
MIJN FOKRESULTAAT MET DE WITTE SPECHT  - Melanerpes caudidus. 
Door Gerrit en Ger  / foto’s internet. 

 
Inleiding. 
Witte spechten komen van oorsprong uit Brazilië en Suriname, Bolivia, Paraguay, Uruguay en Noord- 
Argentinië, waar ze de palmwouden en savannen bewonen.  

                                                  
                                                     Het deel van Zuid-Amerika. 
 
Tijdens de broedtijd leven zij in paren, na die tijd trekken zij in kleine familiegroepjes door de 
sinaasappelplantages waar zij zich tegoed doen aan de vruchten, honing en zaden. Daarnaast doen ze zich 
tegoed aan vele soorten insecten. Man en pop zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De pop mist het 
geel in de nek en de oogstreep is wat fletser van kleur, evenals het geel in de anaalstreek. Jonge witte spechten 
lijken het eerste jaar op de vader, alleen de onderstaart is nog zwart en de snavel korter. Na een jaar 
verkleuren de jongen en krijgen het mannelijke of vrouwelijke verenkleed. De totale lengte is 26 – 27 cm. 
 

                                     
                                      ♂ witte specht                                     ♀ witte specht. 
 
Algemeen. 
Eind 2005 kon ik een koppel witte spechten kopen. Zij werden in een geheel overdekte 
buitenvolière van 3 x 2 x 2,40 meter met een licht verwarmd binnenverblijf van 2,5 x 1 x 2,40 meter 
geplaatst. Deze verblijven waren alleen voor de spechten gereserveerd. De vluchten waren 
voorzien van boomstammen, takken en beuken nestblokken. Als bodembedekking kregen zij 
beukensnippers.  



Het fokverslag. 
Toen ik de vogels een half jaar in mijn bezit had, begon de man met uitslaande vleugels tegen de 
pop te baltsen, daarbij liet hij zijn specifieke spechtenroep horen. 
                                            

                                             
                                                      Roepende witte specht. 
Ik heb de vogels toen een nestblok van 40 cm hoog met een diameter van 30 cm voorzien van een 
invlieggat van 7-8 cm gegeven. Nestmateriaal werd niet gebruikt, wel hakten de vogels de bodem 
wat uit om zodoende wat fijn zaagsel op de bodem te krijgen. Het duurde nog enige weken 
voordat het 1e ei op 16 januari 2005 gelegd was. In totaal werden 3 eieren gelegd. Ik gebruikte een 
spiegeltje voor nestcontrole, zodoende kon ik na 10 dagen zien dat de witte eieren bevrucht waren. 
De eieren werden door de pop en mannetje om beurten bebroed, ‟s avonds zaten beide ouders op 
het nest. 
Na een broedtijd van ongeveer 13 dagen kwam het eerste ei uit twee dagen later bezat ik 3 jonge 
spechten. 
 

                         
            Drie jonge witte spechten in het nest.                                  We kijken naar buiten. 
 
Om het 3½ uur gaf ik de vogels levend voer wat bestond uit klein geknipte morio – en 
meelwormen, krekels waarvan ik de kop verwijderd had, kleine blokjes tahoe en Tovo ijzerarm 
universeelvoer. Van tevoren werden de insecten in een bakje gedaan, erover ging 
insectenstrooipoeder met een paar druppels slaolie, het geheel werd goed door elkaar geschud 
zodat het poeder aan de insecten bleef kleven. Op deze manier kregen de jongen in de beginfase 
extra eiwitten naar binnen zodat zij goed konden groeien. Beide ouders voerden de jongen van ‟s 
ochtends vroeg tot ‟s avonds laat, daardoor groeiden de jongen als kool en op een leeftijd van 
ongeveer 10 dagen werden ze geringd met 6 mm ringen.  Nestcontrole lieten de vogels zonder 
problemen toe. 
Opgemerkt moet worden dat het levende voer eerst door de oudervogels op een tak doodgeslagen 
wordt, voordat ze het aan de jongen voeren. 



 

                    
         Witte specht met bovenop de stam een rups.            De druk bezochte sinaasappelbomen. 
 
De eerste levensdagen waren de jongen praktisch kaal en lichtroze van kleur. Op een leeftijd van 
ongeveer 7 dagen gingen de ogen open en toen ze 14 dagen oud waren kwamen de eerste veertjes 
door. 
Toen de jongen ongeveer 3 weken oud waren, hoorden we ze voor het eerst hakken in het blok, 
ook begonnen zij echte spechten geluiden te maken. Af en toe lieten ze zich zien in de nestopening. 
Ze zitten nu al aardig in de veren. Het leeftijdverschil is nog wel duidelijk te zien, de witte 
kopkleur is nog wat bruinig, maar het gehele kleurpatroon is duidelijk zichtbaar. Op een leeftijd 
van 38 dagen verlieten de jongen het nest, in het begin vlogen ze nog wat stumperig, maar dit was 
snel over. De ouders probeerden de jongen te beschermen door de vleugels om ze heen te slaan, 
een heel leuk gezicht. Na het uitvliegen gingen de jongen nog 14 dagen ‟s avonds terug naar het 
veilige nest om daar de nacht door te brengen. De jongen werden in die tijd nog volop door de 
ouders gevoerd. Nadat de jongen 10 dagen waren uitgevlogen, begonnen zij zelfstandig te eten, de 
onderstaart is nu horizontaal gestreept zoals bij de ouders. Ook werd er nu volop in de 
boomstammen en de houten delen van mijn volière gehakt.  
 

                                  
                    Pas uitgevlogen jonge specht, het geel in de nek is nog wat zichtbaar.      
 
Toen de jongen geheel zelfstandig werden ze apart gezet. 
Het ouderpaar begon aan een nieuwe ronde wat 4 eieren en 4 jongen opbracht. Helaas lag op een 
ochtend een van deze jongen dood op de grond, de oorzaak was voor mij totaal een raadsel. De 
andere 3 jongen groeiden als kool en spoedig zaten ze weer in de nestopening. Op gegeven 
moment zag ik bij de nestcontrole een van de bijna volwassen jongen dood op de bodem van het 
nestblok liggen. De andere 2 jongen werden volwassen en hakken ijverig tegen de boomstammen 



aan. Helaas had een van deze jongen „n wat gekruiste snavel, gelukkig kon hij er zonder probleem 
mee eten. 
 
Jammer genoeg was mijn houten volière met zijn triplex wanden niet bestand tegen de hakkende 
spechten, overal werden gaten gehakt, zelfs werden de bodems uit de twee beuken nestblokken 
gehakt. Daardoor moest ik nadat ze bij ons op de tentoonstelling hadden gezeten, verkopen.  
 

                                     
                                               Lekker snoepen van deze vrucht. 
                                            

                                                     
                                                  Boven de ♂ en onder de ♀ witte specht. 
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