
FOKVERSLAG VAN DE WITKRUINROODBORSTTAPUIT  
 Cossypha albicapilla –White-crowned Robin-Chat.   

 

Van: A. de W. / foto’s auteur.  

Algemene beschrijving door Ger Essenberg. 

 

 In de zomer 2005 hebben wij deze vogels in Wamel gekocht. Wij konden kiezen tussen de sneeuwkruin en 

de witkruin (Dat waren nog eens tijden dat je kon kiezen uit zoveel mooie vogels). 

 

                                  
 

Algemene beschrijving. 
De Cossypha albicapilla is afkomstig uit Senegal en Gambia tot Noordoost Guinea. 

Naast dit nominaat ras zijn er 2 rassen bekend: 

Cossypha albicapilla giffardi afkomstig uit Noord Ghana tot Noord Kameroen. Deze lijkt op het nominaat 

ras, echter de witte kruin heeft een zwartere schubtekening. De mantel, vleugels en de staart zijn zwarter en 

het onderlichaam is fletser van kleur. 

De Cossypha albicapilla omeinsis is afkomstig uit Zuidoost Soedan, Zuidwest Ethiopië. Hij lijkt op 

voorgaande, maar bezit een donkerder onderlichaam. 

De geslachten zijn gelijk, het popje is iets kleiner en bezit een kortere staart. Het formaat is 23 – 27 cm. het 

gewicht 53 – 65 gram. 

 

De oorspronkelijke habitat van deze roodborsttapuit bestaat uit dicht begroeide galerijbossen, doorgaans in 

het droge savanne- woudlandschap waar jaarlijks 300 – 500 mm regen valt. Daar leven zij tussen het 

dichtbegroeide struikgewas met hun schaduwrijke ondergrond in plantages, tuinen ect. langs de 

oevergebieden tot op hoogten van 950 meter boven de zeespiegel. 

Het ras Cossypha albicapilla omeinsis heeft zijn habitat tussen het struikgewas in de wouden van het 

rotsachtige berggebied tot op 1500 meter hoogte. 

 

De broedtijd is juni, augustus – september en december in Gambia. December in Niger en Burhina Faso, en 

juli in Nigeria. 

Van plantendelen e.d. wordt een open komvormig nest 1-2 meter boven de grond in een open boomholte of 

kleine boomstronk gemaakt. Daarin worden de 2 eieren gelegd. 

Hoofdzakelijk foerageren de vogels tussen het dichte struikgewas op zoek naar insecten, soms pakken zij 

ook kevertjes, termieten en mieren. 

 

Afhankelijk het seizoen, trekt in West-Afrika een deel van de roodborsttapuiten uit Mali tijdens de regentijd 

van april tot oktober naar het noorden, en tijdens de droge tijd in november tot maart naar zuiden. Zover 

bekend zijn de witkruinroodborsttapuiten van Soedan standvogels. 

 

De witkruinroodborsttapuit en de sneeuwkruin roodborsttapuit – Cossypha niveicapilla worden vaak door 

elkaar gehaald. Zet ze echter maar naast elkaar dan zijn de verschillen overduidelijk te zien. De sneeuwkruin 



meet 20,5 – 22 cm en het gewicht is 34 – 45 gram.  De witte koptekening loopt in de lengterichting over de 

kruin en het zwart eindigt in de nek.  

De sneeuwkruin roodborsttapuit komt van herkomst uit Senegal, Gambia en Sierra Leone tot Nigeria, Sudan 

en West Ethiopië. 

Het ras Cossypha niveicapilla melanonota vinden we in het Lake Victoria stroomgebied. Deze vogels 

bezitten een donkerdere tot zwarte rug. 

( Op de omslag van Vogelexpresse 2007 staat de sneeuwkruinroodborsttapuit afgebeeld; vergelijk beide 

foto’s maar eens). 

 

De zang.  

Daarnaast is het grote verschil de zang, zingt de sneeuwkruin veelvuldig en goed hoorbaar zo zingt de 

witkruin ook veelvuldig alleen je ziet hem zingen hij zingt zo zachtjes het is nauwelijks hoorbaar. Af en toe 

laat hij zich luid en duidelijk horen en sta je versteld van zijn zang zo mooi en vol. 

 

Hebt u nu een sneeuwkruin die niet zingt ga dan maar eens goed kijken want in negen van de tien keer is het 

een witkruin. Ik ben er nog niet achter hoe ik ze (want ik vermoed dat beide geslachten kunnen zingen) tot 

meer zang kan verleiden ik denk dat ik daar een tweede koppel op afstand voor nodig heb. 

Wat mijn witkruinen ook heel leuk vinden is om in het holst van de nacht een luide fluittoon te geven die 

afloopt met luid gegrinnik. 

 

Huisvesting. 

Na aankoop hadden wij er in eerste instantie weinig plezier van. Ze waren erg schuw en onze 

Zwartkopbuulbuuls – Pycnonotus atriceps reageerden furieus op hun nieuwe buren, ze gingen zo tekeer dat 

wij vreesden voor hun jongen en hebben daarom het hele gedeelte af geschermd zodat de rust kon terug 

keren.  

Ze zitten apart in een ruime fokvlucht van ruim 2 x 2 meter en hebben de beschikking over een verwarmd 

nachthok en buiten een verwarmde zitstok.  

Ze zijn absoluut niet te combineren met iets anders roods zoals een 

niltava of een schama die worden onherroepelijk gedood. 

 

Het fokverslag. 

Op 1 mei 2006 liggen er twee eitjes in een open broedmandje, persoonlijk vond ik deze bruine eitjes aan de 

kleine kant.  

Op 3 mei begint Ma te broeden. Ze waren nog steeds heel schuw en ma die het broeden alleen doet verliet bij 

het minste geringste het nest . 

Op 15 mei ligt er een minuscuul jong in het nest, wij zetten de volière weer open wat zo’n beetje standaard is 

als wij jonge vogels hebben, maar Pa maakt geen enkele aanstalten de volière te verlaten, wij voeren een mix 

van verknipte witte meelwormen, krekels en buffalo’s met daar doorheen mineralen en vitamines. Het jong 

vertoont weinig vooruitgang en wij zien de toekomst van het jong dan ook duister in. Pa is ondertussen ook 

nog in de rui geschoten en ziet er niet uit met twee en een halve staartveer.  

 

                                            
 

Op 20 mei krijgt Pa de geest en zien wij hem de tuin verkennen.  

Een van de eerste dingen die hij ontdekt is het raam waarin hij zich zelf ziet, dat wordt dus zijn standplaats 

de eerste weken. Hij vindt zichzelf zo mooi dat hij al gauw de naam Narcissus krijgt. 



 

Op 21 mei val ik bijna van mijn stoel als ik Narcissus midden in de lelievijver ziet springen waar hij een 

kikkervis pakt die hij naar de kant brengt met forse tikken op de tegels dood mept en er mee naar het nest 

vliegt. Het jong groeit slecht de eerste week maar redt het toch. 

Na een week als het jong zijn eerste veertjes heeft gaat Ma zich met de jacht bemoeien voor de gekke fratsen 

van Narcissus heeft zij geen tijd. Pa voert wel af en toe een kikkervis en krekels die ik hem toe gooi. 

 

Door die krekels die hij steeds dichter bij mij moet halen beginnen hij en Ma later ook, ons steeds meer te 

vertrouwen. Op het laatst at hij al bijna uit de hand. De rest van de tijd bewaakt Narcissus het territorium wat 

heel beslist de tuin is, geen enkele merel is daar zijn leven zeker. 

Wij vinden zelfs een dode grote zanglijster in de tuin en het vereist tijdens het voeren wat beleid om ruzie 

met het andere losvliegend spul zoals de gaailijsters, diadeemtimalies en buulbuuls te voorkomen. Echter dat 

gaat wonderbaarlijk goed, de rest van zijn tijd zit meneer voor het raam de gekste capriolen uit te halen. Ma 

niet, die vliegt meteen het bos in om per omgaande terug te keren met een snavel vol.  

Wat ons opvalt, is dat ma niet jaagt in het territorium van Narcissus behalve op de door ons verstrekte 

krekels. Zodra Ma op de wieken gaat wordt zij begeleidt door Narcissus tot de grens van zijn territorium. 

Daar blijft hij wachten totdat zij weer terug komt, dan vliegt hij mee tot de opening van de volière, Ma naar 

binnen, Narcissus naar het raam. 

 

                                       
 

Het jong groeit nu als kool, op 2 juni als hij 18 dagen oud is vliegt hij uit, een groot dik lelijk monster met 

Gigas poten ringmaat 6 mm.   

Die avond komt er ook een einde aan dit feest Pa en Ma proberen met roepen het jong uit de volière te 

lokken nu kan bij ons een hoop, maar dit gaat ons te ver dus sluiten wij de volière. En kan ik met een emmer 

sop de vensterbank schoonmaken. Na enkele weken vangen wij het jong af. Hij heeft de hele zomer nog bij 

ons doorgebracht want wij wilden hem graag laten zien op de clubshow waarna hij in de volière van Kees  

terecht is gekomen. 

 

 Op 9 oktober vind ik tot mijn verbazing Ma broedend in haar oude nest terwijl ze ook een nieuw nest 

gemaakt had die ik regelmatig controleerde. De eieren zijn nu veel groter als de eerste keer uit een 

schouw blijkt dat ze beide bevrucht zijn en tegen beter weten in laat ik ze maar hun gang gaan 16 oktober 

twee jongen Pa weet nu onmiddellijk de opening te vinden Maar buiten is niets te halen hij ontdekt wel zijn 

verloren zoon en is constant in zijn nabijheid te vinden. Maar die staat op het punt naar Waspik te vertrekken 

en als wij hem dan weggebracht hebben is er voor hem niets meer aan en laat hij zich niet meer buiten de 

volière zien. 

 

De jongen staan op een menu van 20% witte meelwormen en 80% krekels, dit na enkele dagen aangevuld 

met garnalen, regenwormen en hele kleine stukjes pens, ze groeien als kool.  

Op 2 november vliegen ze uit en alles zag er rooskleurig uit. Toch ging het fout en na enige tijd vonden wij 

ze kort na elkaar dood in het nachthok. Ik vermoed dat de korte dag in het leerproces om zelf eten te pakken 

hen fataal is geweest, wellicht als ik het nachthok verlicht had dat het anders gelopen was. 

 



Zonde, echter we hebben er wel weer van geleerd. 

 

Dit jaar, het is inmiddels 2007, laten de witkruinen er geen gras over groeien half februari hebben ze een 

nieuw nest gemaakt en zien wij ze baltsen. 

19 februari hebben ze 2 mooie grote eieren en zit Ma strak op het nest. Nu in maart vliegen er weer 2 jongen 

vrolijk rond. 
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