
 

 

Nestkast voor gekraagde en zwarte roodstaarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructies  

Ophanghoogte 2 – 3 meter.  

Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen, tegen schuttingen, muren en 

gebouwen. Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen..  

Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonborstelen. 

Nestkasten  jaarrond laten hangen. Worden ’s winters ook als slaapplaats gebruikt. 

 

 U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid! 
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De gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) is een zangvogel uit de familie 

Muscicapidae (vliegenvangers). Het is een trekvogel die broedt in Europa en in Afrika 

overwintert. 

 

De vogel is 13 tot 14,5 cm lang. Het is een vrij slanke, onopvallende vogel die zich meestal 

ophoudt in het gebladerte. Zowel mannetje als vrouwtje hebben een roestrode staart die vaak 

trilt als ze zitten. Het mannetje heeft een oranje borst en een zwart "gezicht" met een witte 

wenkbrauwstreep die doorloopt tot op het voorhoofd. De rug is leigrijs. Het vrouwtje is vaag 

oranje tot beige op de borst en grijsbruin op de rug 

Het voedsel van deze trekvogel bestaat uit insecten, larven en bessen.  

Het legsel bestaat uit vijf tot zeven lichtblauwgroene eieren met roodbruine stipjes.  

De gekraagde roodstaart komt tijdens het broedseizoen in heel Europa voor, met uitzondering 

van Ierland en IJsland.  

Het leefgebied bestaat uit halfopen landschappen met oude bomen afgewisseld door 

struikgewas, oud dennenbos, parken en grote tuinen. 

De soort is op de zandgronden redelijk stabiel. In het westen van Nederland komt de soort 

hoofdzakelijk in de duinen voor. Hij neemt daar de laatste jaren in aantal toe en is plaatselijk 

een algemene broedvogel.  
 

De zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) is een trekvogel en komt vanaf half maart tot 

oktober in Nederland en Vlaanderen voor in stedelijke gebieden. Een enkeling blijft 

overwinteren.  

De zwarte roodstaart is 14 cm lang en heeft een roestrode staart. De mannetjes zijn roetzwart 

met witte vlekken op de vleugels. Het vrouwtje is minder zwart en heeft geen witte vlekken. 

Zijn zang bestaat uit korte roepgeluidjes die karakteristiek met een krakend geluid beginnen. 

Meestal maken ze een zeer herkenbaar geluid, alsof er twee steentjes tegen elkaar aan getikt 

worden.  

De zwarte roodstaart leeft van insecten en vruchten.  

De vogel bouwt zijn nest in o.a. boomholten, boomspleten, houtstapels, onder dakpannen en 

broedt vanaf eind april. In Nederland en België wordt er veel in steden genesteld. Per legsel 

worden vijf tot zeven witte eitjes gelegd, die na veertien dagen uitkomen. De kuikens blijven 

twaalf tot zestien dagen in het nest. Jonge vogels hebben gevlekte veren.  

Deze roodstaart heeft een groot verspreidingsgebied. Men veronderstelt dat de soort in aantal 

stabiel is. (Bron: Wikipedia) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muscicapidae

