofdjes naar boven tegen elkaar aan gedrukt en gaven geen geluid.  

Bij het voeren van visjes is me opgevallen dat ieder om de beurt een visje aangereikt kreeg, waardoor 

telkens alle kuikens een stap doordraaide voor de opening van de pijp, ze aten echt onwaarschijnlijk veel. 

De eerst dagen werd er elke dag een doosje dode krekels en sprinkhanen bij gevoerd, omdat ik niet zo'n 

kleine visjes kon krijgen. Maar na een week kon ik dit al achterwege laten, omdat ze toen al de grotere visjes 

konden eten. Nu werd het dieet ook uitgebreid met moriowormen, meelwormen, kippenhart, babymuisjes, 

kleine karpers en forelvisjes. 

 

Na twee weken hadden ze al flinke stoppels en waren ze al half zo groot als de ouders, dus groeiden ze hard 

en vervuilde ze het nest ook net zo flink. Het was een grote knoeiboel. 

 

          
 

                                                               14 dagen oud. 

 

Zowel het mannetje als het vrouwtje voerde de jongen, maar tot nu toe bleef het vrouwtje 's avonds op het 

nest. Het vrouwtje dook nu na elke voeding door de vijver voor een schoonmaak beurt, waardoor ze steeds 

minder goed opdroogde. Met samenhangend slecht weer verdronk ze in de vijver. Wat nu gedaan?  

Nu een goede kennis in Overpelt ( Hendriks) om raad gevraagd of de mogelijkheid bestond deze met de 

hand of door het mannetje zelf te laten voeren. 



Een dag werd afgewacht om te zien of het mannetje dit aankon. Helaas het bleek geen haalbare kaart voor 

het mannetje, door het slechte weer bleef hij veel te lang nat, waardoor het voeren verminderde, dit te horen 

aan het zeer luidruchtig geluid van de kuikens! 

Omdat dit mijn eerste poging was om te fokken en de jongen al zo groot waren en goed aten heb ik ze uit de 

nestblok genomen en besloten om ze met de hand verder groot te brengen. 

Hendriks had hier veel ervaring in. Dit was op 24 juli. 

Dit is tot een goed einde gekomen want ze vlogen alle vier na een week in een kleine opvangkooi.  

Ze werden hoofdzakelijk gevoerd met spiering, stukjes kippenhart en moriowormen. 

Op 13 augustus zijn ze overgebracht naar een grote tuinkas waar ze nu rond vliegen. 

 

Dankzij Dhr. en Mevr. H. heb ik nu mijn behaalde fokresultaat waar ik ze zeer dankbaar voor ben.  

En ik trots!  

 
 

 

 

 

 


