
DE FOK VAN DE EILANDSPREEUW – Aplonis cantoroides. 
Door Mevrouw C. de Wijs – foto speciaalclub. 
 

Het fokverslag. 
31/12/03. 
Ik ga het binnenverblijf van 2,5 x 2,5 x 2 m schoonmaken, de wanden en plafond zijn van kunststof, de 
vloer van cement met een harde toplaag. Daarop wat houtsnippers, het geheel is zo goed schoon te 
houden. 
Maar wat schets mijn verbazing; in het vergeten parkieten blokje liggen wat steeltjes en bladeren, ik 
besloot om het blokje maar te laten hangen. Tevens vraag ik mij af wie dit heeft gedaan. 
Het binnenverblijf grenst aan een gezelschapsvolière en als ik ’s ochtend voer breng zit alles buiten in de 
ren van 8 x 3,5 x 2 meter. 
 
14/01/04. 
Vandaag wordt alles duidelijk voor mij, de Eilandspreeuw komt uit het blokje, de vogel gaat naar buiten 
dus ging ik snel even kijken en ja hoor 2 mooie lichtgroene eieren met wat vaag bruine vlekjes liggen in 
het nestblokje. Nu is het echter afwachten of ik een stel bezit, wel is een van de vogels wat groter dan de 
ander. 
 
24/01/04. 
Hoera, ik heb een koppel, een van de ouders komt naar mij toe met een houding van ik bescherm mijn 
nest hoor! Terwijl ik de voerschaal verwissel zie ik een eierdop liggen. Nu maar even wachten tot de 
vogel naar buiten komt. Snel houd ik nest controle, en ja hoor een jong, lekker warm en heel roze 
gekleurd met de oogjes nog dicht. Nu maar hopen dat ik het groot krijg. Misschien is er morgen het 
tweede jong. Later blijkt echter dat het 2e ei onbevrucht was. 
 
31/01/04. 
De kleine is vandaag geringd met een 4 mm ring die voorzien is van ventielslang. Ik hoop dat de ouders 
de ring laten zitten. 
 
20/02/04. 
De kleine fladdert door de binnenkooi. Wel staan er nu grote fruitboom - en zwarte elzentakken in, 
zodat het jong van de grond kan gaan zitten. Verder staat er een kunstkerstboom in, waarvan de takken 
met haken vastzitten zodat het schoonmaken geen probleem is; even de drukspuiter er op en klaar voor 
het gebruik. 
De kleine spreeuw heeft een schutkleur te weten bruin op de rug, de borst is roomkleurig met bruine 
vlekken. De ogen zijn heel donker met een rode gloed, dit zal later doorkleuren naar fel rood zoals zijn 
ouders dat hebben. 
 
03/03/04. 
Het 1e ei van de tweede ronde, het ziet er goed uit. 
De jonge vogel vliegt door de hele kooi, hij is nergens bang voor, eerder heel brutaal naar de andere 
vogels te weten: blauwvleugel minla’s, diadeem timalies, emerald - en amethist spreeuwen, zwartborst – 
en zanglijsters en goudvinken. Ik besluit deze vogels eerdaags naar hun eigen vluchten over te brengen 
zodat alles weer in orde is voor het broedseizoen. 
 
18/03/04. 
Er zijn 3 eitjes uitgekomen, de jongen zien er mooi donkerroze uit, alles gaat naar wens. Alle vogels 
mogen van de oudervogels naar de binnenkooi, dit is een geweldig koppel. 
Het zijn toch wel vogels voor de beginnende vogelliefhebber, die als ze er de ruimte en het voer voor 
hebben er veel plezier aan beleven. 
 
Het voedsel. 
Het voedsel bestaat dagelijks uit: geraspte zoete appel, wortelen, krenten en rozijnen, dit alles wordt 
gegeven via een schone schaal. Verder vruchtenpaté, tahoe en universeelvoer. 



Over het fruit gaat nog wat bessenconcentraat, nectar en groene algen. De witte meelwormen worden 
graag gegeten, pinky’s zijn ook welkom. Miereneitjes laten ze echter liggen. 

 

                   
 

 
 
Beschrijving.  
Van de Eilandspreeuw – Aplonis cantoroides 
(18 – 21,5 cm) zijn geen ondersoorten bekend. 
Zij komen van oorsprong uit Nieuw Guinea en 
de nabij gelegen eilanden, verder vinden we ze 
op de eilanden van de Bismarck Archipel en op 
de Solomons eilanden. Zij leven daar in de 
beboste bergvalleien tot op hoogten van 1500 
meter. Vaak zijn ze samen te vinden met de 
Metaalglansspreeuw – Aplonis metallica. 
Zij leven in grote groepen, die zich vrijwel altijd 
in de bomen ophouden, waar ze vruchten en 
bessen eten. Daarbij maken ze een 
oorverdovend kabaal. 
 

 
 
 


