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Van de Redactie …
Het jaar 1998 is bijna afgerond en een boeiend nieuwjaar staat op ons te wachten. Het zal een
jaar worden waarin de projecten en stamboeken van de WPA weer op de voorgrond zullen
komen. Zeker zult U verder geinformeerd worden in het komende jaar over het DNA-Project dat
gezamenlijk met de EAZA Taxon Advisoy Group wordt ondernomen. De financiele basis is nog
niet geheel rond, maar wij verwachten dat dit in de komende weken zijn beslag zal vinden. Ook
de kosten van het genetisch onderzoek per monster zullen binnenkort bekend worden.
In deze Nieuwsbrief wordt de nodige aandacht besteed aan alle activiteiten van de ons
omringende landen. Activiteiten waarbij wij steeds vertegenwoordigd zijn om de onderlinge
samenwerking te bevorderen. Met name de samenwerking met onze collega’s van Aviornis
heeft een positieve draai gekregen en het ligt in het verschiet dat op meer gebieden, wat betreft
projecten, samengewerkt zal worden. In deze Nieuwsbrief een verslag van het Jubileum dat
onlangs heeft plaatsgevonden.

Contributie 1999

Vul zo snel mogelijk de bijgesloten
acceptgirokaart in !!

Fellow-Leden en Conservation Members
Ondersteunen natuurbescherming actief
Waardeer Uw Lidmaatschap NU op !!

Ook vindt U in deze Nieuwsbrief de verdere ontwikkelingen in Vietnam en komende activiteiten
die wij in Indochina gaan ontwikkelen. 1999 is het 5de jaar van het gezamenlijke project, waarna
een en ander gevalueerd zal worden. Vrijwel zeker is dat ook na 1999 het project voortgezet zal
worden.

Veel leesplezier toegewenst !
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Verslag bezoek aan Vietnam
4 jaar samenwerking tussen WPA en Hanoi Zoo
Han Assink, Indochina Programma van de World Pheasant Association

Introductie
Het Indochina Programma van de World Pheasant Association en de dierentuinen in Vietnam.
Laos en Cambodja is van groot belang voor de bescherming van Fazantachtigen in deze regio.
Drie van de meest bedreigde fazantensoorten leven in een klein gedeelte van centraal Vietnam:
de Annamese laaglanden. Het Programma is in uitvoering met de instemming en goedkeuring
van de IUCN/Birdlife Pheasant Specialist Group en is nu in het vierde jaar van de geplande 5
jaar, waarna evaluatie van het programma zal plaats vinden.
Vietnam is een dichtbevolkt land, ongeveer ter grootte van Noorwegen, maar met een bevolking
van zo’n 80 miljoen mensen en een netto bevolkingsgroei van 3 %. In dit zich snel
ontwikkelende land dat nu haar grenzen open zet voor de buitenwereld is het buitengewoon
moeilijk voor de overheid om een balans te vinden tussen economische ontwikkeling en het
beschermen van de laatste stukken ongerepte natuur. Het programma tussen de dierentuinen
omvat twee belangrijke elementen: het opwaarderen van de zootechniek en het ontwikkelen
van educatieve programma’s: de centrale rol van de moderne dierentuin.
Hanoi Zoo
Sinds het begin van het samenwerkingsverband tussen de dierentuin van Hanoi en de WPA is
er veel ten goede veranderd. Veel verblijven zijn drastisch veranderd en verbeterd; zelfs
zodanig dat de oude verblijven nu schril afsteken tegen de verbeterde verblijven. Binnen een
korte tijd is de dierentuin een groene oase geworden in de metropool Hanoi met verblijven die
duidelijk uitsteken boven hetgeen wat daarvoor gebruikelijk was.
Er zijn nu naambordjes en ook veel informatieborden op alle verblijven. Echter een van de
belangrijkste taken is om de centrale rol die de Hanoi Zoo kan spelen bij de educatie van een
breed publiek moet nu zo snel mogelijk worden ontwikkeld.
In het kader van deze ontwikkelingen is een verklaring van intenties getekend om de bestaande
samenwerking nog verder uit te bouwen.
• technische advisering
• beschikbaar stellen van transponders en afleesapparatuur
• educatieve panelen
• deelname aan ISIS continueren
• beschikbaar stellen van broedmachines voor het Cau Dien Breeding Centre
• Poster maken voor de lokale bevolking om mee te helpen de keizerfazant te lokaliseren
(zoals erg succesvol was bij de herontdekking van de Edwards’ fazant).
• Verder medewerking aan het DNA-onderzoek
• Ontwikkelen van een educatie programma en training hiervoor in Europa
• Trainingscursus in het Vietnamees voor dierenverzorgers
• Uitwisseling van vogels
• Het opzetten van stamboeken
Tijdens het bezoek werd op velerlei gebied advies gevraagd, die ook vaak buiten de specifieke
discipline van de WPA ligt en waarvoor verder advies ingewonnen zal worden. Het betreft hier
verblijven voor primaten, reptielen, enz.
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Cau Dien Wildlife Breeding Centre
Dit centrum is gevestigd op een aantal kilometers van de dierentuin van Hanoi en is in aanbouw
op het drie hectare grote terrein van een voormalige pluimveehouderij. De 6 enorme
pluimveehokken zijn nu verdwenen en het terrein van 3 ha is nu ommuurd en de infrastructuur
voor water, elektriciteit, wegen, etc is inmiddels voltooid evenals het hoofdgebouw met kantoren
en vergaderruimte en de eerste fazanterie met een 18-tal volières is klaar. Nog niet volledig
bewoond, maar deze nieuwe verblijven vormen een schitterend onderkomen voor de huidige en
toekomstige bewoners. Het is een uniek project, die beschouwd kan worden als een van de
betere in Zuidoost Azië. Verder staan gepland een centrum voor kleine zoogdieren, voor
reptielen en een voor amfibieën. Bovendien is er een klein lab voor de dierenarts gepland
evenals een quarantaine. Thans zijn er zo’n 40 mensen werkzaam onder leiding van Ms. Cuc
Phuong, die zo succesvol haar Management Cursus in Jersey heeft gevolgd en die tijdens de
Fazantendag in 1997 ons nog heeft toegesproken.
Voor het centrum zijn nog tal van zaken noodzakelijk waarbij WPA en bevriende organisaties
kunnen helpen. Zoals met de dierenbibliotheek, transpondersysteem voor identificatie,
computers, broedmachines, training, enz.
Educatie en de Dierentuin
Inmiddels is in de meeste westerse tuinen educatie uitgegroeid tot een van de belangrijkste
activiteiten. Dit is vaak nog niet het geval in veel van de landen in Azië, hoewel er steeds meer
aandacht aan besteed wordt.
De World Pheasant Association ziet het als een van de belangrijkste taken om een plan voor
educatie van start te laten gaan in samenwerking met andere organisatie om te komen tot een
plan van aanpak dat in de komende jaren gerealiseerd kan worden. Veelal is hierbij onze hulp
nodig om informatie aan te dragen die vervolgens ‘vertaald’ kan worden voor de bezoekers van
de dierentuin van Hanoi.
Ook dit maal lijkt het er op dat wij er in slagen om opnieuw een van de jonge biologen van
Hanoi Zoo naar Europa te brengen voor training op dit gebied. Ms Do Thanh Hoa is
geselecteerd door de directeur om naar Europa te komen en Jersey Wildlife Preservation Trust
is bereid om WPA hierin te steunen door de 3 maanden durende Management Course voor
managers van dierentuinen aan te bieden. Ms. Hoa zal zich met name concentreren ook in haar
eindwerk op zoo en conservation educatie. Na afsluiting van deze cursus hopen wij dat haar
training voortgezet wordt in een aantal Europese dierentuinen, zoals natuurlijk Antwerpen,
Arnhem en Cleres en vervolgens bij dierentuinen in Engeland.
Interne educatie
Tot nu toe bestaat er niet een opleiding voor dierenverzorgers in Vietnam. Ook niet voor
verzorgers in de vele nationale parken. Het ligt in de bedoeling om ook hier een opleiding te
starten met leerboeken in het Vietnamees om de opleiding zoveel mogelijk voor en door de
mensen van Vietnam te laten uitvoeren.
Overleg hierover zal gepleegd worden met opleidingen van andere dierentuinen in Engeland en
Antwerpen.
Binnenkort hopen wii U hierover meer te mogen berichten en wij hopen dat Ms Hoa ons tijdens
de 21ste Fazantendag zal rapporteren over haar ervaringen in Europa.
Wij zijn British Airways, Jersey Wildlife Preservation Trust, WWF-Vietnam en vele vele anderen
dankbaar voor hun steun aan het Indochina Programma van de World Pheasant Association.
Zonder hun hulp was veel niet mogelijk.
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Plattegrond van Hanoi Zoos Cau Dien Breeding Centre.
I. Fazanterie II. Kleine Zoogdieren III. Reptielen en Amphiebien IV. Quarantaine en hospitaal
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25 jaar Aviornis
Schitterend Jubileum te Bokrijk
Patricia Toelen
De World Pheasant Association feliciteert de afdelingen van Aviornis in Vlaanderen,
Nederland en in andere landen met het enorme succes , dat deze organisatie gekend
heeft in de afgelopen 25 jaar. Het voortreffelijke tijdschrift, het kwalitief uitstekende
ringensysteem en de vertegenwoordiging naar overheid en andere partijen is van grote
verdienste geweest voor de liefhebberij van fazantachtigen, eendachtigen en andere
parkvogels. Het is verheugend dat er een nauwe samenwerking is tussen Aviornis en
WPA op een aantal giebieden, die naar wij hopen nog verder zullen worden uitgebreid.
Een goed voorbeeld is het DNA-onderzoek en het ringensysteem en in het verleden het
Wallichfazanten project in Pakistan.
Reeds lang vooraf was aangekondigd, dat het 25-jarig jubileum van Aviornis niet onopgemerkt
voorbij zou gaan. En dan kwam dan ook de verwachte uitnodiging om op 3 oktober jongstleden
deel te nemen aan de geplande viering. Het zou een dag worden niet alleen voor de liefhebbers
zelf, maar voor de gehele familie.
Er werd gekozen voor het domein Bokrijk; een redelijk central plaats voor de leden uit België,
Nederland en ook Duitsland. Waarschijnlijk door het geboden programma en ook de onkosten
voor de dag deed het aantal deelnemers buiten alle verwachting toenemen. Men ging uit van
een 100-tal deelnemers, maar de 500 werden ruim overschreden. Dit bracht enige
organisatorische problemen met zich mee aangezien de accommodatie niet berekend was om
een dergelijk groot aantal deelnemers. Op het laatst werd dan ook een tent geplaatst om toch
alle deelnemers bijelkaar te houden. Jammer genoeg was het 3 oktober erg koel, maar het
programma was dermate boeiend dat niemand kon afkoelen.
Diverse sprekers kwamen aan het woord en evalueerden de liefhebberij in de afgelopen 25
jaar. De heer Plaquet sprak over watervogels en memoreerde dat wat 25 jaar geledn
onmogelijk was nu tot een vanzelfsprekendheid behoort. De heer Duister deed het zelfde voor
de fazantachtigen en de heer Cleynen over duiven en de heer Trsinie over kleine
hoenderachtigen. Zo kwamen in kort tempo alle vogelgroepn aan de orde welke Aviornis
behartigd. Na de lunch kwam de volgende spreker de heer Gonnissen sprak over zijn
ervaringen en blikte ook in de toekomst.
Tenslotte werden de verschillende stichters van Aviornis nog eens in de bloemetjes gezet en
werd er een groepsfoto gemaakt. Tijdens hhet diner was er ruim tijd om nog eens van gedachte
te wisselen.
Het was inderdaad een dag om niet snel te vergeten. Met name de organisatoren hebben een
geweldige prestatie verricht om alles in goede banen te leiden.
Tot slot het Jubileum Boek, dat gepresenteerd werd, is een prima herinnering en een goede
momentopname van 25 jaar Aviornis. Van harte proficiat.

WPA Nieuwsbrief

8

Jaarvergadering WPA – Duitsland te Vechta
Madelon van der Zee-Willems
Op 2, 3 en 4 oktober werd door WPA-Duitsland haar jaarlijkse conventie gehouden. Ditmaal bij
mevrouw Ursula Wilmering in Vechta. De deelnemers arriveerden bij haar huis in Vechta al op
vrijdag 2 oktober en hadden daar de gelegenheid om van haar prachtige collectie
ruigpoothoenders en bloedfazanten te genieten. Na een uitgebreide versnapering vertrok het
gezelschap naar een ‘Hoogveenheidegebied’, waar het gezelschap in een treintje rondgereden
werd en deskundige uitleg kreeg over dit natuurgebied waar nog een turfstekerei in bedrijf is.
Op zaterdag morgen ging de groep vervolgens naar Vogelpark Metelene Heide, net over de
grens bij Enschede. Het park is schitterend aangelegd in een groot natuurgebied. In het park
zijn ook veel kleine zangvogels uit Europa en Noord-Amerika gehuisvest; veelal in hele ruime
volières. Na het Vogelpark vertrok het gezelschap naar de bekende dierentuin in Rheine. Dr
Grummt had de rondleiding georganiseerd, omdat de tijd inmiddels begon te dringen. De
dierentuin in Rheine heeft goede resultaten met Europese steltlopers en heeft de beschikking
over een prachtig educatief verblijf voor ooievaars. De wijze waarop veel dieren met beperkte
beurs gehouden worden is zeer aansprekend en een voorbeeld voor veel andere dierentuinen.
Na terugkeer van de excursie werd het programma voortgezet met lezingen. Inmiddels was de
groep uitgegroeid tot ruim 80 personen. Naast de traditionele vertegenwoordiging uit de
Benelux was ook het hoofdbureau van WPA door Nicola Chalmers-Watson vertegenwoordigd.
Dr Grummt gaf een kort verslag over het houden van de Rheinart’s Argusfazanten, waarvan er
helaas opnieuw een is overleden. Dr Grummt’s verhaal werd voortgezet middels een sessie met
de dierenarts waaraan op velerlei gebied vragen gesteld konden worden; zijn betrokkenheid bij
de ‘Wilmering-Collectie’ mondde uit in een aantal interessante mededelingen.
De heren Pack-Blumenau en Grabowsky lieten een voortreffelijke video zien over hun reis naar
China. Met name hun bezoek aan het breeding centre in Beijing en hun bezoek aan Tibet met
respectievelijk de Sclater’s Glansfazant en de Harmann’s oorfazant spraken zeer tot de
verbeelding.
Mevrouw Wilmering toonde een video over het Kaukasische korhoen en over enige andere
ruigpoothoendersoorten.
De volgende dag, zondag 4 oktober, opende Dr Grummt als voorzitter van WPA-Duitsland de
jaarvergadering en gaf een verslag van de activiteiten van WPA-Duitsland in het afgelopen jaar.
Hubert Jütten maakte zijn verslag over de financien die in goede orde werden bevonden.
Vervolgens werd gediscussieerd over financiële bijdragen aan projecten van de World
Pheasant Association. Steun kregen steun het DNA-Project voor 1 jaar en het
hazelhoenproject.
Omstreeks het middaguur werd de bijeenkomst afgesloten, waarna de deelnemers tevreden
vertrokken naar een succesvolle en interessante WPA-bijeenkomst.
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CBAC – Nieuwsflitsen
Han Assink
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

De Zoo Antwerpen is buitengewoon succesvol geweest met de kweek van de
Vietnamfazant. 11 Jonge vogels werden in totaal gekweekt. De geslachtsratio is niet
optimaal maar zal in de komende jaren wellicht in evenwicht komen. Michel Klat heeft in
1999 3 jongen gekweekt.
De dierentuin van Chester en hun curator voor vogels Dr. Roger Wilkinson zal ook gaan
deelnemen aan het kweekprogramma voor deze uiterst zeldzame fazantensoort.
De Jersey Wildlife Preservation Trust zal eveneens betrokken worden bij het project met de
Vietnamfazant. Spoedig zullen in beide tuinen deze vogels geplaatst worden.
Het ligt in de bedoeling dat ook vogels gestuurd worden naar Christian Möller in Erfurt.
Het seizoen met de kweek van Blyth’s Tragopanen is teleurstellend verlopen. Twee locaties
hebben gekweekt te weten Clères en Mönchengladbach. Helaas is op de laatste locatie het
zwakke dier overleden.
Er zal dan ook op uitnodiging een workshop gehouden worden om de techniek van de
kunstmatige inseminatie nader toe te lichten. Dit is met name voor hen die betrokken zijn bij
het project voor de Blyth’s Tragopanen.
Momenteel is Owen Joiner in Pakistan en heeft aldaar de volières gebouwd die bedoeld zijn
om de te vangen Westelijke Tragopanen op te vangen en te kweken. Binnenkort zal met
instemming van de Pheasant Specialist Group, WWF-Pakistan en de overheid in Pakistan
een poging ondernomen worden om voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden
enige paren in beschermd milieu te brengen.
Momenteel is er nog geen nieuws over het DNA-Project. Dit heeft te maken met nieuwe
wetgeving in Italië t.a.v rijksinstituten zoals het instituut in Bologna er een is. Wij zijn hoopvol
dat in de loop van Februari voldoende gegeven en fondsen beschikbaar zijn om van start te
gaan. Wij houden U op de hoogte en zullen hierover in de Nieuwsbrieven van WPA en het
tijdschrift van Aviornis verder over informeren.
De kamhoenderwerkgroep is actief geweest op diverse terreinen. Er is aanvullend
museumonderzoek gedaan naar balgen van rode kamhoenders in Leiden en in Tring.
Bovendien zijn de vogels die uit Thailand zijn gekomen onderzocht. De voorlopige
conclusies ten aanzien van de Thaise dieren geeft geen aanleiding tot optimisme.
Daarentegen zijn de dieren uit Vietnam van uitstekende kwaliteit en met deze dieren is
inmiddels gekweekt door Michel Klat en door de dierentuin van Clères. De nakomelingen
blijven ook het eigendom van de dierentuin in Hanoi en zullen alleen in fokleen
overgedragen worden. De rol van de European Jungle Fowl Group is hierbij belangrijk om
CBAC te adviseren.
Er is nog geen datum en plaats vastgesteld voor de 2de Kamhoenderdag. Binnenkort hopen
wij U hierover verder in te lichten.
In de dierentuin van Hanoi is opnieuw gekweekt met de Vietnamfazant en ook met de
Rheinart’s Argusfazant. Ook zijn er twee nieuwe ondersoorten van het Rode Kamhoen
toegevoegd aan de collectie. Met G. g. jaboullei is inmiddels gekweekt.
Er is overeenstemming bereikt over training van Ms Do Thanh Hoa van de dierentuin in
Hanoi, in Europa. Zij zal een aantal dierentuinen bezoeken en een uitgebreide cursus
volgen in Jersey. Deze activiteiten vormen de basis voor een breed opgezet plan om het
educatieve potentieel van de Hanoise dierentuin verder te concretiseren in een zooconservation plan. Ms Hoa is biologe en al enige tijd werkzaam op de (zoo)technische
afdeling van de dierentuin. Zij is met name geinteresseerd in educatie en de rol die een
dierentuin dient te hebben in onze tijd.
WPA Nieuwsbrief
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Er zijn nog een aantal Edwards’ Fazanten beschikbaar voor diegenen die
interesse hebben om mee te doen aan het International Stamboek voor
deze uiterst zeldzame soort. Neem contact op het Han Assink

Conservation Breeding Advisory Committee

Jaarvergadering van WPA – Frankrijk
Han Assink, voorzitter CBAC
Op 28 november werd in de dierentuin van Vincennes de jaarvergadering gehouden van de
World Pheasant Association Frankrijk. De dierentuin maakt deel uit van een groot aantal
instituten waaronder 4 dierentuinen; onder andere ook de dierentuin van Clères en onder de
paraplu van het Museum voor Natuurhistorie van Parijs. In een van de zalen van de dierentuin
vond de bijeenkomst plaats. In ieder had vrije toegang tot de dierentuin en kon gratis parkeren
in de dierentuin.
De opkomst was niet zo groot in vergelijking tot de bijeenkomsten in de Benelux en Duitsland
maar was toch goed. Met leden ook uit Franstalig België onderleiding van Dr. Dicristofaro en
ook de bekende Zwitserse kweker de Heer Cadosh was aanwezig. Nicola Chalmers-Watson liet
zich verontschuldigen, omdat tegelijkertijd in Engeland de bestuursvergadering van het WPA
plaats vond.
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De dierentuin van Vincennes is gelegen in een prachtig oud park met buitengewoon mooie
bomen en oude ‘Hagenbeck’ achtige bouwsels en rotsen, die op een prachtige manier zijn
vormgegeven en goed passen in het landschap. Hoewel vogels veelal in de collectie ontbreken,
ligt de nadruk van de collectie op de zoogdieren (De vogels zijn voornamelijk ondergebracht in
Jardin des Plantes en in Clères). In het oogspringend zijn de prachtige eilandverblijven voor
gibbons en voor lemuren. Veel uiterst zeldzame lemuren soorten zijn te zien en veelal met
jongen. Ook de grote panda is aanwezig en gehuisvest in een prachtig buitenverblijf.
Alain Hennache, voorzitter van WPA-Frankrijk, opende de vergadering en verwelkomde de
aanwezigen. In het bijzonder diegenen, die uit het buitenland naar Parijs waren gekomen. De
ochtend werd veelal gevuld met aangelegenheden betrekking hebbende op de jaarvergadering.
Onderdeel van een gesprek was onder ander het vormen van een federatie met andere
verenigingen om beter invloed uit te oefenen op de wetgever in Frankrijk, die het de particuliere
kweker moeilijk maakt om CITES I dieren te houden. Er bestaan kennelijk duidelijk grotere
problemen dan in de omringende landen.
De vertegenwoordiging vanuit Franssprekend België gaf er de voorkeur aan om aangesloten te
worden bij WPA-Frankrijk, omdat de taalbarrière met de Benelux afdeling voor veel van de
Franssprekende leden lastig is. Dicristofaro is bereid om een centrale rol in deze te spelen,
omdat hij en Frans en Nederlands spreekt. Mogelijk dat de contributie geïnd kan worden via de
WPA-rekening in België en dat het vervolgens in totaal overgedragen kan worden naar
Frankrijk. Ook bestaat er dan de mogelijkheid om Nederlandstalige artikelen te vertalen voor de
Franse Nieuwsbrief. Verder zal hierover nog gesproken worden.
Na een goede lunch in het Zoo-Restaurant werd de dag vervolgd met een inleiding over het
DNA-Project. Vervolgens werd het voorstel om dit project te ondersteunen voor 3 jaar formeel
bekrachtigd. De kosten voor het doen van routine onderzoek zijn nog niet bekend. Er is echter
alle aanleiding om te denken dat een volledige set van onderzoeken rond de US $ 50,-- zal
bedragen. Dus zo ongeveer Fl. 100,-- In februari zal in Engeland een vergadering volgen om
hier over en over een aantal andere logistieke zaken duidelijkheid te krijgen.
Ondergetekende was uitgenodigd om een voordracht te houden over de projecten van de
Conservation Breeding Advisory Committee (CBAC) van de WPA en met name over het
Indochina programma dat nu het vierde jaar van samenwerking aan het afsluiten is.
De huidige stand van zaken werd toegelicht en het project werd geevalueerd en tevens werd
gesproken over de toekomst van de samenwerking. De aanwezigen waren erg enthousiast over
het project en wensten dan ook als voorheen het project financieel verder te ondersteunen in
het komende jaar. Eric Plouzeau, de dierenarts van Cleres was zo vriendelijk om zorg te dragen
voor de vertaling. En belangrijk deel van de bijdrage van WPA-Frankrijk komt voort uit hun
inkomen uit de vertaling van boeken in het Frans. Onder andere ‘Practical Incubation’. Nu staat
ook op het programma om het nieuwe boek van Gary Robbins over Patrijzen en Frankolijnen te
vertalen.
Uiteindelijk nam de vergadering ook de beslissing om de Internationale WPA-Conventie te
organiseren in Parc Zoologique de Clères op 25 en 26 september 1999. Dit is wellicht een
goede gelegenheid voor de Benelux leden om de prachtige tuin van Clères te bezoeken of hun
bezoek te hernieuwen. Diegenen die geinteresseerd zijn om deel te nemen aan deze Conventie
kunnen graag contact op nemen met de secretaris. Bij voldoende deelname kan dan een
georganiseerde reis gepland worden.
Het is van groot belang voor de afdelingen van WPA en Aviornis om zoveel mogelijk elkaar te
bezoeken en om in contact met elkaar te zijn. Het was dan ook voor mij een grootplezier om
voor de eerste keer naar WPA-Frankrijk te gaan.
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Precies om 17.00 uur werd de dag beëindigd omdat de dierentuin gehouden is aan de
sluitingstijd. Later werd bij een goed glas wijn de ‘bespreking’ voortgezet.

Internationale WPA – Conventie 1999
25 en 26 september 1999
Parc Zoologique de Clères ‘Jean Delacour’
Mocht U gezamenlijk de conventie willen bezoeken; neem dan
contact op met de secretaris te Overpelt

WPA-Conventie te Edinburgh, Schotland
Madelon van der Zee-Willems

Zoals ook in 1985 was ditmaal Schotland de plaats van samenkomst van de internationale
conventie van de World Pheasant Association; in deze jaarlijkse activiteit is nu gelukkig
opnieuw nieuw leven ingeblazen, nadat een aantal jaren een dergelijke bijeenkomst niet werd
gehouden. Het is dan ook verheugend dat nu ook al de conventie van volgend jaar is
vastgesteld (zie activiteitenagenda).
Op zaterdagochten werde de algemene ledenvergadering gehouden en deze werd voorgezeten
door John Corder, omdat Richard Howard verhinderd was. De lopende aangelegenheden
werden besproken en de verslagen goedgekeurd. Tevens werden twee nieuwe vicepresidenten van de World Pheasant Association gekozen, vanwege hun lange staat van dienst
namelijk Roland van Bocxstaele en Han Assink.
Er volgde een interessant programma met diverse lezingen. In verband met trieste
familieomstandigheden kon mevrouw Ursula Wilmering niet aanwezig zijn. Zij werd op een
uitstekende manier vervangen door een Duitse onderzoeker, die al vele jaren bezig is met de
auerhoenders in het Zwarte Woud. Tussen de jaren 1902-1993 werd er een afname
geconstateerd van zeker 90 %, ook het hazalhoen is met 80 % in populatieomvang achteruit
gegaan. Hiervoor werden diverse redenen aangevoerd. De belangrijkste factor is het
veranderende gebruik van het bos door de mens voor tal van activiteiten: skieën, cross-fietsen,
‘langlaufen’. Bovendien is het aantal vossen enorm toegenomen waardoor de kuikens minder
kans krijgen om groot te worden. Het gebied is ernstig gefragmenteerd en men probeerd deze
woudfragmenten opnieuw aan elkaar te koppelen.
Vervolens was het de beurt aan de voorzitters van enige Specialist Groups om verslag te doen
van huidige ontwikkelingen.
Dr. Peter Garson vestigde de aandacht op de Sclater’s Glansfazant die in zijn westelijke
verspreidingsgebied een volledige witte staart heeft, waarbij dus de band ontbreekt. Hij
refereerde aan een studie van Geoffrey Davison, die jaren geleden al aandacht vroeg voor de
grote variatie in bandering van de staart bij deze soort. Verder ondezoek dient uit te maken of er
sprake is van een andere ondersoort of dat het slechts gaat om een geografische variatie.
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Het verspreidingsgebied van de Temmick’s tragopan is kennelijk beduidend groter dan
aanvankelijk werd gedacht. Dr Garson vestigde verder de aandacht op de recentelijk
herontdekte Edwards’ fazant en ook op de Vietnamfazant, waarvan de witte staartveren veelal
varable in aantal zijn en toenemen in aantal bij hogere leeftijd. Een Amerikaanse onderzoeker
Mevrouw Rasmussen onderneemt een studie om te kijken of de keizerfazant en de
Vietnamfazant niet resultaten zijn van een kruising. DNA-onderzoek heeft dit echter nu al
geloochenstraft.
Het verzamelen van paddestoelen in veel delen van de Himalaya, ook in nationale parken, is
mogelijk van grote invloed op de bestanden van fazanten. Op grote schaal wordt de morille
paddestoel gezocht en duur verkocht. Dit economische belang en de instandhouding van veel
vogelsoorten kan met elkaar in strijd zijn en Peter Garson pleitte dan ook voor een onderzoek of
inderdaad deze activiteit dermate schadelijk is dat het verboden dient te worden.
Rene Dekker de voorzitter van de gootpoothoender Specialist Group gaf een overzicht over de
huidige stand van zaken en wees nog eens op de nieuwe taxonomie voor deze groep vogels.
Er zijn een aantal factoren die vaak buiten ieders mogelijkheid zijn om er iets aan te doen zoals
El Niño of de economische crisis in Zuidoost Azië, die een uitbreiding van het verzamelen van
eieren tot gevolg had.
John Corder toonde een video met de balts van de Argusfazant in het wild, een fragment dat
ook later op de BBC in de nieuwe serie van David Attenborough te zien zal zijn. Ook vestigt hij
de aandacht op de vele geuiden die vogels maken. De volière bestudering is van groot belang
om het aantal soorten roepen te kunnen bestuderen en die kunnen van belang kan zijn bij
veldstudies.
Han Assink sprak uitgebreid over het Indochina Programma van de World Pheasant
Association en gaf een overzicht van hetgeen tot nu toe bereikt was en hetgeen in de toekomst
nog gedaan dient te worden. Hij was verheugd met de goede kweek van de Vietnamfazant op
een aantal locaties. Tot slot bedankte hij de vergadering voor de verkiezing tot vice-president
van de ‘Association’.
Nick Worth behandelde op zijn eigen droog humoristische manier het onderwerp ‘wetgeving’.
Dit sprak enorm aan en blonk uit in duidelijkheid.
Tot slot sprak Keith Chalmers-Watson, een van de initiatiefnemers van het Westrag 2000
project. Er zijn de laatse jaren dankzij Rob Whale grotere aantallen van deze soort, de
westelijke tragopan, gezien dan aanvankelijk vermoed werd. Met name het gebruik van een
hond die goed onder appel is, was hierbij een goed hulpmiddel. In de Pallas vallei in het
noorden van Pakistan en grenzend aan het bediscussieerde gebied Kajsmir zijn er twee
tragopanen ten opzichte van 1 glansfazant. De vogels broeden boven de boomgrens en de
plaatselijke bevolking heeft tot nu toe de fazant ongemoeid gelaten en zich meer
geconcentreerd of het muskushert.
Han Assink lichtte verder het DNA-Project toe en sprak over de doelstelling, de prioriteiten en
de fondsen die nodig zijn om dit ambitieuze project te realiseren. In eerste linie zal de aandacht
gevestigd zijn op de critisch bedreigde laagland Lophura’s van Vietnam en op de Cabot’s
Tragopan, waarvoor al enige tijd een internationaal stamboek bestaat.
Doel van het onderzoek is om de genetische variatie te bepalen binnen een populatie en het
identificeren van hybriden en veel meer.
Vervolgens was er nog een afsluitende discussie onderleiding van Gary Robbins.
Volgend jaar zal de conventie plaats vinden in Clères, Frankrijk. Het ligt in de bedoeling dat er
wellicht een bus zal gaan vanuit België en Nederland om de conventie en uiteraard de
dierentuin te bezoeken.
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Het is verder verheugend om te melden dat er vanuit Nederland zo’n 14 personen aanwezig
waren, waarvan een groot deel ook deelnam aan de post-conventie toer.

Activiteiten Kalender
6/7 febr. 1999

WPA commissie vergaderingen en Vergaderingen van de UK – TAG
en EAZA – TAG.
Harewood Bird Garden (Voor leden van WPA vrij toegankelijk)

6/7 maart 1999

Workshop Kunstmatige Inseminatie te Clères, Frankrijk
Alleen op invitatie

12 maart 1999

Jaarvergadering van WPA-Benelux. Café-restaurant ‘De Wielerbaan’
te Budel. Aanvang 20.00 uur.
Bespreking DNA-Project en Vietnam Project

20 maart 1999

Jaarvergadering van de Internationale Touraco Society Benelux
Café-restaurant ‘De Wielerbaan’, Aanvang 14.00 uur.

10 april 1999

21ste Fazantendag. Vogelpark Avifauna.

Aug. 1999

2de Kamhoenderdag
Verdere gegevens volgen

25/26 sept. 1999

Internationale WPA-Conventie.
Parc Zoologique de Clères ‘Jean Delacour’

Logo Hanoi Zoo, gemaakt voor de World Pheasant Association’s
Indochina Programme. Ontwerp Maarten Vijgenboom Design, Venlo
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Dank aan onze Conservation Members
Recentelijk is deze nieuwe manier, om lid te worden van de World Pheasant Assocation
mogelijk gemaakt voor bestaande leden of nieuwe leden, die een speciale band hebben met de
natuurbeschermingsprojecten van de World Pheasant Association en deze projecten dan ook
extra wensen te ondersteunen. Indien U ook Conservation Member wenst te worden vult U dan
het formulier in dat bij deze Nieuwsbrief is bijgevoegd en vult U op de acceptgirokaart een
bedrag in van:

Hfl 250,--

-

Hfl 500,--

of

Bfr 4500

-

Bfr 9000

U ontvangt uiteraard de Nederlandstalige en Engelstalige Nieuwsbrieven, de Annual Review en
publicaties en rapporten over natuurbeschermingsprojecten. Jaarlijks wordt U vermeld in de
Nederlandstalige Nieuwsbrief.

Zoo Antwerpen, B
Witte Molen Diervoeders te Meeuwen, NL
Dier en Park
Vereniging van regionale dierentuinen
Wissel Zoo, Epe, NL
De Vogelhof CBC, Arcen, NL
Rabobank Arcen, NL
ASLK Overpelt, B
En wie volgt ?
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