
   

DE VOGELS VAN HET GESLACHT BABAX. 
Door Ger Essenberg / foto Jan Blasman  
      
De vogels van het geslacht Babax behoren tot de gaailijsters - Garrulax en zijn een overgangsvorm tussen 
de echte spotlijstertimalies - Turdoides en de gaailijsters - Garrulax. 
 
Taxonomie van het geslacht Babax. 
Soort, ondersoorten    herkomst: 
Chinese – of gestreepte babax 
Babax lanceolatus lanceolatus Z. W. China, N. O. Myanmar 
Babax l. woodi   Z. O. Assam, W. Myanmar 
Babax l. bonvaloti   Oost Yizang tot Z. W. Sichuan 
Babax l. latouchei   Zuidoost China 
 
Reuzen babax 
Babax waddelli waddelli  Zuidoost Xizang 
Babax w. jomo    Jomo vlakte van centraal Xizang  
 
Kozlov’s of Tibetaanse babax 
Babax koslowi  koslowi  Z. Qinghai en N. O. Xizang 
Babax k. yuquensis   Zuidoost Xizang. 
 

                              
                                                    Chinese – of gestreepte babax  
 
Beschrijving van de soorten. 
Chinese babax is 28 cm vanaf de bovenkop tot aan de staart is de vogel kastanjebruin. De oor- en 
wangstreek zijn geelbruin met grijsachtige streepjes. De snor is een donkerbruine tot zwarte streep. 
Vanaf de achternek en met de mantel en dijen is de kleur kastanje -bruin met geelbruine scherpe strepen. 
Vanaf de kin tot aan de onderbuik is de vogel lichtcreme, de uiteinden van de veerranden zijn iets 
donkerder, hierdoor lijkt de vogel vlekkerig van tekening. De vleugels en de bovenstaart zijn 
kastanjebruin, de onderstaart is iets lichter bruin. De snavel is zwart, de poten vleeskleurig, de ogen 
hebben een gele iris. 
 
De Reuzenbabax meet 31 cm. Hij lijkt veel op de Chinese Babax, echter in plaats van het kastanjebruin, 
moeten wij bij deze vogel donkergrijs tot lichtgrijs zien. Deze vogels hebben de ogen een witte iris. 
 
De Kozlov's babax is ook weer 28 cm. Het bovenlichaam is donker kaneelbruin, de bevedering vertoont 
aan de veerranden een lichtere kleur. De kop is asgrijs, vanaf het voorhoofd lopen spitsvormige zwarte 



strepen. De oogstreek is zwart met kaneelkleurige spitsvormige streepjes. De oorstreek is kaneelkleurig, 
wangen en kin zijn voorzien van lichte kaneelkleurige stippen. De mantelbevedering en de zijden van de 
nek zijn donkergrijs, de keel is lichtgrijs, de borstzijden en dijen, evenals de ondervleugels en de 
onderstaart zijn licht kaneelkleurig. Centraal onder de borst heeft de bevedering smalle grijze zomen, in 
het midden van de buik zien we veel smalle grijze strepen, die roestgrijs van kleur zijn. De primaire 
bevedering is lichtgrijs. De staart is kaneelkleurig. De poten zijn vleeskleurig en de snavel zwart. De 
ogen hebben een lichte iris. 
 
Leefgebied. 
De Chinese babax leeft op open heuvelhellingen en in de dicht beplante bossen in het westen. In het 
zuidoosten komen zij in de heuvelbossen voor. 
De Reuzen- en Kozlov's babax leven in droge riviervalleien en op berghellingen. Alle soorten babaxen 
leven in gezellige kleine groepen. 
 
Het geluid. 
De roep van de Chinese babax lijkt op een ver klinkend fluiten van jammerende kwaliteit, zoals 
bijvoorbeeld "ou-pheee, ou-pheee". Dit wordt zes tot acht keer herhaald met korte tussenruimten, de 
tweede noot wordt krachtig weergegeven en lijkt dan twee tonen hoger dan de eerste noot. De zang lijkt 
op een aanhoudend zacht voortvloeien van zachte muzikale tonen af en toe met een scherpe uitval wat 
weergegeven wordt als: "auä - quä - qua - quo - qui - we - we - wa" en "zerr r - zerr - zerr". Het harde 
geluid lijkt op dat van een piepende deurscharnier. 
De zang van de Reuzen- en de Kozlov’s babax lijkt op dat van de ochtendzang van zanglijsters. 
 
Voeding. 
De voeding bestaat uit diverse insecten en bessen. 
In de volière vragen zij dus een prima insecten - en universeelvoer, aangevuld met diverse bessen en 
krenten en rozijnen. Verder verschillende soorten levend voer. 
 
Broedgegevens. 
Het broedseizoen loopt van april tot juni. Het nest is komvormig en wordt gemaakt van droge grassen 
en plantaardige vezels, twijgjes, takjes en pluis van diverse planten. Ook veertjes worden gebruikt om de 
binnenzijde warm af te werken. Het nest wordt in een struik op een hoogte van ongeveer 1 meter 
aangebracht. Het legsel bestaat gewoonlijk uit twee tot vier diepblauwe gevlekte eieren die veel lijken op 
die van de Garrulax squamatus. De jonge vogels lijken veel op de ouders; ze zijn alleen nog wat fletser 
van kleur. 
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SUCCESVOLLE FOK MET DE CHINESE BABAX 
Babax lanceolatus. 
Door Jacob Miedema / foto’s auteur. 
 
Onder de naam Muskaatlijsters kon ik in 1990 deze vogels kopen. Beide vogels verkeerden in een prima 
conditie en had ik mijn inziens een span. De verschillen waren maar klein, maar als de vogels naast 
elkaar zaten, zag je dat de man warmer bruin en voor de borst meer roomkleuriger van kleur was. De 
pop was wat grauwer van kleur en is iets kleiner.  
Bij thuiskomst plaatste ik ze In een binnenvlucht van 1 bij 2 meter.  



Het zijn erg beweeglijke vogels en springen als kangaroe over de zitstokken. Door hun gedrag kreeg ik 
steeds meer aardigheid in de vogels, vooral omdat ze al erg snel vertrouwd raakten en erg nieuwsgierig 
zijn.  
Na ongeveer drie weken liet ik ze in een binnenvlucht met een buitenvlucht van 6 bij 2.50 meter. De 
buitenvlucht In gedeeltelijk overdekt en rijkelijk beplant met coniferen, vlierstruiken, dennen -struiken, 
laurierkers en siergrassen. Een altijd overdag stromend beekje zorgt ervoor dat de vogels naar behoefte 
kunnen baden. De vogels voelden zich al snel thuis, en kwamen alleen maar binnen om te eten. De 
volière werd verder nog bevolkt met een dertig tal kleine tropen, Japanse nachtegalen, emerald 
spreeuwen, grijskop -spreeuwen, brilvogels, geelkop beo's, roodoorbuulbuuls, duifjes en kwartels. Dit 
kleurrijke gezelschap leefde in harmonie met elkaar samen. De babaxen waren altijd in elkaars nabijheid, 
en sliepen naast elkaar hoog In een struik. Vooral in de ochtend en avond zijn ze erg actief. Ze jagen dan 
veel op insecten en laten rijkelijk een gefluit en soms gekrijs horen. In de wintermaanden waren de 
vogels vrij rustig, ik hoorde maar weinig hun geroep en verbleven ze hoofdzakelijk buiten. Ze hebben 
een vrij lange bevedering en zijn goed tegen vocht en kou bestand.  
 

        
 
In maart werd het rumoeriger in de volière. De 
babaxen floten zoals ik ze nog nooit eerder had 
gehoord. Het was zacht en liefkozend fluiten 
waarbij beide vogels hun veren opzetten. Ik 
begreep dat dit een balts gedrag was, en begon 
ik een beetje te hopen op gezinsuitbreiding. De 
hoop werd me ontnomen toen ik bemerkte dat 
de roodoorbuulbuuls ook plannen maakten, en 
het steeds met de babaxen aan de stok hadden. 

Eind april besloot ik de buulbuuls uit te vangen, 
omdat door de steeds feller wordende ruzies ik 
weinig van broeden kon verwachten. De rust 
keerde direct weer terug. Begin mei begonnen 
de babaxen met strootjes te slepen en te baltsen. 
Paringen heb ik niet kunnen waarnemen. Ik heb 
het vermoeden dat dit op de grond gebeurt.  
18 mei begonnen beide vogels in een vlierstruik 
een nest te bouwen. Dit bestond uit takjes, 
strootjes en werd van binnen met fijne grassen 
en kokosvezel afgewerkt. Het is een komvormig 
nest, wat lijkt en de grote heeft van een 
merelnest. Het werd op een hoogte van 1.70 
meter gebouwd. Na drie dagen was het nest 
klaar. Er werd, op 22 mei het eerste ei gelegd, en 
werd er meteen met broeden begonnen. Op 24 
mei was het legsel compleet. Het bestond uit 3 
diepblauwe eieren. Nestcontrole was erg 
moeilijk omdat de vogels nu erg agressief 
waren. Daar ik hen niet te veel wilde storen, 
gokte ik dat de eieren na 14 dagen uit moesten 
komen. Ik ging dus niet meer controleren. 

 
Ondertussen deed er zich een nieuw probleem voor, de grijskop -spreeuwen hadden steeds ruzie met de 
babax man. De pop broedde vrijwel alleen. De grijskopspreeuwen werden steeds lastiger, ook naar de 
andere vogels toe. Daardoor besloot ik hen uit te vangen. Twee dagen later vond ik in een parkietenblok 
een nest met eieren van de spreeuwen. Het blok waar altijd Bourksparkieten in zaten had dus voor 
andere bewoners plaats gemaakt, zonder dat ik dit had opgemerkt. Dit blok hing ongeveer 1 meter van 
het babax nest. Beide vogels zaten dus in elkaars territorium. Ook een groenvleugelduif moest het 
ontgelden. Ik denk dat vanwege zijn grote er voortdurend door de babax man jacht op hem gemaakt. 
Toen ook deze werd uitgevangen keerde de rust weer. De overige vogels bleven ongemoeid gelaten en 
het broeden verliep verder zonder problemen.  
 
De 14de dag ( 6 juni ) plaatste ik een grote plastic schaal met meelwormen, pinky’s en vleesmaden op de 
grond. De man was nu erg opgewonden. Bij nestcontrole bleek dat er twee jongen uit waren. Beide 
ouders verdedigden hun kroost goed, en pikten mij, ze schreeuwden dat het niet mooi meer was. De 
jongen werden prima gevoerd. Ik kon op de zesde dag de drie jongen nog maar net met een 4.5 mm 
ringen. 
 



 
                   
De jongen waren wat grauw van kleur en hadden al wat stoppels van veren. Het verstrekte levende voer 
werd prima opgenomen. De meelwormen welke ik per 2 kilo inkocht, bestrooide ik met 6 gram 
korvimin per kilo meelwormen. Tevens kregen ze zo nu en dan een stuk vochtig gemaakt bruinbrood 
bestrooit met druivensuiker. Verder werden de meelwormen op zemelen gehouden. Vooral de pas 
vervelde en verpopte meelwormen werden zoveel mogelijk gegeven. De vogels zochten deze er dan ook 
als eerst uit. De jongen groeiden als kool. Na 10 dagen ging een van de jongen dood.  
 
Na 12 dagen vloog er een jong uit en bleef er een jong In het nest. Dit jong werd nog maar weinig 
gevoerd. Het stierf de volgende dag. Het ene uitgevlogen jong was nog erg onbeholpen, maar al redelijk 
bevederd. Naar het oude nest werd niet meer omgekeken. Het jong verbleef nog 2 weken in een struik, 
waar het door de ouders en emeraldspreeuwen werd gevoerd. Nu strooide ik ook 3 keer daags een 
handvol maden in de buitenvolière. Dit omdat de babaxen veelvuldig op de grond onder de 
houtsnippers zochten naar insecten. Ook de pas verpopte maden en net ontwikkelde muggen bleken een 
goed opfokvoeder te zijn. 
 
Na 28 dagen begon het jong zelf te eten. Ik verstrekte het voer nu in de buitenvlucht. De maden en 
meelwormen werden nu met universeelvoer gemengd. Het ouderpaar begon nu met een tweede legsel. 
De pop zat op 4 juli opnieuw op 3 eieren in een nieuw nest te broeden. Dit kwam mij niet zo goed uit 
omdat wij op vakantie zouden gaan. Gelukkig is ook mijn vader een grote vogelliefhebber en wist ik dat 
als de jongen uit zouden komen, ze op een goede verzorging konden rekenen. Temeer omdat we nu wat 
ervaring hadden opgedaan, en wisten welk voer nodig was.  
Na mijn vakantie lagen er drie geringde babaxen In het nest en vlogen zij allen na 12 dagen uit.  
Het oudste jong was knap gegroeid, en begon steeds meer op de ouders te lijken. In beginsel zijn ze 
overwegend bruin met weinig bestreping.  
 

                       
Na 14 dagen lag er een jong van het tweede 
legsel dood. Na 15 dagen lag er weer een jong 
dood. Ik vreesde ook voor het derde jong, want 
de jongen waren allen even groot en kon ik niets 
aan de dode jongen zien. Waarschijnlijk heeft 
het aan het erg warme zomerweer gelegen, de 
temperatuur was in die tijd ± 34 °C.  
 
 
 

 
De oude vogels waren zeer rustig. Het derde 
jong lag veelal wat uitgestrekt op de koelste 
plaatsen op de grond. Gelukkig werd dit jong 
toch voldoende gevoerd. Op een leeftijd van 3 
weken begon het meer in de struiken te 
klauteren. De ouders begonnen nu weer met een 
derde legsel en volgde er nog een vierde legsel 
deze twee laatste legsels werden door mij 
schijnbaar verstoord, omdat ik hier nu meer 
dia's van wilde maken en de volière 
noodgedwongen wel moest snoeien. Eigenlijk 
vond ik twee broedsels ook meer dan 
voldoende. Ik ben nu toch de trotse bezitter van 
twee jonge Chinese babaxen. Het heeft me kilo's 
meelwormen en liters maden gekost; maar dit 
kostenaspect weegt niet op tegen de 
genoegdoening en ervaring van deze toch wel 
bijzondere fok. Elke vogelliefhebber kan ik deze 
gezellige, sterke en vooral lieve vogels aan 
bevelen. 

 


