
Fokverslag van de kastanjevleugelgaailijster – Garrulax berthemyi 
Door BvR / foto’s auteur en internet. 
 
In de volksmond wordt deze vogel nog steeds als 
blauwooggaailijster betiteld. 
Deze benaming is goed te begrijpen als je de vogels bekijkt. 
Naast hun mooie warme roestbruine kleur, is het meest 
opvallend aan de vogel de blauwe naakte huid rond het oog, 
uitlopend in een punt. De mannen produceren een leuke zang. 
Deze zang is echter niet te vergelijken met die van de 
witwanggaailijsters. Dit zijn de topzangers onder de 
gaailijsters. Tijdens de balts fladderen de 
kastanjeruggaailijsters met hun vleugels terwijl zij hun lokroep voor het popje laten horen.                                                                                                      
Door ruil verkreeg ik een koppel van deze vogels. Het koppel had volgens de eigenaar vorig jaar 1 
jong groot gebracht. Bij aankomst bleken beide vogels niet geringd en zonder DNA. Ze zaten in 
een te klein hok en de pop was erg kaal gepikt door de man. Dit is iets wat veel voorkomt, met 
name bij deze soort. Omdat ik het meeste belang had bij het koppel Sanblasgaaien dat in de ruil 
betrokken was, heb ik de vogels toch maar meegenomen. 
 
Na een korte gewenning heb ik de pop alleen in de volière gezet in de hoop dat haar verenkleed 
weer zou herstellen. Deze volière was 3,5 bij 2 bij 1,5 meter. Hierin waren kunstgroen en dode 
coniferen aangebracht. Op verschillende hoogten waren plantenmandjes aangebracht die als 
broedgelegenheid moesten dienen. Na enkele weken was nog weinig van aangroei van veren waar 
te nemen. Daarentegen werd de man steeds broedser. Uiteindelijk heb ik de man bij de pop in de 
volière geplaatst. Het klikte meteen en de man begon direct en veelvuldig te baltsen. 
Na korte tijd werd er in een van de mandjes een mooi nestje gemaakt van kokosvezel. Hierin 
werden 4 felblauwe eieren gelegd. 
Na  14 dagen broeden kwamen binnen 2 dagen tijd alle eieren uit. De jongen werden voorbeeldig 
door beide ouders gevoerd. Aanvankelijk met diepvries buffalowormen en diepvries pinky’s, later 
aangevuld met wasmotlarven en witte meelwormen. Diepvries krekels en/of levende redrunners 
werden niet gevoerd. Daarnaast hadden zij de beschikking over universeelvoer, vruchten- en 
insectenpaté, pellets C19 en Beokorrel.  Tevens kregen zij dagelijks een stukje fruit in de vorm van 
appel, peer of sinaasappel. 
Na  13 dagen vlogen alle 4 de jongen uit. Ze zaten goed in de veren en konden al aardig vliegen. 
Helaas lag na 3 dagen het grootste jong met opengesperde bek dood onder de struiken. Gestikt?  
De andere jongen groeiden voorspoedig op. Op een dag zag ik dat de moeder een poot liet hangen 
alsof die verlamd was. Ze steunde er niet eens op. Toch bleef zij met de man haar jongen 
doorvoeren. Opvallend was dat zowel de pop als de jongen beschadigingen aan de kop hadden 

alsof zij ‘s nachts opgeschrikt waren en zich met het 
vliegen in het donker verwond hadden.  Deze 
verlamde poot bleef zeker 2 maanden lang het geval. 
Ik had haar al bijna afgeschreven, toen ik op de dag af 
zag dat ze  
 voorzichtig haar poot weer ging gebruiken. Op dit 
moment is er helemaal niets meer te merken van deze 
stoornis. 
◄ uitgevlogen jongen. 
 
Het tweede koppel dat ik in mijn bezit heb bestaat uit 
een jonge pop van 2010 en een overjarige ongeringde 

man. Ook dit koppel maakte een nest. Dit ging niet zo eenvoudig. Ondanks diverse aangeboden 
broedbakjes wilden zij perse een nest bouwen in een struik, echter steeds viel het nestmateriaal op 
de grond. Een bakje geplaatst op de betreffende plaats bood ook geen soelaas. Er kwam geen 



fatsoenlijk nest tot stand. Inmiddels had de pop wel een ei gelegd dat echter kapot ging tijdens de 
bouw. 
Tenslotte heb ik een oud merelnest in de nestschaal geplaatst. Dit bleek de oplossing, het oude 
merelnest werd mooi afgewerkt met kokosvezel en er werden 3 eieren gelegd. Deze werden trouw 
bebroed. Na .. dagen broeden kwam er 1 jong uit, 2 dagen later volgden de andere 2 jongen. Echter 
na 3 dagen bleken de jongen koud en dood in het nest te liggen. Mogelijk werd de pop ‘s nachts 
gestoord en is ze van het nest gegaan waarna de jongen stierven. Of was het onervarenheid van de 
pop? Dus, helaas van dit koppel geen nakomelingen. 
 
Na het seksen bleken de jongen 1 man en 2 poppen te zijn. 
 


