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Inleiding 
De Copsychus saularis is een vrij 
tengere lijster van rond de twintig 
centimeter, waarbij de lange staart 
haar groter doet lijken dan hij 
werkelijk is. De pop is over het 
algemeen kleiner.  

       Pop dayallijster 
 
De Engelse naam "Magpie Robin" geeft het uiterlijk heel goed 
weer. Zij lijkt inderdaad sterk op een ekster. 
Dayallijsters zijn nauw verwant aan schamalijsters. De 
staartveren waarmee allerlei gemoedstoestanden lijken te 
worden uitgedrukt, zijn ook hun handelsmerk. Daarnaast zijn 
het eveneens goede zangers die doen denken aan onze 
zanglijsters. De pop fluit overigens ook niet onverdienstelijk. 
 

Deze vogels hebben hun 
verspreidingsgebied over 
geheel tropisch Azië, in 
hoofdzaak het zuidoosten. 
Ze houden zich vooral op 
in cultuurlandschappen en 
mangrovebossen.  

 
   Bron: http://nl.wikipedia.org 
 
Het zijn  vrij sterke vogels en ze kunnen ook 's winters in een 
buitenvolière gehouden worden, mits ze de beschikking 
hebben over een tochtvrij nachtverblijf.  
Wel zijn ze erg dominant hetgeen zo z'n consequenties heeft. 
Ik weet niet of deze vogel in de vrije natuur mono- of 
polygaam is, maar mijn ervaring leert dat de man alleen 

http://nl.wikipedia.org/


belangstelling heeft voor de bevruchting en verder al snel een 
storend element vormt. De hele voortplanting is op dit facet na 
de taak van de pop. Dayallijsters zijn min of meer 
holenbroeders. Als nestgelegenheid moet dan ook een 
halfopen nestkastje of een nestblok worden gegeven. De eieren 
hebben een turkooizen ondergrond die soms nagenoeg geheel 
verdwijnt onder gelijkmatig over het ei verdeelde 
melkchocoladebruine spikkels en vlekken. Het ei meet 22 - 23 
mm bij 16 -17 mm en weegt 3,2 - 3,3 gram. De eieren worden 
14 - 16 dagen bebroed, terwijl de jongen zo'n zelfde tijd in het 
nest blijven. Na nog eens 14 dagen moeten ze zelfstandig zijn. 
 
Verslag 
Begin november kocht ik 2 dayallijsters. Van een paar of stel 
kon - dacht ik - geen sprake zijn, want zelfs in een 
quarantainekooi van 150 bij 100 bij 50 cm konden ze niet 
samen gehouden worden. De man heb ik toen maar in de 
binnenvlucht losgelaten waar hij 
onmiddellijk uit de hand kwam eten. 
Helaas vond ik hem daar zonder 
aanwijsbare reden na 3 dagen dood. 
Al vrij snel kon ik voor haar een 
andere man kopen. De kennismaking 
verliep zo goed dat ik hem al na een 
week heb losgelaten.                                   Man dayallijster 
                                                                  
Het gevolg was echter dat de overige vogels overdag in de 
binnenvlucht zaten en de dayallijsters buiten. Bij 
zonsondergang werden de rollen omgekeerd: zij naar binnen 
en de andere naar buiten. Desondanks heb ik nimmer iets van 
vechtpartij gezien. Om te voorkomen dat deze vogels hun 
reputatie waar zouden maken, heb ik vroegtijdig de 
scheidingswand in de buitenvlucht aangebracht en mijn 
dayallijsters daarachter opgesloten. Zo hadden ze vanaf begin 
maart hun eigen domein, een ruimte van 360 bij 240 bij 230 cm, 
afgeschermd tegen westen-, noorden- en oostenwind, half 



overdekt en beplant met groenblijvende en bladverliezende 
struiken en met bamboe. 
Halverwege maart kregen ze bij aangenaam weer het voorjaar 
in hun bol. Er werd gefloten en gebaltst dat het een lieve lust 
was. Toch duurde het gelukkig nog een maand voor de pop 
tot nestelen overging. Zij koos hiervoor een berkenblok met 
boring van 15 cm, een diepte van 22 en een rond invlieggat 
van 5,5 cm. Later bleek dat ze de nestkom met mos en 
kokosvezel had gevoerd. Dat blok hing al jaren min of meer 
ter versiering in de nok en was alleen met een dopsleutel te 
verwijderen. De pop had nestcontrole dus al bij voorbaat 
onmogelijk gemaakt. Daarnaast zag ze in mij kennelijk een 
potentiële nestrover. Van het hele gebeuren, van nestbouw tot 
en met het voeren van de jongen, heb ik niks mogen zien. Als 
de pop bemerkte dat ik keek ging ze de blok niet in; 
nestmateriaal gooide ze dan weg, voer at ze zelf op of liet het 
vallen.  
De man bemoeide zich nergens mee. Met de bevruchting bleek 
zijn taak afgedaan. Van één bevlieging was ik toevallig 
getuige. Vijf dagen later werd er zeker gebroed. Gelet op het 
moment van uitkomen moet de pop twee dagen eerder gestart 
zijn met broeden. 
1 Mei 's ochtends vloog de pop rond met een lege eierdop. 
Even later zag ik haar telkens met één buffaloworm de 
nestblok ingaan. Diezelfde middag was echter het gedonder in 
de glazen: de man in wilde achtervolging bij een angstig 
piepende pop.  
Nadat hij was uitgevangen hernam zij haar ritme alsof er niets 
gebeurd was. Om de minuut een buffaloworm die op de 
stenen werd doodgedrukt.  Dit zo'n 5 à 6 keer achter elkaar, 
dan 5 minuten op het nest waarna de cyclus zich herhaalde. 
Zo werden de overige eieren uitgebroed. ’s Morgens vroeg op 
de derde mei zag ik haar voor het laatst met een eierdop 
vliegen die ze net achter het gaas van het front van de volière 
deponeerde. In totaal werden daar 8 doppen gevonden, dat 
maakte samen 4 eitjes. 
 



De pop voerde naar mijn idee goed maar maakte daarbij wel 
zeer selectief gebruik van het aangeboden voedsel: 
buffalowormen, pas vervelde meelwormen, de verse nimfen 
en geblancheerde vliegenmaden uit de diepvries. De ene keer 
scheen dit haar voorkeur te hebben, de andere keer dat. Dit 
kon gemakkelijk worden nagegaan door vooraf en nadien te 
tellen en te wegen. Levende maden bleven sowieso 
onaangeroerd. Met grote regelmaat werd het voedsel ververst. 
Overgebleven levend voer ging terug in de bakken, het 
overige naar mijn andere vogels. 
 
Alle pogingen van de pop ten spijt om de gang van zaken in 
en rond het nest aan de aandacht te onttrekken werd door 
haar potsierlijk gedrag met de vuile luiers teniet gedaan. In de 
genen van het beestje schijnt vast te liggen hoe ver daarvoor 
moet worden gevlogen. Steeds werd volgens een vast patroon 
haastig de ruimte meerdere malen rondgevlogen alvorens zij 
zich van dit vrachtje ontdeed. Hetzelfde was mij ook al 
opgevallen toen ze met de eierdoppen rondvloog. Die werden 
uiteindelijk allemaal neergelegd op een plaats voor iedereen 
duidelijk in het zicht. Op diezelfde plek lag op 7 mei ook een 
dood jong. 
 
Op 16 mei tijdens de noen was het grote moment 
aangebroken. Het eerste jong verscheen - aangemoedigd door 
de pop - in de nestopening. Alvorens het zich liet vallen, bleef 
het daar gelukkig lang genoeg zitten om er een plaatje van te 
schieten. Binnen het uur waren zo 3 jongen van 14 à 16 dagen 
oud op de grond beland. Duidelijk was toen al dat het voor 
twee van de drie een hele dobber zou worden om te 
overleven. Het laatste jong kon nauwelijks de oogjes open 
houden en op zijn pootjes blijven staan. De volgende dag was 
die dan ook al dood.  
Het koude en natte weer was toen voor mij de reden om de 
pop met haar twee jongen naar binnen te halen en de man 
terug in zijn domein. Dit had gelukkig geen nadelige invloed 
op het voeren door de pop. Bij een tweede jong heeft zich dan 



al een ernstige oogontsteking ontwikkeld. Binnen 24 uren 
zaten beide oogjes toe, maar het at nog steeds goed. Met 
chlooramfenicol-oogdruppels en toen dit niet hielp met CAF-
oogzalf ( met een 5 keer zo hoge concentratie aan 
chlooramfenicol), antibiotica en extra vitaminen (Ornivita) 
werd deze aantasting bestreden. Na een dag openden zich 
beide oogjes, maar bleek het jong wel aan een oog blind 
geworden. 

              Soorten antibiotica: chlooramfenicol voor in de ogen 

Chlooramfenicol heeft ernstige bijwerkingen en wordt daarom niet 
zomaar gebruikt. Het is een antibioticum dat bij infecties wordt ingezet 

als er geen andere middelen gegeven kunnen worden, zoals bij 
infecties veroorzaakt door resistente bacteriën. Wel wordt het gebruikt 

bij de behandeling van bacteriële infecties van de ogen, zoals bij 
conjunctivitis, ofwel bindvliesontsteking. Het gaat dan om een 

plaatselijke behandeling, met zalf of druppels. Dan zijn de 
bijwerkingen bijna nooit ernstig. 

Bron: http://mens- en gezondheid.infonu.nl 
 
 

Vier dagen later stopte de pop met voeren. Zij gaf duidelijk te 
kennen opnieuw te willen broeden. Voor alle zekerheid 
wisselden man en pop weer van plaats. Hij weer achter de 
tralies op enkel universeel voer met wat diepvriesmaden en zij 
buiten bij haar vertrouwde berkenblok met een overdaad aan 
levend voer. Het eerste jong was op dat moment al 
zelfstandig.  
Het met de hand voeren van het zieke jong verliep op zich 
goed, maar na verloop van enige tijd bleek dat het stoppen 
van de medicatie onvermijdelijk leidde tot een terugval. 
Uiteindelijk weigerde het mijn toegestopt voedsel en was het 
binnen een dag dood. Het heeft nooit verder kunnen vliegen 
dan zo'n anderhalve meter en dan nog moest deze te 
overbruggen afstand zorgvuldig met het ene oog worden 
afgemeten. (Ogen zijn voor vogels van een nog veel groter 
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belang dan voor andere dieren. Als je vliegt heb je bijv. weinig 
aan een tastzin, hoe goed ook ontwikkeld.) 
Inmiddels was de pop aan haar tweede legsel begonnen, 
echter zonder man. Vandaar dat ik weet hoe de eieren van een 
dayallijster er precies uitzien.  
Het overgebleven jong vliegt nu vrij rond in de buitenvolière, 
voortdurend belaagd door zijn vader aan de andere kant van 
het gaas. Deze moet zorgen voor een tweede bevrucht legsel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


