
Kastanjeruglijster - Zoothera dohertyi - Sumbawalijster. 
Door Henk van de B / foto’s auteur. 
 
Inleiding. 
Wie voor het eerst in contact komt met deze soort begrijpt meteen waarom de Nederlandse naam 
Kastanjeruglijster is. De kastanjekleur boven op de rug valt gelijk op bij deze contrastrijk gekleurde 
grondlijster. Ook het witte masker met daarin de zwarte oogstreep maakt hen tot een zeer opvallende 
verschijning in onze volières. De man en pop zijn gelijk van kleur en de grootte ligt tussen de 16 en 18 
cm. 
In het verleden werden deze lijsters regelmatig doch in kleinere aantallen ingevoerd. Heel opvallend 
met deze importen was dat op elke 15-20 vrouwtjes er maar een mannetje bij zat. De reden hiervan ligt 
in het feit dat in het land van herkomst de mannen werden gehouden in zangkooien voor hun prachtige 
zang. De best zingende mannetjes brachten dan ook een klein kapitaal op de vrouwtjes, veel minder of 
niets waard, werden allemaal op export naar (meestal) het Westen gezet.  
 

                                                  
                                                           Het ouderpaar. 
Verspreiding en leefgebied. 
Zijn verspreiding is beperkt tot de Kleine Sunda-eilanden te weten: Flores, Lombok, Sumba, Sumbawa 
en Timor. Uit recente gegevens blijkt dat de soort waarschijnlijk op Lombok al uitgestorven is en haast 
uitgestorven is op het eiland Sumbawa. 
Meestal solitair maar soms ook in kleine groepen leeft hij in het lagere en midden gebergte waar hij zich 
voornamelijk ophoudt in het altijd groene onderste gedeelte van het bos en op de grond. Grofweg 
kunnen we zeggen dat zijn leefgebied ligt tussen 400 en 2300 mtr hoogte. 
 

                                               
                                                  Verspreidingsgebied Zoothera dohertyi. 

 
Mijn eerste kennismaking. 
Via een Engelse vriend kon ik aan deze vogels komen, 2 koppels waren beschikbaar en ik ruilde deze 
tegen eigen fok Japanse lijsters. Het eerste koppel ontving ik in november en was evenals het tweede 
koppel dat ik in januari ontving nog niet op kleur. Het waren allen vogels met DNA rapporten dus 
problemen met het zoeken naar mannen en poppen had ik niet. Beide koppels werden paarsgewijs in 
een volière geplaatst alwaar ze in het broedseizoen ook zouden verblijven. Aan de Engelse fokker van 
het eerste koppel had ik informatie gevraagd over het verzorgen en fokken van deze vogels en hij liet me 
weten dat ze qua voeding makkelijk waren en dat fokken het eerste jaar niet mogelijk was de vogels 
moesten minstens twee jaar zijn wilde je er mee fokken. Nu ik moest dus een jaartje meer geduld hebben 
dan dat ik in eerste instantie dacht!  
De vogels kwamen prima door de rui en waren een genot om naar te kijken, ik denk dat de kastanjerug 
een van de mooiste Zoothera soorten is. De kleurverdeling op het lichaam de witte kop, de kastanjekleur 
op de stuit maken deze lijsters tot een werkelijk prachtige vertoning! 



De volières waar ze in zaten waren overkapt en hadden een grootte van 1.30 x1.30x2.00 meter er was 
geen beplanting. Er waren nog enkele mandjes aanwezig in deze volières met wat camouflage er om 
heen, normaal zouden deze verwijderd zijn geweest ware het niet dat de vorige bewoners geen 
aanstalten tot broeden hadden gemaakt en de mandjes dus nog schoon waren. 
 
Eenmaal door de rui blijken deze lijsters redelijk bestand tegen onze West-Europese 
weersomstandigheden, met temperaturen tot -8°C hadden de vogels klaarblijkelijk geen problemen.  
Let wel dat al mijn volières min of meer tegen een schutting aan staan en dat de meeste volières 
overkapt zijn, dit maakt bv. dat de wind veel minder vrij spel heeft dan in volières die geen gesloten 
wand en dak hebben.  
Enige agressie tussen man en pop heb ik nooit waargenomen maar ik kan ook niet zeggen dat ze 
vredelievend naast elkaar op de stok zaten. Meestal zat de man boven in de volière op een stok en de 
pop op de waterbak op de grond. Buiten de broedtijd zitten de vogels soms urenlang stil op een plek om 
alles aan te staren wat maar in de buurt van de volière komt, in het begin dacht ik dat de vogels niet fit 
waren maar nu weet ik dat dit het normale gedrag van de soort is. Dit gedrag zie je ook bij meerdere 
soorten binnen het geslacht Zoothera, mijn op ongeveer hetzelfde tijdstip aangeschafte Damalijsters 
deden dit ook. 
 
De fok. 
Daar de Engelse liefhebber mij verzekerd had dat ik in het seizoen 2007 niet op jonge kastanjeruglijsters 
hoefde te rekenen sloeg ik geen acht op het eerst ontvangen koppel, de man van dit koppel zag ik 
telkens met nestmateriaal naar een mandje vliegen en deponeerde dat hierin. In het mandje dat ongeveer 
20 cm diep was lag na enkele weken, ja zo lang duurde het, een laagje nestmateriaal van 2 a 3 cm dik. 
Dus dit schoot niet op en ik dacht dat dit ook bij het soms vreemde gedrag van deze soort hoorde. 
Intussen was het al half mei en de man nestelde met dezelfde snelheid door, ik had uitgerekend dat in 
dit tempo het nest eind september klaar zou zijn en ging er vanuit dat het een soort “oefenen”van de 
man was.  
Op 28 mei 2007 tijdens de voedselgift zag ik de pop voor het eerst met nestmateriaal rondvliegen en dit 
was ook het moment dat ik het koppel meer in de gaten ging houden. 
Ja, nu de pop zich met de nestbouw bemoeide ging het nestelen veel sneller, na enkele dagen had ze al 
meer gedaan dan de man in 1 maand tijd. Je zag nu ook duidelijk dat na de grovere grassoorten ze nu 
begonnen was met de binnenbekleding en ze nog uitsluitend kokosvezel gebruikte. Het was nu dat ik 
een beetje ging hopen op meer dan alleen nestbouw, het kon toch zo niet zijn dat het koppel al deze 
inspanningen deed om het nestelen te “oefenen”! Dit zou dan binnen de lijsterwereld wel een heel 
bijzonder gedrag zijn, nee ik dacht serieus dat er nu ook eieren geproduceerd zouden gaan worden. 
En ik kreeg gelijk want op 7-6 werd het eerste ei gelegd en een dag later het tweede, hier bleef het bij. 
Wel dacht ik dat de eieren misschien niet bevrucht zouden zijn daar dit koppel wel heel vroeg met 
gezinsuitbreiding was begonnen, een jaar te vroeg! 
Toen ik na een dag of 8 constateerde dat de eieren ook nog bevrucht waren begon ik voor het eerst 
ernstig te twijfelen aan de woorden van de Engelse liefhebber. 
 

                                              
                                                    De eerste eieren zijn er. 
Op 22-6 werden beide jongen geboren opvallend voor mij was dat deze jongen “naakt “waren, dit in 
tegenstelling tot de Turdus jongen die ik gefokt had, die hadden namelijk allemaal een min of meer 
donzig uiterlijk. 



Het koppel bleken voorbeeldige ouders te zijn die in de eerste dagen de jongen uitsluitend bepoederde 
buffalo’s voerden, na enkele dagen werden ook heel kleine of in stukken gehakte grotere regenwormen 
gevoerd. In de eerste dagen was het alleen de man die voerde en kleine hoeveelheden eten doorgaf aan 
de pop op het nest. Na enkele dagen vloog de pop ook soms op en neer om voer voor de jongen te halen 
maar altijd met een veel kleinere hoeveelheid dan de man. Ook het aantal keren voer halen was veel 
minder frequent dan de man. 
Na een dag of vijf bestond het overgrote deel van het voer nog uit regenwormen, buffalo’s werden niet 
of maar mondjesmaat gevoerd. 
 

                                                
De jongen groeiden voorspoedig en op de zesde dag besloot ik ze te ringen, dat ringen ging niet zonder 
slag of stoot! Het was de man die tijdens het voeren schijnaanvallen op de verzorger deed maar nu 
dezelfde verzorger ook nog aan zijn jongen kwam waren het geen schijnaanvallen meer. Telkens vloog 
hij tijdens het ringen met zijn poten tegen mijn hoofd, het was een geluk dat ik een bril op heb daar ik 
anders zeker een vleugelpunt of poot in mijn ogen gekregen had. Nadat ik de 4 mm ringen omgedaan 
had keerde snel de rust weer, en de jongen werden na 15 minuten alweer gevoerd. 
Het was 5 juli toen de 2 jongen uitvlogen, misschien dat ze nog een dag daarmee gewacht hadden want 
ik wilde foto’s maken van de jongen nog in het nest toen beiden verschrikt uit het nest vlogen. Ik baalde 
van mezelf, immers wist ik dat dit kon gebeuren en misschien zou nu een jong dat te vroeg uitgevlogen 
was in de nacht zichzelf niet warm kunnen houden en misschien wel sterven! Gelukkig bleek in de 
eerste week hierna dat dit niet het geval was en trok ik mijn lering uit deze gebeurtenis n.l. 2 dagen voor 
het uitvliegen geen vreemde dingen en/of werkzaamheden verrichten in en rond de volière waar de 
jongen of ouders van kunnen schrikken! 
 

                                             
                                      De jongen staan op het punt om ui te vliegen 
 
De uitgevlogen jongen werden verder voorbeeldig gevoerd door de ouders, maar het was weer de man 
die het meeste voor zijn rekening nam. Het was ook enkele dagen na het uitvliegen van de jongen dat ik 
zag dat de pop weer aan het nestelen was, deze keer in een ander mandje aan de andere kant van de 
volière. Het nestelen ging snel en op 14-7 had ze weer het eerste ei gelegd, in totaal zou dit legsel drie 
eieren gaan bevatten. De pop ging aan het broeden en de man nam de verzorging van hun kroost geheel 
op zich.  
Naarmate de datum naderde dat de eieren uit zouden komen begon de man ook een weinig agressief 
tegen de jongen te doen. Nooit kwam het tot beschadigingen of verwondingen van de jongen maar wel 
ging hij steeds feller aan het jagen. Dit deed me ook besluiten de vogels 1 week voor het uitkomen van 
het tweede legsel de jongen uit te vangen en in een aparte volière te plaatsen. 



Het was een prachtig gezicht die 2 jongen die naast elkaar op de stok zaten, zeker omdat ik dit in het 
geheel niet verwacht had.  

                                            
                                                 Jongen met midden de vader. 
 
Intussen hadden het andere koppel kastanjeruglijsters ook eieren en hiermee was het bewijs voor mij 
geleverd dat het resultaat van het 1e koppel geen uitzondering was maar regel. 
Gezonde eenjarige kastanjeruggen gaan gewoon bij ideale omstandigheden over op gezinsuitbreiding! 
In totaal zou ik van deze twee koppels 12 jongen op stok krijgen en na DNA onderzoek bleken het 3 
mannen en 9 poppen te zijn! 
 
Kenmerken. 
•    Elke soort heeft zijn eigen eigenaardigheden en bijzonderheden zo ook deze soort. 
•  Bij het vormen van koppels kun je het beste jonge, nog niet geruide vogels kopen waarvan het 
geslacht bekend is en plaats deze zo gauw u ze aangeschaft heeft koppelsgewijs in een vlucht.  
Met koppels op deze manier opgezet heeft u weinig problemen te verwachten al kan er natuurlijk altijd 
wel iets mis gaan.  
•  Let op met volwassen oudere dieren bij elkaar plaatsen, doe dit alleen als u ze de eerste dagen in de 
gaten kunt houden. Heel dikwijls ( niet altijd) komt er echte oorlog tussen deze vogels, tot 2 keer toe 
betekende dat er bij mij een pop sneuvelde.Het is altijd heel erg jammer als er een vogel sneuvelt maar 
bij kastanjeruglijsters is er dus ook nog het probleem dat er maar heel weinig mannen voorhanden zijn. 
Dus zou het heel erg voor de vogel maar ook voor de soort zijn zou u een man op deze manier verliezen, 
er is immers haast niet aan vervanging te komen. Bij gekoppelde jonge vogels waren er deze problemen 
niet of veel en veel minder.  
De vogels zitten bij mij ook gedurende de winter buiten doch met een dak boven hun hoofd, 
temperaturen tot aan -10°C kunnen ze op deze manier makkelijk hebben. Toch moet men op een ding 
letten, de soort heeft namelijk de neiging om heel laat in het seizoen te gaan ruien en dan ook soms nog 
eens flink. Ook latere jongen doen dit en zijn dan gedurende een vorstperiode niet bestand tegen 
temperaturen onder nul.  
•  Bij het verleggen van een tuinpad achter mijn huis kwam ik mieren tegen tussen de straatstenen. Bij 
het optillen van een van die stenen kwamen er een aantal miereneieren bloot te liggen. Daar ik op dat 
moment net jonge kastanjeruggen had liggen dacht ik dat de ouders wel eens graag deze eieren aan hun 
jongen wilde voeren. Ik nam een aantal van de anders toch verloren gegane miereneieren en deponeerde 
die op de grond in de volière waar beide ouderdieren ook meteen op af vlogen. Heel verbaast was ik 
toen ik constateerde dat ze niet op de eieren afvlogen maar op de inderhaast mee genomen mieren. Ze 
namen deze mieren in hun snavel en wreven deze over het verenkleed, dit bleven ze maar herhalen tot 
er geen mieren meer beschikbaar waren.Zoals u weet gebruikt onze Vlaamse gaai ook mieren om 
veerluizen te doden, de vogels houden dan een mier tussen de snavel en de mier wil zich verdedigen 
waardoor hij meteen zuur begint te spuiten. Veerluizen kunnen absoluut niet tegen dit mierenzuur en 
sterven gelijk. Nu wil ik hier niet verkondigen dat we deze of andere vogels mieren uit de tuin moeten 
aanbieden maar ik wilde u deze bijzonderheid toch niet onthouden. 
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