
GESLAAGDE FOK MET DE WIELEWAALZANGER 
Door H. T. T. - foto's van de auteur en BK. 
 
Engels: Oriole Warbler (Moho) ,Duits: Pirolsänger, Frans: Timalie á Téte Noire 
Wetenschappelijk: Hypergerus atriceps (Lesson, 1831) 
 
HERKOMST: 
Komt zonder ondersoorten voor van Senegal tot de Centraal Afrikaanse Republiek. 
 
            

 
        
                  

 
 
BESCHRIJVING: 
Man en pop zijn gelijk. De bovenzijde is helder 
olijfkleurig. De kop, nek, keel en bovenborst zijn 
gitzwart waarvan de meeste veren een 
zilverwitte veerzoom bezitten. De ongeveer 10 
cm lange staart is waaiervormig. De 
onderstaartdekveren zijn bleek groenachtig met 
een roodbruine waas. De onderborst en 
onderzijde zijn geel. De iris is bruinroodachtig. 
De ongeveer 20 mm lange slanke snavel is 
zwart. De poten zijn bleek bruin. Grootte ± 200 
mm.

IN DE NATUUR: 
De vogels bewonen de galerijbossen, het struikgewas en opengekapte bosterrein, voornamelijk in lage 
palmbomen. Daar huppelen ze van blad tot blad waarbij ze dikwijls een melodieus gefluit laten horen. 
De vogels kan men alleen of in paren aantreffen. Hun voedsel bestaat enkel uit allerlei insecten. Het eerst 
beschreven nest was opgehangen aan palmbladeren, was groot en vervaardigd van droge grassen met 
een zij-ingang. De 2 tot 3 eitjes zijn bleek blauw met violette of roodbruine vlekjes. 
 
IN GEVANGENSCHAP: 
Wielewaalzangers of Moho's zoals ze nog genoemd worden, treft men af en toe in de handel aan, maar 
steeds in enkele exemplaren. Zo kon ik in 1987 voor het eerst kennis maken met deze vrij recent 
ingevoerde vogels. Vier exemplaren werden gekocht. Later, dus na de acclimatisatie en het huisvesten in 
de volière, kon ik uitmaken dat om 3 mannen en 1 pop ging. De pop was iets kleiner (volgens de 
literatuur is geen geslachtsonderscheid en is de grootte dus geen doorslaggevend bewijs!) en zong 
minder en niet zo variërend als de mannen. Toch bleken de mannelijke vogels geen interesse te tonen 
voor de pop. Op 29 december 1993 zag ik bij dezelfde vogelhandelaar weer 2 ingevoerde 
Wielewaalzangers. Weer besloot ik deze 2 exemplaren te kopen. Met deze 2 vogels had ik meer geluk en 
waarvan het volgende verslag. 
 
De 2 vogels werden aangekocht op 29-12-1993. Na 9 dagen acclimatisatie en na controle van een 
dierenarts werden de vogels losgelaten op 7-1-1994. 
De volière bestaat uit 2 gedeelten: een buitenren en een nachthok. 
De buitenren is 4,5 m. lang, 3,5 meter breed en 3 meter hoog. Enkel de noordkant is een gesloten wand, 
de andere zijden zijn volledig van glas. De buitenren is dicht beplant met Passiebloem, Kamperfoelie, 
Vuurdoorn, Liguster, varens, klimop, Hortensia en enkele grassen en bloemen. Verder staat in een hoek 
een rotsje met stromend water. 
Het nachthok is 1,5 meter lang, 3,5 meter breed en 3 meter hoog. Deze ruimte wordt verwarmd op 20' C. 
Het voedsel wordt aangeboden op een halve meter hoge voederplank. 
In dezelfde ruimte huizen nog andere soorten zoals 1-1 Azuurkoptangara's, Paradijstangara's, 
Spiegeltangara's, Blauwe suikervogels, Langstaartbreedbekken en Kleine smaragdbreedbekken, 
Zilveroornachtegalen, en Irene buulbuuls. 
Het gehele jaar door wordt hetzelfde voedsel aangeboden: 



universeelvoer "Orlux en Claus", gemalen rundvlees vermengd met wat Orlux, levend voer zoals 
meelwormen, vleesmaden, pinky's, buffalowormpjes en mierenpoppen, geweekt oud bruin brood 
vermengt met wat universeelvoer en nectar, verschillende vruchten en bessen, nectar en zuiver 
drinkwater. 
 

        
                  Het nest met rechts 1 ei. 
In de buitenren zijn bovendien verschillende 
nestkastjes opgehangen en allerlei nestmateriaal 
zoals grassen, hooi, kokosvezels, sisal, 
losgeplukt paktouw, hondenhaar, paardenhaar, 
mossen en kleine takjes worden aangeboden. 
In augustus 1994 zag ik zowel man als pop 
rondvliegen met kokosvezel in hun snavel. Pas 
op 28 oktober 1994 kon ik een nest waarnemen 
in een half open nestkastje welke 2 meter boven 

de grond geplaatst was. Deze was boordevol 
gestopt met enkel kokosvezel. Eitjes waren niet 
aanwezig en de vogels maakten geen aanstalten 
om te gaan broeden. 
In mei 1995 zag ik de vogels opnieuw 
rondvliegen met kokosvezel in hun bek waarbij 
ze uitbundig begonnen te fluiten (zowel man als 
pop). Op 3 juni zag ik in het oude nestkastje van 
verleden jaar een nest vervaardigd uit 
kokosvezel. Ik besloot het nestkastje te 
inspecteren, iets waar ik later spijt van zou 
krijgen. De pop zat namelijk op het nest en 
verliet hals over kop het nest waar in ik één eitje 
vond. Maar ook nadat alles rustig in en rond de 
volière was geworden, kwamen beide ouders 
niet meer op het nest terug. Het eitje werd later 
verwijderd. 
De vogels blijken dus erg gevoelig voor storing 
te zijn. Vandaar dat ringen en nestcontrole beter 
achterwege kan gelaten worden. 

 
 

       
              Het jong pas uitgevlogen. 
 
In oktober van dit jaar kon ik altijd maar één 
exemplaar waarnemen, dus afwisselt de man of 
pop en had al een vermoeden dat de vogels dan 
toch tot broeden waren over gegaan. Om 
teleurstellingen deze keer te voorkomen, kwam 
ik niet meer in de buitenren. Op 15 oktober 
hoorde ik een hees maar zacht geschreeuw dat 
ik niet thuis kon brengen van welke vogel dat 
kon zijn. Er broedden nl. nog andere soorten. 
Het geschreeuw werd met de dag luider en 
luider en af en toe een gefluit dat me wel bekend 
in de oren klonk, nl. dat van een 
Wielewaalzanger. 

Op 22 oktober hoorde ik het geschreeuw van de 
andere kant van de volière komen en besloot nu 
toch een controle uit te voeren. De oudervogels 
maakten een hels lawaai bij deze controle. Tot 
mijn grote verbazing vond ik een pas 
uitgevlogen jong dat al goed in de veren zat. Het 
jong leek al erg op zijn/haar ouders, met dit 
verschil dat het jong iets kleiner en fletser 
gekleurd was, een zeer korte staart en bleke 
snavel had en de zilverwitte veerzomen van de 
kop en borst ontbraken bijna volledig. Verder 
vond ik het keurig gebouwde nest terug dat op 
1,70 meter boven de grond in een dichte 
Passiebloem was gebouwd. 
Het broeden gebeurde door beide ouders maar 
de broedtijd heb ik niet kunnen vaststellen. Het 
enige jong werd door beide ouders zowel in het 
nest als na het uitvliegen uitsluitend met levend 
voer; meelwormen, pinky's, buffalowormen en 
mierenpoppen grootgebracht. Het gebedel van 
het jong was de ganse dag te horen. De ouders 
gedroegen zich helemaal niet agressief 
tegenover hun medebewoners. 
 
Afmetingen ei: 21,5 mm x 14,1 mm. Kleur ei: 
crèmekleurig met een krans van roodbruine 
vlekjes op de stompe kant. Afmetingen nest:  



diameter 150 mm x 240 mm ( zie foto               
Nestopening: diameter 50 mm, naar het westen 

gericht. Nestmateriaal: hooi, kokosvezels en 
sisal, binnenbekleding enkel kokosvezels. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
De eerste en enige geslaagde fok in 
gevangenschap in de wereld staat op naam van 
de "Zoo van San Diego". Daar brachten ze in 
1991 twee jongen groot. Voor zover ik kon 
nagaan is dit dus de eerste geslaagde fok van 

Europa.

 
                                                                                                   

 


