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Beschrijving van de palmlijster. 
Door Ger Essenberg. 

Er zijn drie soorten palmlijsters bekend, die in Zuid– en Oost–Afrika voorkomen. 
De Gevlekte palmlijster – Cichladusa guttata komt voor in Zuid-Soedan tot Zuidoost-Kenia en Noord-
Tanzania.  
Het formaat is 17 cm. Van de vogel is een ondersoort bekend nl. C.g. rufipennis uit Zuidoost-Ethiopië, 
Oost-Kenia en Oost-Tanzania. 
De Zambezi palmlijster – Cichladusa arquata komt uit Zuidoost-Zaïre, Zuid-Kenia tot Zambia en 
Mozambique. Het formaat is 20 cm. 
De Gabon palmlijster – Cichladusa ruficauda komt uit Gabon tot Noord-Angola. Het formaat is 17 
cm. 
 
Jonge vogels zijn gelijk aan hun ouders, echter de buik is meer vlekkerig van kleur. 
Palmlijsters zijn echte insecteneters, zij foerageren vaak op de grond en in de lage vegetatie. 
De vogels zijn te vinden in de riviervalleien, daar leven ze in paren of groepjes in de Borassus – en 
Hyphaene palmwouden, daar laten zij hun welluidend melodieus liedje horen. 
Ze maken een diep komvormig nest van leem en klei in diepe spleten, kieren en tussen de 
palmbladeren. Hun nest lijkt vaak op dat van de Palmzwaluw – Cypsiurus parvus. Er worden 2 eieren 
gelegd. De broedtijd is per soort anders: de Zambezi palmlijster broedt van oktober tot maart. En de 
Gevlekte – en Gabon palmlijsters van januari tot mei. 
  

                                      
 
                                              1-0 Gevlekte palmlijster op clubshow 2008 
                                                             (Foto Ben Kocken) 

 
Inleiding. 
Mijn eerste kennismaking met dit vogeltje was bij Jan Monster, tijdens mijn bezoek bij Jan 
vertelde ik hem dat mijn voorkeur altijd uit ging naar goede zangers (insecteneters). Hij 
vertelde mij dat er weinig vogels aan de zang van de palmlijsters kunnen tippen behalve 
schamalijsters misschien, tijdens dat bezoek hoorde ik heel even de zang van deze vogel en 
was meteen verkocht. Jan wenste mij veel succes bij het zoeken naar deze vogel, hij was al 
heel lang op zoek naar nieuw bloed maar import was er al jaren niet meer binnen gekomen. 
Dit was frustrerend, hoor je net een prachtige gevarieerde zang, is er niet aan te komen. 



 
Na een uurtje rijden ben ik thuis meteen gaan bellen met enige leden van onze club. Jan 
Peeters kende deze vogel wel, hij had jaren een koppel gehad, deze hadden steeds wel 
jongen maar ouder dan een paar dagen werden ze niet. 
De pop was echter inmiddels overleden. Ik kende Jan op dat moment nog niet zo lang des te 
opmerkelijk was zijn aanbod, toen hij zei indien jij een pop kan bemachtigen kan je mijn man 
kopen. Ondanks dat hij de zang zou missen ging zijn persoonlijke voorkeur er naar uit dat er 
gefokt werd met deze vogel, indien er niet gefokt werd moest de man echter op het einde 
van het seizoen weer naar hem terug, begrijpelijk. 
De dagen daarna heb ik bij een aantal vogelhandelaren gevraagd of ik in hun zaak een foto 
van de palmlijster mocht ophangen, (de vogel was bij niemand bekend). Enkele weken later 
belde Animal World uit Eindhoven op en men vertelde mij dat er een palmlijster ingeruild 
was, herkend van de foto (opsporing verzocht). Het onmogelijke bleek toch mogelijk, de rest 
is niet moeilijk te raden, bij Jan Peeters de man gehaald, de nieuwe vogel bleek een pop 
(puur geluk). 
Jan Monster had mij een nestvorm laten zien van de palmlijster. Dat ik nog nooit eerder had 
gezien, het bestond uit een vulkaanvormig bouwsel helemaal gemaakt van klei, alleen 
binnenin werden wat kokosvezels gebruikt, dit nest was gemaakt op een ronde dikke tak.  
 

                               
                                                    Het nest van de palmlijster. 

 
Bij Jan Peeters hadden ze gebroed in een nestkastje, dit was voor mij een indicatie dat de 
vogels gemakkelijk begonnen met nestelen zelfs als de omstandigheden niet ideaal waren. 
Deze nestel manier kon je alleen ontdekken in een kooi waarvan de bodem regelmatig nat 
gehouden werd, bij Jan Peeters zaten de vogels in een overdekte kooi hij kon dus niet weten 
dat ze hun natuurlijk nest zelf bouwen met natte aarde of klei. 
 

Mijn eigen ervaringen. 
Ik heb de vogels in 2004 in een kooi van 4 x 2 x 2 m geplaatst. Ze begonnen vrij snel met 
nestelen, meerdere nesten maar geen eieren. Wel veel baltsgedrag bestaande uit een luide 
zang van beide vogels waarbij ze met hun vleugels molenwieken. De vulkaanvormige nesten 
probeerden ze op elk vlak stuk ondergrond te bouwen, steeds buiten op een keer na, maar 
zodra deze klaar was (zie foto) werd deze niet meer aangekeken. Ik verwijderde elk vlak 
stuk in de vlucht en bood ze alleen een nestkorfje onder twee schuine planken aan. Hierin 
werden twee eieren gelegd, echter pas nadat een periode van warm heet weer aangebroken 
was. De twee blauwe eieren kwamen na ongeveer 15 dagen uit.  
De jongen groeiden veel langzamer dan bijvoorbeeld schamalijsters. Meer dan twee jongen 
passen echter niet in een palmlijster nest vandaar dat ze nooit meer dan twee eieren leggen. 



 

                          
         Ze passen nog net in het nestje.                                 De ouders met de 2 jongen. 
 

Na 15 of 16 dagen maakten de jongen kleine uitstapjes uit het nest, om er vervolgens weer 
terug in te gaan. Ze vlogen een aantal dagen daarna definitief uit.  
Deze eerste jongen had ik niet geringd, beter 2 vogels in de hand dan in de vuilnisbak dacht 
ik. Het tweede legsel leverde maar een jong op wat slecht groeide. Ik ontdekte dit tijdens een 
controle om te ringen, drie dagen later lag dit jong dood in het nest. De reden was onbekend. 
 
Dit jaar (2005) begonnen ze wederom vroeg met de nestelpogingen, maar dit zette pas door 
na het aanbreken van een warme periode, het blijven tenslotte vogels uit een warm 
werelddeel. 
De eerste 2 jongen heb ik niet geringd, de volgende twee jongen werden wel geringd met 3.5 
mm op de 7e dag. Ik kon onopgemerkt zien dat de vogels de ringen maar niets vonden, je 
zag ze onder in het nest pikken en trekken wat ze daarvoor niet deden, op het moment dat 
ze mij zagen stopte ze met dit gedrag. Nu op 14 september 2005 heb ik dus 4 jongen op stok.  
De ouders krijgen een universeelvoer mengeling. Behalve tijdens het groot brengen van 
jongen dan wordt natuurlijk alleen levend voer verstrekt waarover een vitaminepreparaat 
wordt gestrooid. 
 
De jonge vogels hebben bijna hetzelfde verenkleed als de ouders, de druppels op de borst 
van de ouders zijn net wat fraaier afgetekend dan van de jongen. De man en pop zijn qua 
uiterlijk heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Ze zingen echt allebei even hard en 
gevarieerd het hele jaar door, van vroeg in de ochtend tot in het donker.  
 
Tot slot wil ik Jan Monster en Jan Peeters bedanken voor hun hulp bij de tot stand komen 
van deze geslaagde fok, van je clubgenoten moet je het hebben! 
 
 


