
ZELDZAAM FOKRESULTAAT MET DE GOUDKAP FISKAAL – 
LANIARIUS BARBATUS. (Yellow-crowned Gonolek) 
Door Cor van Z. / foto’s auteur.  

 
Algemene beschrijving. 
De 23 tot 25 cm metende Goudkapfiskaal – Laniarius barbatus waarvan de pop een lichtere borst- en 
buikkleur heeft dan de man (zie foto 2 achterste vogel), komt voor in Equatoriaal-Afrika. Daar leven ze 
verborgen tussen het dichte struikgewas van waterrijke gebieden. Zij behoren tot de struikklauwieren 
en zijn in tegenstelling tot de echte klauwieren bij wijze van spreken meer sluipende vogels die tussen 
het dichte struikgewas naar voedsel zoeken wat bestaat uit insecten, rupsen en grote hoeveelheden 
verschillende maten sprinkhanen. 
Goudkapfiskalen laten regelmatig hun markante fluitende roep horen, deze wordt dan vaak in duet 
gebracht; de ene partner roept terwijl andere onmiddellijk antwoord geeft. 
Het nest is komvormig en wordt gemaakt van plantendelen, worteldraadjes en in ons geval kokosvezels 
(zie foto’s), het is bevestigd in een boom of struik op hoogten van 1,5 tot 4,5 meter. 
De 2 eieren zijn lichtblauw van kleur en zijn spaarzaam voorzien van donkerbruine en paarse vlekjes 
en veegjes, vaak dicht opeen aan de dikke pool. 
 
 

                      
             Goudkopfiscaal                               Links voor de man, derde vogel de pop. 
 
Het fokverslag.  
In de zomer van 2004 ben ik in het bezit gekomen van deze mooie Goudkapfiskaal. De 
vogels werden ondergebracht in een ruim beplante volière van 8 x 2 x 2 m met nachthok, 
samen met 1-1 Driekleurige glansspreeuwen – Lamprotornis superbus, dit gaf geen 
problemen tot nog toe en ze kwamen goed de winter door.  
 
Als basisvoer krijgen zij per dag: Orlux universeelvoer aangevuld met kleingesneden fruit, 
zoals onder andere appel en dan bij voorkeur Jonathan of de Golden Delicious en geweekte 
rozijnen. Dit aangevuld met 2 kleine balletjes Ø 1½ cm van ½ om ½ gehakt waarin wat 
hondenvoer -kippenvlees, paneermeel en bepoederd met Gistocal. Daarnaast levend voer 
zoals meelwormen, buffalo’s en diepvries pinky’s - en krekels.  
 
Mei 2005. De vogels maakten hun eerste komvormige nest van wat kokosvezels in een struik 
op een hoogte van ongeveer 1,75 meter. Ook werden diverse keren 2 eieren gelegd, helaas tot 
verdere broedpogingen kwamen de vogels dat jaar nog niet. 
 



Het werd voorjaar 2006 en omdat de ene vogel wat lichter van kleur was dan de andere 
dacht ik dat het wel eens een koppel zou kunnen zijn. Ik wist inmiddels dat de vogels een 
komvormig nest bouwden in een struik. Daarom werd weer de oude truc toegepast, waar ik 
al meer succes mee heb gehad nl een oud merelnest werd in een struik opgehangen.  
Half mei zag ik dat de pop uit de struik kwam, maar ik had nooit gezien dat er met 
nestmateriaal werd gesleept, zoals bij de driekleuren. Ik heb toen zelf maar wat kokosvezels 
bij het nest geplaatst. Toen ik een paar dagen in later een kijkje nam in het nest zag ik tot 
mijn verbazing 2 eieren liggen. Het was 22 mei en ik dacht dat dit soort ongeveer 14 -15 
dagen broedde. Maar helaas op 1 juni waren de eieren verdwenen uit het nest ik verdacht de 
spreeuwen ervan, deze zijn dan ook opgevangen en in een andere volière geplaatst. 
 
Toen de vogels apart zaten, werden op 8 en 9 juni weer 2 eieren gelegd. De pop was erg 
schuw dat wil zeggen; zodra ik nog 2 a 3 meter van de volière was, vloog ze al van het nest. 
Ik heb toen wat takken van coniferen aan de voorkant van de volière vastgemaakt zodat ze 
me niet zag komen.  
Op 24 juni, na 15 dagen kon ik trots vertellen dat er 2 jongen waren. Wat opviel was dat een 
jong kleiner was dan de andere.  
Maar nu, wat moest ik naast mijn basisvoer nog meer aan insecten voeren? Ik besloot verse 
miereneieren erbij te geven. Tevens sprinkhanen, die ik zelf met een schepnet ging vangen. 
Op 30 juni was het kleinste jong uit het nest verdwenen.  
In vergelijking met driekleurige glansspreeuwen groeide het andere jong langzaam.  
Ik heb nog wat foto's genomen op 6 juli (12 dagen oud). De veren op de kop en vleugels 
werden al goed zichtbaar, maar helaas na 15 dagen op 9 juli lag het jong ’s morgens vroeg 
buiten het nest. Ik had nog hoop om het eventueel warm te blazen, maar er zat geen leven 
meer in. Wat er gebeurd was weet ik niet, is het zelf uit het nest gesprongen, of hebben de 
vogels het gedaan? Maar we geven de moed niet op, de volgende keer beter. Misschien doen 
ze nog wel een rondje. Dat het geen gemakkelijke vogels zijn voor wat betreft de fok, blijkt 
wel uit het feit dat ze tot nu toe nog niet in gevangenschap zijn gefokt. Na verdere pogingen 
om te fokken met deze vogels, is het me gelukt om een jong tot 29 dagen in het leven te 
houden.  
 
Na 3 jaar is het me nu in 2007 dan eindelijk gelukt om jongen van de Goudkapfiskaal op 
stok te krijgen. Zie verder mijn verslag. 
De vogels zaten nog steeds in dezelfde volière maar nu met een paar Chinese appelvinken - 
Eophona migratoria. 
 

                    
                               7 dagen oud                        De gouden kapjes zijn al wat te zien. 
 
Begin maart werden 2 eieren van de eerste ronde gelegd. Op 17 maart was het 1e ei 
uitgekomen. Na een dag was het jong verdwenen. Het 2e ei was onbevrucht. Op 31 maart 
2007 was het dan weer zover, de eerste mislukking had ik te pakken. (na een mislukt jaar 



2006, waarin wel 3 nesten eieren en enkele jongen, waar van de oudste 12 dagen oud was 
geworden). Ik had echter ik de goede hoop dat het nu zou gaan lukken.  
Op 27 april de tweede ronde: wederom 2 eieren, maar nu waren de eieren na 5 dagen 
verdwenen, de moed zakte al in mijn schoenen. 
Op 22 mei de derde ronde: er lagen weer 2 eieren in het nest.  
Ik dacht 3 keer is scheepsrecht! 
Op 8 juni was het eerste jong uit het ei gekomen en op 9 juni het tweede. Nu ging het redelijk 
goed. Na een paar bange dagen dat het weer mis zou gaan, zag ik dat de jongen beter 
groeiden dan bij de vorige nesten. De foto’s tonen aan hoe zij zich ontwikkelden, al op een 
leeftijd van 7 dagen begint de gouden kap zichtbaar te worden (linker vogeltje). Op een 
leeftijd van 12 dagen heb ik ze geringd met 4.3 mm. 
 
Waarom het nu wel is gelukt en daarvoor niet, ik weet het niet. Het enige wat van belang 
zou kunnen zijn is dat ik buiten het normale basisvoer met insecten, nu ook levende krekels 
heb gevoerd, de eerste dagen krekel nummer 5 en later krekel nummer 6 of 7. Om te 
voorkomen dat ze gelijk wegsprongen, heb ik ze eerst 5 minuten in de diepvries gedaan. Dan 
zijn ze traag, zodat de vogels gemakkelijk kunnen pakken. 
 

           
 
     Op foto 5 zien we nog een jong in het nest, het andere is net uitgevlogen, zie foto 6.  
     Op foto 7 zien we het oudste jong nu vier weken oud.  
 
De jongste van de twee blijft wat achter en besloten wordt om hem verder met de hand wat 
bij te voeren, wat vrij goed blijkt te gaan. Nu op een leeftijd van 6 weken zit het oudste jong 
nog bij zijn ouders in de volière, zijn rode kleur begint al goed door te komen. Hopelijk 
wordt hij niet door zijn ouders verjaagd, we houden het nauwlettend in de gaten! 
 
Op 5 juli zijn de vogels met het vierde nest begonnen. 
Nu vandaag, 23 juli wanneer dit artikel geschreven wordt, moet het eerste ei weer uitkomen, 
het blijft spannend. 
Ik hoop met deze bijdrage te bewijzen, dat ook moeilijke vogels te fokken zijn. Maar men 
moet niet te snel opgeven. Het is natuurlijk wel zo dat dit geen vogels voor beginners zijn.  
Met de importstop op vele tropische vogels moeten we zuinig zijn op wat we hebben. 
 
Na de eerste fok van mijn Witkuifgaailijsters – Garrulax leucolophus in 1976, de Kuifmaina’s 
- Acridotheres cristatellus in 1979 en de Roodsnavelkitta’s – Urocissa erythrorhyncha in 1980 
/1981 en nu dit jaar van een paar Driekleurige glansspreeuwen – Lamprotornis superbus 11 
jongen, is de fok met de Goudkapfiskaal toch wel de moeilijkste geweest. 
 
 


