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Bij een Nederlandse importeur, waar ik in 1999 
nog mijn universeelvoer kocht, zag ik in een van 
zijn volières een grote zwart-wit gekleurde 
vogel zitten. Blijkbaar zat hij daar alleen want 
een andere vogel van deze soort kon ik nergens 
ontdekken. Het bleek zich om een 
Zwarthalsspreeuw te handelen, die ik tot op dat 
moment nog nooit in levende lijve had gezien. 
Ik kende de vogel wel van foto’s uit de 
vakliteratuur. Het is een spreeuwensoort, die 
met een formaat van 27 tot 30 cm tot de grootste 
Aziatische spreeuwensoort telt. 
Thuis gekomen vertelde ik meteen mijn vrouw 
wat ik gezien had en dat ik deze vogel graag 
zou willen hebben. Na lang twijfelen, vijf 
maanden, besloten we tot koop over te gaan. 
Maar ja, wat doe je met een enkeling? Hoewel 
hij zich zichtbaar bij ons thuis voelde tussen 
Japanse nachtegalen en andere 
spreeuwensoorten. Hij is zeer verdraagzaam 
naar andere vogels toe. 
 

In april 2000 bezochten we een bijeenkomst van 
de Duitse Spreeuwenclub (IG Stare) in 
Walsrode. De IG-Stare is een club die naast 
spreeuwen ook andere zachtvoeretende vogels 
herbergt. De club werd in 1997 opgericht tijdens 
de AZ-Tentoonstelling in Kassel. 
In Walsrode werd onze kleine groep door Dr. 
Rinke begroet en door het Vogelpark geleid. 
Tevens werd ons een blik gegund in de keuken 
achter de coulissen. Tijdens de rondgang in het 
pas verrezen Tropenhuis, die prachtig 
aangekleed is met vogels en nagebouwde 
mensennederzettingen uit Indonesië, wees Dr. 
Rinke ons op een nest van de 
Zwarthalsspreeuw, dat helemaal in de nok van 
de dakconstructie was gebouwd. U voelt hem al. 
Dit was mijn kans om uitbreiding van mijn 
vogelbestand. Dr. Rinke reageerde niet 
afwijzend op mijn vraag, maar wilde wel eerst 
zien of er daadwerkelijk jongen zouden volgen. 
Toch werd een afspraak gemaakt, en inderdaad 
in september kreeg ik bericht, dat ik 3 jonge 
vogels kon komen ophalen. Een reisje naar het 
hoge Noorden is dan ineens niet zo heel ver weg 
meer. Ik kreeg 3 jonge vogels, waar van een 
inderdaad een relatie met mijn oudere vogel 
aanging. 
 
Het verspreidingsgebied van de 
Zwarthalsspreeuwen, strekt zich uit over Zuid 
China, Laos, Vietnam, Cambodja, Thailand en 
Birma. Ze komen voor tot op hoogtes van 1500 
meter en houden zich graag op in de buurt van 
menselijke nederzettingen, alwaar ze proberen 
tussen het huisvuil nog wat eetbaars te vinden. 
Graag verzamelen zij zich in kleine groepjes om 
op gras - en weide velden tussen de koeien de 
opgejaagde insecten te bemachtigen. 
 

De zang van deze in wezen rustige spreeuwensoort klinkt als luid geschreeuw en soms als gemurmel. 
De mannetjes zingen vaker en harder. Een bijzonderheid schijnt het zogenaamde duet gezang te zijn. 
Deze dient om de paarbinding te bevorderen. Hierbij zitten beide vogels vlak bij elkaar op een tak en 
laten hun gezang horen, terwijl ze hun kopveren en andere kleine veertjes uitzetten en hun harde 
gezang laten eindigen in een zacht gemurmel. Hierbij knikken ze met hun kop en steken hun snavel in 
hun borst veren.  
In het “Handboek voor kweek en houden van exotische vogels” van A. Rutgers uit 1970, werd het 
formaatverschil in vogels aangemerkt als geslachtsverschil. Tevens werd vermeld, dat de 
Zwarthalsspreeuw slechts zelden werden ingevoerd en nog nooit werd een melding van een geslaagde 
kweek gemaakt. 
In de jaren 80 veranderde dit echter vrij snel, want in 1984 werd in Wenen op de Akademie der 
Wissenschafte met deze vogels gekweekt. Evenals Dr. Franz Robiller in Weimar in 1988. 



Tevens vond ik op het Internet een lijst van toegekende NBvV oorkonden, helaas kon ik niet achterhalen 
bij wie en wanneer deze kweek gelukt was. (Dat was Gijs Varkevisser in 1988, red.) Tenslotte lukte 
vogelpark Walsrode dit ook in 2000. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, dat deze kweek al vaker 
gelukte, maar hiervan geen schriftelijke melding werd gemaakt. 
 
Nadat we de vogels dus uit Walsrode hadden gekregen, hoopten we dat hieruit zeker een koppel was 
samen te stellen. Een vogel werd inderdaad door mijn oudste vogel als partner uitverkoren, waarbij 
inderdaad meteen het verschil in formaat opviel. Dit schreef Rutgers ook in zijn boek. Reeds in januari 
maar vooral februari werd het duet gezang vaak gehoord, maar het knikken met de kop en aansluitend 
murmelen werd alleen daar het mannetje gedaan. In april werd een Voor -Indische spreeuw (Gracupica 
contra) dusdanig aangevallen, dat deze korte tijd later overleed. Op te merken valt, dat de Voor -
Indische spreeuw ook in de groep Gracupica zit en dus directe familie is. Waarschijnlijk is dit ook de 
reden van dit voorval geweest. 
Ik merkte nu ook op, dat de naakte ooghuid nu geel was. Tot nu toe had ik me er steeds over verbaasd, 
dat in alle boeken de ooghuid geel werd afgebeeld, terwijl deze bij al onze vogels blauwachtig was. Het 
verkleuren naar geel geeft dus aan, dat de vogels broedrijp zijn.  
 

           
         
        Het nest, met linksboven de spreeuwen. 
 
Dus zette ik de vogels in een buitenvolière, 
waarin ik ook een metalen korf zette om als 
nestgelegenheid te kunnen dienen. Helaas 
schonken de vogels hier totaal geen aandacht 
aan. Nu maakte ik van een stuk gaas een kom 
van 50x50 cm waarbij de rand ongeveer 6 cm 
werd omgebogen. Door het gaas vlocht ik wat 
takjes waar al wat blaadjes aan zaten.  

De takjes en bladeren zorgden nu voor een 
beetje privacy van de vogels. Deze constructie  
werd meteen geaccepteerd en een aanvang tot 
nestbouw werd snel gemaakt. Het nestmateriaal 
bestond uit; hooi, stro, afgevallen blad en 
Sharpie. In het begin werd de materialen 
gewoon in het nest gedeponeerd tot het na een 
week een hoogte van ongeveer 40 cm had 
bereikt. Vanaf nu miste ik ook regelmatig een 
vogel en ik verbaasde me erover hoe de vogel in 
het nest kwam. Totdat ik zag hoe een vogel het 
nest door een zijdelingse opening het nest 
verliet. Ik denk, dat het nest op de volgende 
manier werd gebouwd.  
Al het nestmateriaal wordt gewoon gestapeld, 
aansluitend kruipt een vogel van opzij in het 
nest en maakt dan met zijn lichaam in het nest 
een ruimte die net groot genoeg is om te kunnen 
broeden. Helaas kwam het dit jaar niet zover, 
dat er een ei werd gelegd. Waarschijnlijk was de 
pop toch nog te jong. Einde broedseizoen 2001. 
 

 
Zelfs tijdens de winter bleef het paar constant in elkaars nabijheid, maar een duet gezang heb ik de hele 
winter niet gehoord. Dit veranderde in februari 2002, en net als in 2001 zette ik de vogels weer in een 
aparte volière. Ook nu weer maakte ik een nestconstructie welke meteen door de vogels werd 
geaccepteerd. Binnen 4 dagen was het koepelnest klaar en het duurde nog eens 10 dagen voordat het 
nest met drie eitjes compleet was. 
De broedduur bij Zwarthalsspreeuwen bedraagt 16 dagen, en dus kwam na 16 dagen het eerste (en 
enige) eitje uit. De twee andere waren onbevrucht. Het jong werd de eerste 5 dagen alleen door de pop 
vanaf het begin zeer goed gevoerd met kleine en middelgrote witte meelwormen. Daar voerde ook de 
man hetzij erg twijfelend mee. Vanaf dag 8 werden ook veldkrekels gevoerd. Fruit en universeelvoer 
werden niet aangekeken en al helemaal niet gevoerd. De 10de dag echter lag het jong dood in het nest. 
Het was goed ontwikkeld. Zoals zo vaak was ook nu weer de vraag: “Wat is toch de oorzaak?” Of te wel 
waren de nachten nog te koud, of de broeddrift van de man speelde een rol. Over deze broeddrift 
schreef Dr. Robiller al in een artikel in Die Gefiederte Welt. 
 



Het duurde ongeveer 18 dagen totdat het volgende broedsel met drie eitjes er was. Op dit tijdstip 
werden nestcontroles goed getolereerd. 
Ook nu was de broedduur 16 dagen, even lang als bij het eerste legsel. Twee jongen zagen het 
levenslicht. Ook nu weer groeiden de jongen goed totdat op de 8ste en 9de dag beide jongen plots dood in 
het nest liggen. Goed doorvoed en goed ontwikkelt. Intussen waren de nachten al behoorlijk warmer en 
ik was er nog steeds van overtuigd dat de broeddrift van het mannetje de boosdoener was. Het is 
inmiddels begin juli en ik heb nog hoop op een derde ronde. Na 18 dagen was dit inderdaad het geval. 
Doch enkele dagen later bleek, dat alle eieren onbevrucht waren. Dus einde kweekseizoen 2002. Dacht 
ik. 
 

           
                       Het ouderpaar.  
 
Op het eind van het broedseizoen neem ik altijd 
alle nestkasten en broedblokken weg van mijn 
andere vogels. Ook nu dus. Maar toen ik het 
koepelnest van de Zwarthalsspreeuwen wilden 
weghalen, merkte ik dat er drie warme eieren 
inlagen. Dus nog volop bebroed waren. 
Het was al 12 augustus en had eigenlijk niet veel 
hoop meer, dat dit broedsel wel zou lukken. De 
24ste augustus kwam een jong uit en de volgende 
dag nog eens twee. Een van deze twee stierf 
echter al na 3 dagen. Vanaf het begin werden nu 
meelwormen, buffalowormpjes en krekels 
gevoerd. Deze voedseldieren werden eerst met 
Carmix “behandeld”. Beide jongen groeiden 
voorspoedig en op de 10de dag hadden ze hun 
oogjes al open en op de rug waren al enkele 
zwarte veertjes zichtbaar.  

Op de 14 dag was het verenkleed al bijna 
volledig, natuurlijk waren de schachten van de 
grotere pennen nog dicht. De zwarte halsband 
was al zichtbaar, maar bestond nog uit bruine 
veertjes. De hoeveelheid aan insecten was 
verbluffend groot en zelfs de kleine 
buffalowormpjes werden nu nog, na drie 
weken, aan de reeds behoorlijk grote jongen 
gevoerd. De normale verblijfsduur in het nest is 
bij de meeste spreeuwen zo’n 21 dagen, maar bij 
deze soort blijven ze 26-27 dagen in het nest. 
Helaas stierf nog een jong op 4 oktober. 
(oorzaak onbekend) Dit jong had het nest al na 
20 dagen verlaten en kon nog niet vliegen. Het 
overgebleven jong bedelde begin december nog 
steeds bij zijn ouders om voer, maar werd door 
deze niet meer gevoerd. Gedurende korte tijd 
(eind december – begin januari 2003) werd hij 
zelfs door zijn vader aangevallen. Gelukkig 
bleef het bij enkele schijnaanvallen, daarna was 
het weer rustig. Ik denk dat dit samenviel met 
het begin van een nieuw broedseizoen. Het 
opzetten van de veren en knikken met de kop 
werd weer vaker waargenomen. Het mannetje 
schreeuwt ook weer erg hard en is constant in 
de nabijheid van de pop. 

 
Tot slot wil ik toch nog eens zeggen, dat de Zwarthalsspreeuwen prachtige vogels zijn en ik ze iedereen 
kan aanraden. Laat U zich niet door het formaat afschrikken. Indien U een ruime volière heeft, met 
eventueel een beekje erin, omdat de spreeuwen ontzettend graag baden, is het een genot de gedragingen 
van deze aparte spreeuwensoort te volgen. 


