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Geslaagde kweek met de Molinetti spreeuw 
Scissirotrum dubium 

Door J. Miedema 

 

 

 

Een aantal jaren heb ik deze vriendelijke en mooie 

Aziatische spreeuwensoort in mijn volière gehad en er 

mee kunnen kweken. Je kunt ze als kolonie gaan houden 

en zo begon ik met 2 koppels met de bedoeling dit verder 

uit te breiden. De vogels waren in het najaar aangeschaft en hadden de beschikking over een goed 

beplante buitenvolière met een aangrenzend verwarmd nachthok. In de wintermaanden werden de 

vogels binnen gehouden. Man en pop  kun je redelijk onderscheiden in de snavelgrote. De man is 

over het algemeen wat forser en is de stuitkleur ook vaak wat dieper van kleur.  

Helaas ging er in de winter 1 van de vogels dood. Het was naar wat bleek, een mooie man.  

De pop die overbleef kon het redelijk goed met het  andere koppel vinden.  

 

Dat voorjaar toen ik de vogels weer naar buiten liet ging het erg mis. In de toch redelijk bemeten 

buitenvolière (24 m2) werden een koppel Mandarijnspreeuwen, Driekleurglans spreeuwen en de 

Molinetti spreeuwen geplaatst. De Mandarijnspreeuwen kregen het echter knap aan de stok met de 

Molonetispreeuwen  en voordat ik ook maar kon ingrijpen viel er onder de Molinetti spreeuwen een 

slachtoffer. Daarop besloot ik de Mandarijn spreeuwen maar weg te vangen zodat de rust weer terug 

kon keren. Waarschijnlijk waren ook de Mandarijn spreeuwen broedrijp en was er ruzie over een 

nestkast ontstaan. Dit  terwijl een veelvoud van verschillende nestkasten aanwezig waren. 

Ook de overgang van binnen naar buiten kan een rol hebben gespeeld bij deze ruzie. 



 

Het was begin mei toen de overgebleven koppel Molinetti spreeuwen begonnen aan nestbouw in 

ruime nestkast. Het nest stelde niet al te veel voor en werden er steeds verse blaadjes van de 

struiken geplukt en in het nest gebracht. Er werden 3 eieren gelegd welke na 14 dagen uitkwamen. 

De jongen leefden echter niet zo lang want na 4 dagen was alles weg. Erg teleurstellend maar ook 

dit hoort er helaas ook bij. Niet alles wordt groot, zo ook in de natuur niet.  

 

Het was begin juni dat ze weer met een volgend legsel begonnen. 

Nu werden er 2 eieren gelegd welke beide na 14 dagen uitkwamen. 

 

1 jong was na 5 dagen verdwenen en het ander groeide goed door.  Rond de 8ste dag kon het jong 

geringd worden met een 4,5mm ring. Het is verbazingwekkend hoelang deze jongen kaal blijven. 

Pas na 14 dagen begonnen de stoppeltjes door te breken en kwamen er wat veren op. 

Het jong bleef ruim 4 weken in het nest voor het uitvloog. 

Na nog weken lang door de ouders gevoerd te worden werd zij zelfstandig. Avonds ging het jong 

met de ouders samen in het oude nest zonder dat er onenigheid ontstond. 

Begin augustus begonnen de ouder weer aan een volgend legsel en kwamen hiervan 3 jongen uit. 

Deze leefden echter niet zo lang want na een week waren de jongen verdwenen. 

 

Als ik kijk naar de temperaturen van de mislukte legsels, in mei te koud, in augustus erg heet, kan 

het zijn dat dit een mogelijke oorzaak van het mislukken kan zijn. 

De nestkast is van 8 mm triplex gemaakt en liggen de jongen bijna op de bodem van de nestkast. De 

ouders gebruiken maar weinig nestmateriaal.  



 



De sterke temperatuurschommelingen of kou en warmte worden dus gemakkelijk in het nest door 

gelaten. Vooral omdat de jongen erg lang kaal zijn en de ouders na enkele dagen toch geregeld van 

het nest zijn kunnen de jongen te koud of te warm worden. Als we kijken in de natuur, dan 

gebruiken ze holen van spechten of andere uitgeholde bomen. Hier zijn temperatuurschommelingen 

nauwelijks merkbaar en zullen jonge vogels een meer constante temperatuur hebben. 

Ik wil niet beweren dat dit de oorzaak van het lukken en mislukken zal zijn, maar ik denk dat dit 

toch een belangrijke rol kan spelen. 

 

Het jong groeide goed uit tot een mooie vogel. De rode stuitkleur is eerst wat minder diep van kleur 

en zal naar leeftijd donker worden. De snavel van het jong is minder dieper geel van kleur en korter 

van lengte en wat minder fors. Na verloop van tijd zie dit veranderen en word de kleur wat geler en 

groeit de snavel wat meer uit.  

 

Als voeding kregen de vogels meelwormen, maden, pinky maden en buffalowormen. 

Vooral de witte en de verpopte meelwormen zijn schijnbaar een lekkernij want deze werden altijd 

als eerste opgenomen. Dit alles bestrooide ik dagelijks met een multivitaminen poeder, zodat de 

jongen extra bouwstoffen krijgen. Dit is onmisbaar voor het groot brengen van de jongen. Hierbij 

hebben de vogels altijd universeel voer met wat insectenpatee en regelmatig wat (zoete) appel. 

 

Het is dan ook een 

geweldig en fijn gevoel 

dat het gelukt is om met 

deze, toch wat moeilijk 

kweekbare groep vogels, 

een geslaagd kweek te 

mogen noteren. 

 

Hopelijk gaan we meer 

geslaagde kweekresultaten 

zien en kunnen we deze 

mooie vredelievende 

vogels in onze volières 

blijven behouden. 

       Kees Borst 



Kees vd Borst
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