
DE BRUINE MASKERGAAILIJSTER - Garrulax cineraceus. 
Door Arjan en Anita / foto’s auteurs. 
 
Van deze soort zijn verschillende namen bekend, onder andere de Japanse spotlijster en de 
baardgaailijster. 
Hoewel wij in 2004 ook al een succesvol fokresultaat met deze vogels hebben gehad gaat dit verslag 
over 2005.  
 
Het begon desastreus in het vroege voorjaar, ik zag de pop met open snavel naar adem happend in 
het verwarmde nachthok zitten. In plaats van haar gewoon met rust te laten en het binnengedeelte af 
te sluiten zodat de man haar niet meer op kon jagen was mijn diagnose: luchtpijpmijt (hoe kom je er 
op). Dus ving ik haar op om druppels toe te dienen en zij stierf in mijn handen, pure stress en ik had 
het alleen maar verergerd. Pas na een week kon ik haar begraven.  
Vervolgens op zoek naar een nieuwe pop, welnu dat viel niet mee. Zoeken op het Internet, bellen 
met handelaren, constant nee op het rekest en ondertussen begon de eenzame man steeds luider te 
zingen eerst alleen zijn eigen repertoire wel mooi maar een beetje eenzijdig totdat hij mee begon te 
zingen met de merels. Dat is echt een feest want hij kan zingen als de beste. 
Echter dat was niet wat wij voor ogen hadden met deze vogels. 
 
Wat voor vogels zijn het: we hebben hier te maken met gaailijsters van 24 cm groot. Veelvuldig zijn 
ze op de grond aanwezig (maar een worm zullen zij niet pakken die is hun vreemd). Ze maken zelf 
een open nest in een conifeer of een dichte struik en leggen daarin 2 tot 3 eieren, de eieren zijn 2,5 cm 
lang en 2 cm breed, lichtgroen van kleur zonder stippen of streepjes. (Bekijk hiervoor de foto’s) 
 

                                                             
                                                    Bruine maskergaailijster – Garrulax cineraceus. 
 
Beiden vogels broeden en wij denken zelfs dat de man meer broedt dan de pop. 
Het zijn vogels die zich op den duur echt aan de verzorgers hechten zij halen de wormpjes uit de 
hand en ook als ze op het nest zitten kunnen ze gewoon benaderd worden.  
Het zijn uitmuntende ouders. Als ze op de eieren zitten en ik wil kijken moet ik ze met zachte drang 
even verwijderen maar zodra ze jongen hebben riskeer je een pik in je vinger. 
 
Begin juni eindelijk raak Henk van Os heeft er één zitten, op naar Ridderkerk daar zit een pop. Ze is 
niet mooi, de staart is er bijna af en over het geheel een wat rommelige schriele vogel. 
De spoeling is echter dun, dus hebben wij het er mee te doen. 
Het bij elkaar zetten van de vogels is iets wat niet zonder begeleiding mag gebeuren de man kan heel 
fel zijn. Dus eerst wordt in twee fokvluchten naast elkaar even kennis gemaakt met elkaar. Het was 
liefde op het eerste gezicht en zodra ze bij elkaar zaten begon de balts, op de grond, de man dansend 
om de pop heen, een prachtig gezicht, ze gingen echter nog niet tot nestbouw over.  
Op 16 juni vond ik een ei in een leeg touwnestje en na een uur was dat eitje kapot en verwijderd de 
dag daarop vond ik wederom een kapot ei. Zou ik te maken hebben met een eieren pikker? De 
volgende dag vond ik weer een ei, nu was het heel en het lag gewoon op de grond. Toen werd het 



mij duidelijk ze waren niet gelukkig met de fokruimte, wel dat was zo geregeld een andere vlucht 
riant dit keer met veel coniferen ruim negen kubieke meter. 
Op 1 juli lag het eerste ei in een prachtig nest en mocht de volière open op 3 juli zaten ze op drie 
eieren. Ik had het ei wat ik op de grond gevonden had in de koelkast bewaard en dat heb ik er 
gewoon bijgelegd. Het broeden ging voorspoedig en de vogels wisselden elkaar regelmatig af.  
 

     
       Pop bruine maskergaailijster op het nest.                                De pasgeboren jongen.                       
 
Wij doen aan wildbroed, dat wil zeggen zodra ze het eerste ei gelegd hebben de vogels van ons de 
vrijheid kregen, een gevolg daarvan is dat de vogels snel een naam kregen want om nu te zeggen: zie 
jij wat de bruine maskergaailijster man aan het doen is, dat schiet niet op dus werden het Frits en 
Francien.  
Frits heeft geen idee wat een kostje bij elkaar zoeken is, voor hem zijn wij een wandelend buffet zeg 
maar Mc Donald. Daarnaast is hij super tam en eet uit de hand, voor Francien zijn wij echter 
vreemden en die had wel in de gaten hoe zij haar kostje bij elkaar moest zoeken. Dat hebben wij 
uitgebuit, het probleem wat wij dit jaar hadden was namelijk het gebrek aan insecten door de 
strenge vorst in maart. 
En geloof mij jonge gaailijsters lusten heel wat. Frits kreeg dus wormpjes van ons (Mc Donald) en 
Francien kreeg de taak om voor een afwisselend menu te zorgen zeg maar de salade. 
Naast het insectenmenu krijgen onze lijsters een ijzerarm universeel, elke dag vers fruit; druiven en 
peer hebben de voorkeur, wat strooizaad en een kwart buisje nectar. 
 
14 juli, het eerste jong, 15 juli het tweede en derde jong.  
Het vierde ei kwam niet uit en dat was maar goed ook want ze groeiden het nest uit.  
De manier van voeren die wij uitgedacht hadden ging prima hoewel Frits het wel eens overdreef; die 
kwam geregeld in de keuken om te kijken waar wij bleven zelfs de kamer was niet veilig voor hem 
gelukkig ging hij altijd dezelfde weg via de keuken terug, zodat hij niet tegen de ruiten aan vloog.  
De jongen groeiden als kool en weldra was de tijd aangebroken om ze te gaan ringen 6 mm. zo 
hadden wij opgezocht alleen hadden wij die niet zelf.  
Ik heb wat ringen gemaakt van zilver compleet met kweeknummer, jaar etc.etc. Ik heb een 
tandtechnisch laboratorium dus dat was een fluitje van een cent. De ringen gecamoufleerd met 
leukoplast. Handen geneutraliseerd met conifeer en het jonge vogeltje werd uit het nest gehaald. 
Daar waren Pa en Ma het niet mee eens wij moesten snel naar binnen met de deur achter ons dicht. 
Het ringen was zo gebeurd hoewel ik de ringen wel aan de grote kant vond, als ik de beschikking 
had gehad over een 5 mm. dan had ik die gebruikt.  
Snel werden de jongen weer in het nest terug geplaatst, hierbij zorgden we dat de ringen niet te zien 
waren. Dat viel echter niet mee want ze hadden al grote stevige poten die van alles meteen 
vastgrepen en dan niet snel loslieten, maar uiteindelijk lagen ze weer in het nest en konden wij de 
rust terug laten keren.  
Na een klein uur nestcontrole; er lagen nu nog maar twee jongen in het nest de derde vond ik als 
dood een meter van het nest op de grond er zat nog wel wat leven in.  



De ring heb ik snel van de poot verwijderd, het jong werd terug in het nest geplaatst, en na een 
uurtje ging het al een beetje beter. ‘s Avonds sperde het weer als de beste de andere ringen vond ik 
terug in de badschaal en in de vlucht van de niltava’s.  
Die hadden ze meegenomen de volière uit en een paar meter verder gedumpt. Ik heb geen verdere 
poging gedaan om ze te ringen daarvoor zijn ze ons te kostbaar, wel heeft het ons geleerd om pas tot 
ringen over te gaan als de jongen uitgevlogen zijn. 
 

                                           
                                                   De vette meelworm gaat er altijd wel in. 
 
Op 26 juli is het nest leeg en zitten ze met zijn drieën op een takje in de conifeer ze kunnen al wat 
fladderen maar de kans dat ze de opening van de volière vinden achten wij gering dus blijft de 
volière open.  
Naast de witte meelwormen en wasmotten geven wij ze nu ook witte morio’s, ze eten ons arm.  
29 juli de jongen zijn drie dagen uit het nest, ik geef Frits tegen de avond nog een paar wasmotlarven 
en tot mijn schrik zie ik hem met een snavel vol wormen niet de volière maar naar de Japanse kers 
vliegen. Foute boel op 5 meter hoogte zie ik daar in de schemering een jong zitten, gauw de ladder 
op ik kon hem gelukkig zo pakken maar is het de enige? Of zitten er nog meer buiten? Alles werd 
afgezocht totdat het echt donker was.  
Francien zat ook nog buiten en wilde niet naar binnen. Gelukkig bleek de volgende dag bij het 
koppies tellen dat ze er allemaal nog waren.  Helaas is nu wel de tijd gekomen om de volière te 
sluiten. Dit tot ongenoegen van ons allemaal. 
12 augustus; de jongen zijn zo groot dat wij ze af hebben gevangen en in een aparte vlucht hebben 
gezet. Alles at goed waarna ze na drie dagen de grote volière in mochten. 
25 augustus Frits en Francien zitten al lang weer in de tuin en het bos.  
Op 18 augustus hadden ze alweer hun eerste ei, de Mac Donald is nu echter dicht want Frits moet 
ook zelf eten leren zoeken er zijn al weer wat meer insecten. Voor ons is het in ieder geval weer een 
genot de gaailijsters door de tuin te zien banjeren.  
Vorige week hebben we een nieuw stel roodvleugelgaailijsters aangekocht een bewezen koppel dus 
op dit moment zeven gaailijsters in de volière wel die geven een aardig concert tegen de avond en 
als het een beetje mee zit worden het er tien. Wij weten nog niet hoe de buren daarop zullen 
reageren. 
 
Noot redactie. 
Waarom deze vogels verhandeld worden onder de naam Japanse spotlijster is niet duidelijk. In 
Japan komen zelfs geen vogels van het geslacht Garrulax voor.  
Bruine maskergaailijsters komen van oorsprong uit Zuid-Assam en West-Myanmar het vroegere 
Birma. Wel vinden we enkele vogels van het geslacht Garrulus in Japan, dit zijn echte gaaien die 
totaal geen familie zijn van de gaailijsters. 
 
Overgenomen uit Vogelexpresse  3 – 35e jaargang 2006. 
 



 
 


