
FOKRESULTAAT VAN DE AMETHISTGLANSSPREEUW - Cinnyricinclus leucogaster.  
Door M.A.H./ foto’s auteur en Ben Kocken/clubshow 2008. 

 

Na de aanschaf waren de vogels de eerste drie maand vrij rustig. De vlieguren werden dan ook vooral 's 

avonds tot middernacht bij schemerlicht (van nachtlampje) uitgevoerd. 

 

De volière is op het zuiden gericht en er zijn maar weinig weken per jaar dat de zon er niet in schijnt. 

De 5,5 bij 1,5 meter brede en hoge volière is beplant met coniferen, klimop, doomloze braam en een 

Passieflora klimplant. Het onkruid en gras doen de rest van de bodem bedekken. ¾ Van het dak is van 

kunststof lichtdoorlatend en ¼ met hout en golfplaten, voor een schaduw gedeelte.  

De medebewoners waren: 6 brilvogels, 1 Japanse - en 1 zilveroornachtegaal en 1-1 Mozambiquesijzen. 

 

Tot eind mei gebeurde er vrijwel niets, overdag een beetje rondhangen 's avonds vliegen. 

Nu sloeg het karakter van de nachtegalen om in druk en agressief. Ik besloot de beide nachtegalen te 

verwijderen om wat meer rust in de tent te brengen. 

Daags daarna waren de spreeuwen bijgekomen (ook de andere vogels) van de terreur van de nachtegalen. 

Geregeld vlogen ze met stukjes hout en blaadjes van klimplanten in het rond en werden ze behoorlijk tam. 

Van enige nestbouw was niets te zien en ook de twee broedblokken waren buiten de belangstelling. 

 

                                              
1-1 Amethistglansspreeuw  

                                        Foto Ben Kocken clubshow 2008  

 

Het was ondertussen half juni dat de man de hele dag op een uitkijkpost zat te zingen en ik geen spoor van de 

pop zag. Broeden? Beide broedblokken waren niet in gebruik. Op de grond lag een vergane boomstam met 

een gat erin waar ook niets te zien was. 

Op zondag 2 juli vond ik twee eierendoppen zo ver mogelijk van het nest verwijderd. Jonge spreeuwen?  

Op dat moment wist ik nog steeds niet waar het nest bevond. (Door een vast gedeelte met plexiglas is het 

moeilijk in de volière te kijken.) 

 

Meelwormen en buffalowormen heb ik altijd wel in huis, maar verder had ik nog nergens op gerekend. Ik 

heb mijn tijd doorgebracht met het zoeken naar eetbare dingen. Nu was het erg warm en de vliegende mieren 

stroomden de grond uit, dat kwam als geroepen want dit was voor de spreeuwen een heerlijke aanvulling. 

Verder heb ik later het menu aangevuld met kleine bevroren en levende maden. Man en pop voerden allebei 

prima. Zeven maal daags werd er levend voer gegeven. 

 

Vijf dagen ging alles voor de wind, toen kreeg de man het in zijn kop om achter de pop aan te jagen zodanig 

dat ze geen kans meer kreeg de jongen te voeren. In overleg met de heer Essenberg heb ik nog voor de avond 

de man weggevangen. Aangezien de pop hem helemaal niet miste ging ze gewoon door met voeren alsof ze 

het altijd had gedaan. 



Na tien dagen hoorde ik de jongen piepen, nu wist ik pas waar het nest zich bevond. In de hoek van de 

volière staan oude verrotte boomstammen van de grond tot het dak ( dus 1,5 m.), het was een stam die 

gedeeltelijk uitgehold was. De vogels gingen van bovenaf erin en zakten af naar zo'n 30 cm diepte, de ene 

kant van de stam was net ietsje hoger waardoor ze er ongezien naar binnen konden. Na 17 dagen ging ik met 

een spiegeltje en een zaklantaarn kijken hoe de zaak ervoor stond. Dat het donker was wist ik wel, maar zo 

donker! Het enige wat ik zag waren4 glimmende oogjes en wat (ik denk donkerbruine) veren. De jongen 

hielden hun kopjes omhoog en bleven doodstil liggen in hun wieg van ongeveer 10 cm. doorsnede. 

Ik heb verder de zaak met rust gelaten.  

Op zaterdag 22 juli (precies 21 dagen oud) zouden de jongen in staat zijn op eigen kracht uit de stam te 

klimmen. Hierin heb ik een aantal dagen getwijfeld of ze dat wel konden i.v.m. de diepte van het nest. In 

overleg met de heer Essenberg kon ik de jongen helpen als dat nodig was.  

Op zondag 23 juli werden de twijfels weggenomen en zag ik twee prachtige jongen gelijk de pop op een 

stam zitten. Het vliegen ging ze goed af alleen sturen en landen ging gebrekkig. Na een verblijf van 21 dagen 

in het nest konden de jongen het Hollandse klimaat proeven. 

 

                                                         
Op de foto's ziet u een vrouwtje en een jonge vogel, deze is te herkennen aan de nog lichte 

snavelhoeken verder lijkt hij geheel op het vrouwtje. Op een leeftijd van zo’n 6 maanden zien de 

jongen er ongeveer uit als hun ouders. 

                                                                                                                     Foto’s M.A. H. 

 

 

Ringen, nestcontroles, enz., waren in dit geval niet mogelijk, maar normaal doe ik het ook niet i.v.m. 

teleurstellingen. Van paring, nestbouw e.d. heb ik niets kunnen waarnemen. Het zijn rustige vogels, maken 

geen ruzie o.i.d. Een prachtige man zittend in de zon, is een lust voor het oog en met zijn gezang ook voor  

het oor. 

 

Dank zij dit fokresultaat werd dit een prachtige zomer.  

 

KORTE BESCHRIJVING VAN AMETHISTGLANSSPREEUW - Cinnyricinclus leucogaster 

Amethyst Starling. 
Door Ger Essenberg. 

 

De herkomst van deze vogels is Noordwest Afrika en Senegal.Er zijn enkele ondersoorten van hem bekend 

namelijk Cinnyricinclus leucogaster arabicus uit Arabië, Soedan, Somalië, en Ethiopië en de Cinnyricinclus 

leucogaster verreauxi uit Angola tot Kenia en de Kaapprovincie. 

 



Daar komen zij in de wouden en open bossen voor. Soms trekken zij in grote troepen rond. Zoals u al las in 

het bovenstaande artikel zijn deze dol op vliegende mieren. In Afrika doen ze zich vaak tegoed aan de 

zwermen termieten ook zijn ze dol op verschillende soorten vruchten. 

 

Opvallend bij deze vogels is; dat de man en vrouw verschillend zijn van kleur, dit komt maar heel weinig 

voor bij spreeuwen. De man is aan de bovenzijde, inclusief de keel en borst prachtig glanzend violet, de rest 

van het onderlichaam tot aan de onderstaart is wit. De ogen zijn helder strogeel met zwarte iris, poten en 

snavel zwart. Het formaat is 17 cm. 

 

       
                             Mannetje Amethistglansspreeuw met rechts het popje.  

                                                                                                        Foto’s Ben Kocken clubshow 2008. 

 

 


