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Van de Redactie … 
 
 
Met plezier kijken wij terug op de 21ste Fazantendag , die dit jaar is gehouden in Vogelpark 
Avifauna, waar wij voor de vierde keer zijn geweest. 
In deze en de derde Nieuwsbrief zult U de artikelen nog eens na kunnen lezen van de 
verschillende sprekers. In deze Nieuwsbrief geven wij graag het woord aan Ludo Pinceel, Do 
Than Hoa en Kristin Leus. 
 
Het duurt niet zolang meer en dan staat de internationale conventie voor de deur. Op 25 en 26 
September zal in Parc Zoologique de Clères, de dierentuin van Clères de gebruikelijke 
Internationale Conventie gehouden worden. Bij deze Nieuwsbrief treft U alle informatie aan. 
Mocht U verdere informatie wensen neemt U dan contact op met het secretariaat met Patricia 
Toelen, zij kan U alle informatie verschaffen. 
Het is de eerste keer dat een dergelijke conventie gehouden wordt in Frankrijk en dit biedt alle 
gelegenheid voor de Benelux leden om aanwezig te zijn om vrienden te ontmoeten en van 
gedachten te wisselen over onze hoenders.  
 
Op 7 augustus is er een gespecialiseerde bijeenkomst van de kamhoenderwerkgroep. U treft 
bijgevoegd het programma van deze dag, die in Kasteelpark Born zal plaats vinden. 
 
Noteert U ook in Uw agenda de bijeenkomst van onze collega afdeling van de WPA-Duitsland, 
die ook in September hun jaarlijkse bijeenkomst houden en nu in het vogelpark in Twisteden net 
over de grens bij venlo en dicht bij Kevelaer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel Leesplezier toegewenst! 
 

Redactieraad: 
 
H. Assink,  P. Hermans,  P. H
P. Toelen,  M. van der Zee-W
 
Redaktieadres Nieuwsbrief:  
                                                 
                                                 
                                                 
 
Tel: 077-473 1272                    

 
 

V
ac

indien U di
 

Contributie 1999
ul zo snel mogelijk 
ceptgirokaart in !! 

t nog niet heeft kunnen doen! 
WPA Nieuwsbrief 

olsheimer,  A. Ovington,  S. Vansteenkiste, 
illems. 

      Nieuwsbrief WPA 
      Boerenweg 66 
      5944 EL Arcen 
      Nederland 

                                                       Fax: 077-473 2884 
Email: vogelhof@worldonline 

mailto:vogelhof@worldonline


WPA Nieuwsbrief 5 
 
 
 

Jaarvergadering WPA-Benelux te Budel 
 
 
Het Bestuur 
 

 

 
 
 
 
 De traditionele jaarvergadering werd ook dit jaar weer gehouden voor een 
groeiend aantal leden. Nu waren ruim 30 deelnemers, die de tocht naar Budel hadden 
ondernomen. De voorzitter was bijzonder blij met de toename van het aantal 
fellowleden, maar met name over een groeiend aantal Conservation Members. De extra 
bijdragen van deze beide categoriën zijn van evident belang bij het uitvoeren van de 
projecten. 
 
Financieel zullen in 1999 de volgende activiteiten opnieuw ondersteund worden: 
•  Vietnam programma 
•  DNA Project 
•  Kamhoenwerkgroep EJFG 
 
De voorzitter meldde bovendien dat Do Thanh Hoa op dit moment een management 
cursus volgt in Jersey op uitnodiging van de WPA en dat zij aanwezig zal zijn op de 
Fazantendag te Avifauna. 
 
In verband met het DNA Project werd nog eens gememoreerd dat nog niet alle fondsen 
binnen zijn om met het project van start te gaan. Ieders hulp is dan ook van groot 
belang. 
 
Het financiële jaarverslag van de penningmeester werd goedgekeurd en werd décharge 
verleend. 
 
De jaarvergadering werd verder gecomplementeerd met verslagen van de 
Kamhoenderwerkgroep, stand van zaken bij het DNA-onderzoek en uiteraard over het 
wel en wee van het Vietnam Project van de World Pheasant Association. 
 
De voorzitter verwelkomde in het bijzonder de heer Karel Wuyts, voorzitter van Aviornis 
Vlaanderen. 
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21ste Fazantendag, Vogelpark Avifauna 
Alphen aan de Rijn 

 
 
Door: Mariet Vallen  
 
 
De 21ste Fazantendag werd dit jaar weer door bijna 100 deelnemers bezocht. De voorzitter 
begroette in het bijzonder onze gastheer de heer John de Hoon, directeur van Vogelpark 
Avifauna. De heer Karel Wuyts, voorzitter van Aviornis Vlaanderen. Nicola Chalmers-Watson 
coördinator van het WPA hoofdkwartier in Engeland, Miss Do Thanh Hoa van de dierentuin in 
Hanoi en de uitgebreide en traditionele delegatie uit Duitsland met Reinhard Krüger, vice-
voorzitter en Hubert Jütten, penningmeester en Heiner Jacken, secretaris en zijn echtgenote en 
natuurlijk heel veel bekenden uit een 5-tal landen, die een genoeglijke dag beleefden. 
Zoals gebruikelijk was het weer veelbelovend en bij aankomst stond koffie en cake klaar voor al 
diegenen die een lange reis achter de rug hadden. 
 
Joh de Hoon, die eerder dit jaar aangesteld is als directeur Vogelpark, beet de spits af en gaf 
een beeld van de huidige situatie en een blik in de toekomst. Met name het verkrijgen van 
overheidssteun zal cruciaal zijn bij de verdere ontwikkeling van Vogelpark Avifauna. Hij 
memoreerde dat Avifauna zal  proberen mee te werken aan een drietal 
natuurbeschermingsprojecten, waarvan er een op de Filippijnen reeds geruime tijd ondersteund 
wordt. Het is echter nu nog te vroeg om nu al verder in te gaan met toekomstige projecten.  
 
Het bestuur van WPA-Benelux is De heer De Hoon en Vogelpark Avifauna erg erkentelijk voor 
al hetgeen zij gedaan hebben om deze dag tot een succes te maken. 
 
Vervolgens was het de beurt aan Ludo Pinceel, die zoals bij velen al bekend een voortreffelijk 
relaas hield over de rui en eclipsrui bij vogels. Verderop in deze Nieuwsbrief treft U het volledige 
artikel van Ludo aan dat het nalezen dubbel en dwars waard is. Vervolgens was het de beurt 
aan Do Thanh Hoa. Hoa (= bloem) is in het kader van het Vietnam Project en op uitnodiging 
van de WPA naar Europa gekomen om zich op de hoogte te stellen van educatie in  

Foto: Han Assink. Jos van Houdt geeft namens de Kraagfazanten werkgroep een helder 
overzicht van de stand van zaken op dit moment. 
 
dierentuinen. Thans wordt nog geen gerichte educatie gedaan in de dierentuin van Hanoi. In 
overleg met Hanoi Zoo en WPA is vorig jaar overeengekomen om het aanwezige potentieel van 
de dierentuin beter te benutten en om extra aandacht aan educatie te geven. In dit kader 
bezocht Hoa de management cursus in Jersey en vervolgens bezocht zij een groot aantal 
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dierentuinen in Europa. Met name de dierentuinen van Clères, Antwerpen en Chester zijn in het 
bijzonder betrokken geweest bij haar verdere opleiding. 
Hoa gaf een overzicht van de stand van zaken in de dierentuin van Hanoi en in het nieuwe 
fokcentrum vlak bij de hoofdstad, Cau Dien. Haar relaas kunt U verder in deze Nieuwsbrief nog 
eens nalezen. 
 
Eén van de belangrijkste projecten van de WPA en verwante organisaties zoals Aviornis, CDE, 
en dierentuinen zijn actief om de bestanden aan hoenderachtigen in Europa ‘door te lichten’. Dit 
gebeurt middels het DNA-onderzoek dat wij hopelijk later dit jaar zullen starten. Wij hopen dan 
de fondsen bijeen te hebben om in het instituut in Bologna van start te gaan. In dit kader was 
het dan ook dat de conservation biologe van de Antwerpse dierentuin, Kristin Leus en 
voortreffelijke en glasheldere uiteenzetting gaf over dit onderwerp. U kunt dit verhaal van Kristin 
nog eens  nalezen in deze Nieuwsbrief. Dr. Leus heeft het vermogen om op eenvoudige wijze 
een gecompliceerd onderwerp duidelijk voor te stellen. 
 
Hierna kwam Huub Dijcks. Huub en Mia hadden vorig jaar al aangegeven dat zij een videofilm 
gingen maken over kleine hoenderachtigen. Dit is uitstekend gelukt en is van professionele 
kwaliteit. Het was jammer dat het grote scherm niet beschikbaar was, hetgeen onvoldoende 
recht geeft aan deze prachtige film, die menigeen zal inspireren om nog meer van de vogels te 
genieten. 
 
Jos van Houdt is al een bekende en hij en Victor Steenackers en Ludo Pinceel hebben 
gezamenlijk de kraagfazanten werkgroep indertijd opgericht. Deze groep heeft in de laatste 
jaren zoveel voortreffelijke informatie opgeleverd en vormt een voorbeeld voor initiatiefnemers 
voor andere specialistische groepen die wij nog node missen. 
Jos wist de toeschouwers zonder moeite geboeid te houden met zijn zeer goede relaas over de 
kraagfazanten en gaf duidelijk de verschillen aan tussen beide soorten en liet ook zien hoe 
kruisingen te herkennen. In het tijdschrift van Aviornis is thans een artikelenreeks lopende; 
binnenkort hopen wij ook in deze Nieuwsbrief aandacht aan dit zeer boeiende onderwerp te 
geven. 
 
Tijdens de uitgebreide en voortreffelijke lunch kon men zich uitgebreid onderhouden en van 
gedachten wisselen. 
 

Foto: Han Assink.  
Piet Kreeft tijdens zijn voordracht over 20 jaar fazantenmanagement.  



WPA Nieuwsbrief 8 
 
 
 

Reikhalzend hadden wij al uitgekeken naar de bijdrage van Piet Kreeft. In Antwerpen vorig jaar 
had hij zich bereid verklaard om een voordracht te geven. Piet met zijn jarenlange ervaring is 
een belangrijke bron voor informatie niet alleen voor de beginner maar ook voor de heel ervaren  
kweker. Middels een diareeks liet Piet Kreeft ons heel veel aspecten zien over het houden van 
fazantachtige doorspekt met aanbevelingen en tips hoe bepaalde soorten beter gehouden 
kunnen worden.  
 
Tot slot gaf Nicola Chalmers-Watson een overzicht van de projecten van de WPA. Zij richtte 
zich met name op het nieuwe project in Nepal ter aanvulling van het bestaande Pipar project. 
Bovendien gaf zij aan dat in het jaar 2000 in Nepal het 1ode Fazanten Symposium gehouden 
zal worden. 
De film over de Westelijke Tragopan vormde een hoogtepunt. Dit is wellicht de eerste keer ooit 
dat deze soort in het wild gefilmd is onder moeilijke condities. 
 
De dag werd besloten met een bezoek aan het Vogelpark. 
 
’s-Avonds werd nog een gezamenlijk avondeten gebruikt. Heiner Jacken gaf een tafelrede en 
wist op humoristische wijze een beeld te vormen van WPA en haar activiteiten. Tot slot 
concludeerde hij trots te zijn bij de ‘WPA-FAMILIE’ te horen. De voorzitter beantwoordde een en 
ander en illustreerde aan de hand van het Vietnam Project hoe de familie werkt en hoe fondsen 
worden vergaard.  
 
 
 

Foto: Han Assink 
 
Tijdens het avonddinner onderhoudt de delegatie uit Duitsland zich na de tafelrede van Heiner 
Jacken. Naast hem rond de tafel: Reinhard Krüger, Huber Jütten, Dieter Schmidt, Ursula 
Schmidt, Dieter Arnolds, Irmgard Arnolds, Pierre Hermans en Anja Jacken  
 
 
 
 



WPA Nieuwsbrief 9 
 
 
 

Kunstmatige Inseminatie 
een kennismaking in Parc Zoologique de Clères 

 
 
Van de redactie 
 

 In de laatste decennia zijn talloze nieuwe technieken toegevoegd aan de 
mogelijkheden, die kwekers hebben om de voortplanting te verbeteren. Eén van deze 
technieken is KI, kunstmatige inseminatie. Eén van de redenen om te komen tot de 
organisatie van dit weekend is de ernstig teruglopende populatie van Blyth’s 
Tragopanen, die mogelijkerwijze door het gedoceerd inzetten van deze techniek weer tot 
groei gebracht kan worden. De techniek is zeker niet één die eens op een 
achternamiddag geleerd kan worden en dient dan ook zeer zorgvuldig geleerd en 
uitgevoerd te worden. De toepassing voor Blyth’s Tragopanen mag alleen dan 
uitgevoerd worden, mits toestemming verleend is door de stamboekhouder. Tegen deze 
achtergrond kwamen een 20-tal kwekers uit Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en 
Nederland bij elkaar. 
Het is goed om te onderstrepen dat het met name een theoretisch weekend betrof, 
waarin uiteraard de praktijk getoond werd. 
In diverse landen zijn er al een aantal specialisten zoals Piet Kreeft in Nederland en 
Glenn Howe in Canada, die deze techniek reeds succesvol hebben uitgevoerd. 

 
Op 6 en 7 maart werd een internationale ‘Workshop’ gehouden over KI bij fazantachtige. Meer 
dan 20 personen uit 6 Europese landen traden aan om deze workshop bij te wonen. De 
‘workshop’ was georganiseerd door de dierentuin van Clères in samenwerking met de 
Internationale Stamboek voor Blyth’s Tragopanen, de Galliform TAG en WPA/CBAC en 
natuurlijk INRA, het landbouwkundig onderzoek instituut in Frankrijk. Doel van de bijeenkomst 
was om van gedachten te wisselen over de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en de 
praktische resultaten die met name in 1998 werden behaald in Clères. 
 
Op de eerste dag werd na de inleiding van Alain Hennache, voorzitter van WPA Frankrijk en 
tevens directeur van de dierentuin te Clères en initiatiefnemer van het KI-project voor 
fazantachtige in Clères, werden er nog een aantal inleidingen gehouden. Op de eerste plaats 
door een onderzoeker en een dierenarts beide werkzaam in Clères (Dr. Michel Saint Jalme en 
Dr. Eric Plouzeau), vervolgens werd een uitermate interessante lezing gehouden door een van 
de meest vooraanstaande deskundigen op dit gebied Dr. J.P. Brillard, die de theoretisch 
aspecten helder en duidelijk naar voren bracht. 
 
De tweede dag was bestemd voor nog een korte inleiding over de te gebruiken materialen en 
over de manier hoe de vogels behandeld dienen te worden. De behandeling van het sperma en 
hoe de vitaliteit en het aantal spermatozoïden vastgesteld kan worden en welke oplossing voor 
verdunning gebruikt dient te worden. Vervolgens werd onderleiding van Dr. Brillard en Dr. Saint 
Jalme een aantal demonstaties gehouden waarin ook een aantal van de deelnemers konden 
participeren. Voor de demonstraties werden ‘getrainde’ kippen en hanen gebruikt, die vrij 
gemakkelijk sperma gaven en waarbij ook eenvoudig sperma ingebracht kon worden. 
 
Paul Marguier van WPA-Frankrijk heeft de gehele gang van zaken bij de inseminatie gefilmd. 
Binnenkort zal een educatieve video beschikbaar zijn in verschillende talen en uiteraard in het 
Frans en het Engels. Hopelijk ook in het Nederlands en Duits. Deze video’s worden verkocht en 
de baten komen ten goede van projecten van de WPA. 
De lunches en de diners waren voortreffelijk evenals de ontvangst in het park. Dit beloofd het 
een en ander voor de Internationale Conventie die in September gehouden wordt in Clères. 
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Onze dank en erkentelijkheid gaan dan ook uit naar Alain en Geneviève Hennache en de 
medewerkers van Clères voor een zeer plezierige ontvangst. 
 

Foto: Alain Hennache 
KI – weekend te Clères. Onder leiding van Michel Sait Jalme wordt KI gedemon- 
streerd. Carl de Preter, Noel Hendrikx en André Baens. 

Foto: Alain Hennache 
Steven Vansteenkiste, Mariet Vallen, Han Assink en Dieter Arnolds kijken aan- 
dachtig toe. 
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Het gebruik van DNA technieken voor het behoud van 
bedreigde hoendersoorten: DNA onderzoeksproject voor 

Galliformes 
 
 
 
Door: Kristin Leus, conservation biologist, 
           Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 
 
 
Ongeveer één jaar geleden ging het DNA project voor Galliformes van start.  Dit grootschalige 
onderzoeksproject groeide uit het succesvolle DNA project voor de Edward’s fazant (Lophura 
edwardsi) dat tijdens de voorbije drie jaar werd gecoördineerd en uitgevoerd door Alain 
Hennache van het Musée National d’Histoire Naturelle de Paris en Ettore Randi van het 
Instituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) in Bologna, Italië.  De succesvolle resultaten 
van dit onderzoek en de aanbevelingen van de IUCN/SSC Phaesant Specialist Group leidde de 
Europese Galliformes TAG en de World Pheasant Association ertoe om een grootschalig en 
ambitieus DNA onderzoeksproject op te zetten voor het merendeel van de bedreigde fazanten 
en ook enkele patrijzen, kwartels en frankolijnen.  Dit project kreeg officiële steun en erkenning 
door de SSC Pheasant Specialist Group. De World Pheasant Association (WPA) – Captive 
Breeding Advisory Committee speelde een belangrijke rol in de werving van een groot deel van 
de benodigde financiën.   
 
 
 
Doelen van het DNA onderzoeksproject voor Galliformes: 
 
Het optimaliseren van de kweekprogramma’s voor bedreigde fazantensoorten door 
middel van het gebruik van moderne genetische onderzoeksmethoden. 
 
meer bepaald 
 
1. het identificeren van bestaande “evolutionaire units” in wilde populaties en het 

verbeteren van de taxonomie van problematische soorten en ondersoorten. 
2. het identificeren en verwijderen van hybriden uit de bestaande stock in 

gevangenschap 
3. het zo correct mogelijk inschatten van de bestaande genetische diversiteit in de 

huidige populaties in gevangenschap 
4. het ondersteunen van het werk van de stamboekhouders om zoveel mogelijk van de 

bestaande genetische variatie te behouden en zoveel mogelijk inteelt te voorkomen 
5. het voorstellen van richtlijnen voor het gebruik van in gevangenschap gekweekte 

vogels voor reïntroductie of re-stocking 
 
 
 
Waarom en hoe zijn de doelstellingen van dit DNA project nu zo belangrijk in functie van het 
praktische beheer van kweekprogramma’s in gevangenschap?  Waarom is het ook voor 
kwekers belangrijk dat dit DNA project wordt uitgevoerd?  Aan de hand van een aantal 
praktische voorbeelden zal ik trachten aan te tonen waarom de resultaten van die ingewikkelde 
labotechnieken voor ons van toepassing zijn.  
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1. Het identificeren van bestaande “evolutionaire units” in wilde populaties en het 

verbeteren van de taxonomie van problematische soorten en ondersoorten. 
 
Een groeiend aantal diersoorten verkeert in het wild in een dusdanig ongunstige situatie dat de 
IUCN/SSC Specialist Groups niet enkel aanraden om die soorten te beschermen in de natuur, 
maar ook om ze op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te kweken in gevangenschap, 
met als doel een back-up populatie te vormen voor de wilde populatie.  Vooraleer men hiermee 
van start kan gaan moet men echter nauwkeurig weten hoeveel soorten en ondersoorten van 
het dier in kwestie er bestaan in de natuur, hoe men deze kan herkennen, waar ze precies 
voorkomen en hoe men eventuele zuivere individuen kan onderscheiden van hybriden.  Het 
komt er dus eigenlijk op neer dat we eerst moeten weten wat het is dat we willen beschermen 
vooral als men een aantal dieren in gevangenschap kan brengen om als basis te dienen van de 
populatie waaruit men later, indien nodig, dieren kan putten voor reïntroductie.   
 
Dit geldt natuurlijk ook voor een aantal fazantensoorten.  Zo heeft het genetisch onderzoek op 
de Edward’s (Lophura edwardsi), keizer- (L. imperialis) en Vietnamfazant  (L. hatinhensis) uit 
het laagland regenwoud van Vietnam reeds uitgewezen dat dit wel degelijk drie aparte, zij het 
nauw verwante, soorten zijn en niet drie ondersoorten of het resultaat van hybridisaties.   
 
2. Het identificeren en verwijderen van hybriden uit de bestaande stock in 

gevangenschap 
 
Vele van de kweekprogramma’s voor bedreigde diersoorten in gevangenschap beginnen niet 
door het uit het wild halen van een aantal “founders” of stamvaders van gekende origine, maar 
eerder door het bij elkaar brengen in een gezamenlijk programma van individuen van die soort 
of ondersoort die reeds in gevangenschap vertoeven.  Ook hier dient onderzocht te worden of 
de individuen die werden uitgekozen om deel te nemen aan het programma wel degelijk tot de 
juiste soort of ondersoort behoren.  Ook in dit geval is het noodzakelijk om zuivere individuen 
van eventuele hybriden te kunnen onderscheiden.  Dit gebeurt met dezelfde genetische 
technieken.   
 
Een mooi voorbeeld hiervan is het Internationale en Europese kweekprogramma voor de 
Edward’s fazant.  Het genetisch onderzoek heeft reeds zwart op wit bewezen dat er in de 
huidige populatie in gevangenschap wel degelijk een aantal hybriden bestaan tussen de 
Edward’s fazant en de Swinhoefazant (L. swinhoei) die qua uiterlijk niet te onderscheiden zijn 
van de Edward’s fazant.  Sinds deze ontdekking werden reeds elf van deze hybriden 
geëuthanaseerd. 
 
Waarom is het zo belangrijk om hybriden te verwijderen uit een kweekprogramma voor 
bedreigde diersoorten?  Eén van de doelen van een kweekprogramma is een back-up populatie 
te vormen waaruit op langere of kortere termijn, indien nodig, dieren kunnen geput worden voor 
reïntroductie.  Hybriden hebben echter vaak kenmerken, qua uiterlijk en/of gedrag, die 
verschillen van die van de zuivere populatie.  Indien men dergelijke dieren reïntroduceert kan dit 
negatieve gevolgen hebben voor: 
1. het individu zelf omdat hij/zij bijvoorbeeld niet meer aangepast is aan zijn/haar leefmilieu 
2. andere individuen van dezelfde of andere diersoorten omdat het uitgezette individu met zijn 

andere eigenschappen mogelijk het natuurlijk evenwicht in het leefmilieu verstoort. 
 
Dit eerste punt kan geïllustreerd worden aan de hand van de kamhoenders.  Enkel zuivere 
kamhoenders blijken een eclipsrui te vertonen.  Wanneer het verschijnsel van de eclipsrui 
tijdens bepaalde perioden van het jaar de overlevingskansen van een individu beïnvloedt (bv. 
door het individu tijdens een “kwetsbare” periode van een beter gecamoufleerd kleed te 
voorzien), dan is het mogelijk dat hybriden wanneer zij worden gereïntroduceerd lagere 
overlevingskansen hebben dan de zuivere kamhoenders. 
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Het tweede punt zou zich bij wijze van voorbeeld kunnen voordoen bij een diersoort waarbij het 
trekgedrag en de trekrichting genetisch bepaald is.  Neem bijvoorbeeld het winterkoninkje 
(Troglodytes troglodytes).  De winterkoninkjes die broeden in Scandinavië en Noordoost-Europa 
trekken tijdens de winter naar het zuiden.  Zij die broeden in de meer zuidelijke delen van 
Europa zijn echter meer sedentair.  Indien het trekgedrag bij het winterkoninkje genetisch 
bepaald is en indien men een individu van de noordelijke populatie zou kruisen van met één 
van de zuidelijke populatie kan men zich voorstellen dat het resulterende jong wel eens het 
verkeerde trekgedrag zou kunnen vertonen.  Het zou bijvoorbeeld in de verkeerde richting 
kunnen trekken, of helemaal niet wegtrekken, en in de winter in een gebied terechtkomen (of 
blijven) waar het niet kan overleven.  De gekruiste individuen zouden ook in een gebied kunnen 
terechtkomen waar ze ’s winters wel kunnen overleven maar waar ze zodoende het natuurlijk 
evenwicht verstoren, bv. omdat er normaal geen winterkoninkjes leven of omdat er nu meer 
winterkoninkjes terecht komen dan vroeger het geval was. 
 
3. Het zo correct mogelijk inschatten van de bestaande genetische diversiteit in de 

huidige populaties in gevangenschap 
 
Eens de zuivere individuen van de soort of ondersoort waarmee men wil kweken zijn 
geïdentificeerd dient de stamboekhouder van start te gaan met zijn aanbevelingen voor de 
kweek.  Hij of zij dient met andere woorden te gaan bepalen welke individuen met elkaar 
zouden moeten kweken en hoeveel nakomelingen ze dienen voort te brengen.  Dit doet men 
natuurlijk niet lukraak, maar volgens bepaalde regels.  Twee zo’n belangrijke vuistregels zijn: 
 
1. behoud van zoveel mogelijk van de oorspronkelijke genetische diversiteit omvat in de 

stamvaders die aan de basis lagen van de populatie in gevangenschap 
(de meeste kweekprogramma’s hanteren het criterium van behoud van 90% van de 
genetische diversiteit na 100 jaar kweken in gevangenschap) 

2. het zoveel mogelijk beperken van inteelt 
 
1. behoud van genetische diversiteit  
Binnen elke soort heeft elk individu toch iets andere kenmerken dan elk ander individu.  Neem 
bijvoorbeeld een groep mensen in een zaal.  Niet alleen zien wij er allemaal net iets anders uit, 
we verschillen ook in een aantal niet-zichtbare eigenschappen.  Indien zo’n groep mensen naar 
één of ander extreem milieu zou worden getransporteerd, vb. de rand van de Sahara, dan 
zouden sommige mensen uit de groep zich beter kunnen aanpassen dan anderen. Zij zouden 
langer overleven en mogelijk meer nakomelingen voortbrengen.  Dit is natuurlijk het proces van 
natuurlijke selectie.  Dieren zijn aangepast aan de omgeving waarin ze leven en dit is een 
dynamisch proces.  Wanneer we dieren uit hun natuurlijke omgeving nemen en in 
gevangenschap plaatsen dan kan deze natuurlijke selectie niet meer op dezelfde wijze 
plaatsvinden.  In tegendeel, er bestaat zelfs de kans dat er een soort kunstmatige selectie 
plaatsgrijpt.  Dit kan bewust gebeuren door bijvoorbeeld bij voorkeur met de mooiste individuen 
te kruisen, of dit kan onbewust gebeuren doordat die dieren die zich het best aan de situatie in 
gevangenschap kunnen aanpassen zich het meest zullen voortplanten.  Om dit tegen te gaan, 
en omdat wij mensen niet precies weten welke eigenschappen belangrijk zijn voor het 
overleven in de natuur, gaat men in kweekprogramma’s proberen om zoveel mogelijk van de 
oorspronkelijke genetische variëteit omvat in de stamvaders te behouden.  Op deze manier 
hopen we dat de soort een zo groot mogelijke kans krijgt om te overleven bij reïntroductie.  
Hopelijk zullen er altijd wel een aantal individuen zijn die de nodige capaciteiten hebben om zich 
aan te passen aan de omgeving waarin ze geplaatst worden. 
 
Bij kweek in gevangenschap gaat steeds genetische variatie verloren omdat: 
 

1. in vergelijking met het aantal dieren aanwezig in de natuur, slechts een relatief klein 
aantal wilde dieren de stamvaders zijn van de populatie in gevangenschap.  Hoe 
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kleiner het aantal stamvaders, hoe kleiner de proportie van de genetische variatie 
omvat in de wilde populatie dat aanwezig zal zijn in de populatie in gevangenschap. 
 

2. bij elke generatie kweek vertrekkende van deze stamvaders nog eens genetische 
variatie verloren gaat. 

 
vb. Wanneer moeder A met vader B een jong C produceert, dan ontvangt C 50% van 
zijn genetisch materiaal van A en 50% van zijn genetisch materiaal van B (denk aan 
het versmelten van de eicel en zaadcel).  Wanneer nog een tweede jong D geboren 
wordt ontvang ook dit jong 50% van zijn genetisch materiaal van A en 50% van zijn 
genetisch materiaal van B.  De 50% die D van A ontving is echter niet noodzakelijk 
identiek aan de 50% die C van A ontving.  Met andere woorden, er zijn eigenschappen 
van de moeder die we in beide jongen zullen terugvinden, maar andere eigenschappen 
zijn enkel aanwezig in één van beide jongen, of in geen van beide.  Statisch gezien 
omvat het genetisch materiaal van de twee jongen C en D tezamen 75% van het 
genetisch materiaal van de moeder en 75% van het genetisch materiaal van de vader.  
Dus, als ouders A en B in hun leven slechts twee nakomelingen voortbrengen dan 
werd slechts 75% van hun genetisch materiaal doorgegeven aan de volgende 
generatie.  Hoe meer nakomelingen de stamvaders A en B voortbrengen, hoe minder 
van hun genetische materiaal zal verloren gaan uit de populatie.  In een 
kweekprogramma moeten we dus proberen om van elke stamvader zoveel mogelijk 
nakomelingen te verkrijgen. 
 
  
Ouders: A x B

50% 50%

Nakomelingen: C + D C+D samen 75% van A
75% van B

Ouders: A x B

50% 50% 50%

Nakomelingen: C + D + E C+D+E samen 87.5% van
A

87.5% van
B

 
Er zijn ook nog andere “spelregels” die helpen om zo weinig mogelijk genetische variatie 
te verliezen zoals bv. verlengen van de generatietijd, streven naar gelijke seksratio, 
streven naar een gelijk aantal nakomelingen voor elk individu enz.   
MAAR wat men ook doet, in de praktijk zal men altijd variatie blijven verliezen. Men kan 
alleen proberen om door correct stamboekbeheer dit verlies te minimaliseren.   

 
1. vermijden van inteelt 
Het begrip inteelt zal denk ik wel bij iedereen gekend zijn nl. de kweek tussen verwante 
individuen.  Het is ook niets nieuws dat inteelt vaak negatieve gevolgen kan hebben voor het 
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ingeteelde individu.  Menselijke huwelijken tussen eerste nicht en kozijn zijn immers niet voor 
niets verboden.  Negatieve gevolgen van inteelt zijn meestal lagere overlevingskansen, 
verminderd voortplantingssucces en een verhoogd voorkomen van genetische aandoeningen.   
Inteelt verlaagt echter ook de genetische variatie in de populatie.     
 
Hoe kan men te weten komen hoeveel genetische variatie nog rest in de populatie en 
hoeveel inteelt er is?  Er zijn twee mogelijkheden: 
 
1. SCHATTEN dmv stamboekanalyse met gespecialiseerde computer programma’s:   
 
Zo kan men met behulp van berekeningen uitgaande van het stamboek schatten dat de huidige 
populatie kongopauwen (Afropavo congensis) in gevangenschap na zo’n 40 jaar kweek 
uitgaande van slechts 6 founders nog 78% van de oorspronkelijk genetische variatie bevat en 
dat de gemiddelde inteeltscoëfficiënt van de populatie 0.167 bedraagt (ter referentie, een 
nakomeling van een kruising tante x neef heeft een inteeltscoëfficiënt van 0.125). 

 
Dit is veruit de simpelste en goedkoopste methode.  Probleem is dat dit enkel gaat als de 
geschiedenis van bijna elk dier in je populatie gekend is dwz. moeder, vader, geboorte datum, 
voortplantingsgeschiedenis enz.  Dit vraagt niet alleen zorgvuldige record keeping van zowel de 
individuele kweker als de stamboekhouder, maar ook nauwkeurige individuele herkenning van 
elk dier.  Elk dier moet tijdens zijn ganse leven kunnen gevolgd worden. 
 
Het probleem bij o.a. fazanten is dat verschillende soorten reeds jaren lang gekweekt werden in 
gevangenschap zonder dat er nauwkeurige records werden bijgehouden of zonder dat dieren 
individueel herkenbaar waren.  Dit geeft zoveel onbekende factoren dat de 
computerprogramma’s geen nauwkeurige schattingen meer kunnen uitvoeren.   
In dit geval is er maar één oplossing en dat is: 
 
2. METEN van de genetische variatie door middel van DNA analyse 
 
Dit was onder andere het geval met de Edward’s fazant.  Het DNA onderzoek heeft aangetoond 
dat na 75 jaar kweek in gevangenschap toch nog een redelijke hoeveelheid genetische variatie 
in de populatie bestaat.  
 
4. Het ondersteunen van het werk van de stamboekhouders om zoveel mogelijk van de 

bestaande genetische variatie te behouden en zoveel mogelijk inteelt te voorkomen 
 
Het DNA onderzoek op de Edward’s fazanten heeft ook een 5 tot 6 tal belangrijke bloedlijnen in 
de huidige populatie aangetoond.  Met behulp van deze kennis en gespecialiseerde 
computerprogramma’s en mits nauwkeurige registratie door alle betrokkenen, kan de 
toekomstige kweek nu zodanig georganiseerd worden dat zoveel mogelijk genetische variatie 
behouden blijft en zoveel mogelijk inteelt voorkomen wordt. 
 
Het dient wel even vermeld te worden dat de stamboekhouder niet alleen met de genetica dient 
rekening te houden maar ook met het gedrag en sociale organisatie van de dieren enz.  Men 
kan op papier zoveel mooie paren samenstellen als men wil, als men de biologie van de soort 
niet in acht neemt zullen deze geen nakomelingen voortbrengen!  Onderzoek naar het gedrag, 
voeding, communicatie enz. is dus even belangrijk als het genetisch onderzoek! 
 
5. Het voorstellen van richtlijnen voor het gebruik van in gevangenschap gekweekte 

vogels voor reïntroductie of re-stocking 
 
Zoals hierboven reeds werd vermeld is het bijzonder belangrijk dat enkel genetisch zuivere 
vogels worden gereïntroduceerd of worden gebruikt voor re-stocking. 
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Zo worden er in vele Europese landen bijvoorbeeld dikwijls Japanse kwartels (Coturnix 
japonica) uitgezet tijdens het jachtseizoen.  DNA studies hebben nu aangetoond dat een aantal 
van de plaatselijke wilde kwartels (C. coturnix) hybride eigenschappen vertonen en dat er dus 
genetische vervuiling van de plaatselijke kwartelpopulatie plaatsvindt.  
 
Bij wijze van samenvatting kan men stellen dat het DNA onderzoeksprogramma ervoor gaat 
zorgen dat een aantal belangrijke potentiële fouten kunnen worden voorkomen.  Alhoewel DNA 
onderzoek héél duur is, is dit altijd nog goedkoper dan het trachten te herstellen van gemaakte 
fouten. 
 

CBAC – Flitsen 
 
 
Door: Han Assink 
 
•  De eerste nakweek van het Rode kamhoen Gallus g. gallus in broedleen van de dierentuin 

van Hanoi zijn begin 1999 verder verdeeld onder gemotiveerde deelnemers van de 
kamhoenderwerkgroep van Aviornis Int. En de World Pheasant Association. De resultaten 
zijn positief. Bij Pierre Hermans en in de dierentuin van Clères zijn opnieuw dieren geboren 
van zeer goede kwaliteit. 

 
Foto: Han Assink 
Miss Hoa, educatief medewerkster van de dierentuin te Hanoi, is aandachtig luisteraar bij een 
explicatie over het houden van kamhoenders door Pierre Hermans. 
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•  Op 7 augustus zal in Kasteelpark Born de 2de Kamhoendag worden gehouden. 
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Pierre Hermans of met het secretariaat van 
WPA-Benelux. Het programma van deze informele studiedag is als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  De nakweek-dieren van de Vietnamfazant zijn verdeeld onder een aantal nieuwe locaties, te 

weten: Christian Möller, Jersey, Burford, Chester en Belfast. Het was op dit moment niet 
mogelijk om iedereen paren ter beschikking te stellen. De hoop bestaat dat dit na het 
huidige broedseizoen gecompleteerd kan worden. De eerste berichten zijn echter niet 
hoopvol. 

•  De situatie met de Blyth’s Tragopanen blijft grote zorg geven. De kweek is ver beneden de 
verwachting. De hen die vorig jaar met succes ingezet werd voor KI is overleden. Wel zijn er 
berichten uit Duitsland dat er bevruchte eieren zijn. Van collecties buiten Europa zijn geen 
berichten nog binnen gekomen. 

•  Miss Hoa heeft op haar tocht door Europa, na afsluiting van haar management cursus 
verschillende openbare en particuliere collecties bezocht. Met de cursus en met deze 
bezoeken zal zij beter het hoofd kunnen bieden aan de taak die haar wacht bij terugkeer in 
Hanoi. Zij zal dan de educatie van de dierentuin gezicht gaan geven. Wij zijn in het bijzonder 
de dierentuinen van Antwerpen, Burgers’, De Vleut en Wissel erkentelijk om haar verblijf in 
de Benelux tot een succes te maken. Ook de gastvrijheid die wij genoten bij Pierre  en 
Annie Hermans en bij Noel en Patricia Hendrikx heeft veel bijgedragen aan haar bezoek. 

•  Thans is Hoa na een 3-weeks bezoek aan Engelse dierentuinen teruggekeerd in Hanoi. 
•  In Hanoi zijn een aantal Rheinart’s argaufazanten en groene pauwen geboren. 
•  Keith Howman, de president van de WPA, onving de Gouden Ark toegekend van Prins 

Bernhard. De belangrijke onderscheiding werd uitgereikt door de Nederlandse ambassadeur 
in Groot Britanië, Mr Van Rooyen. De onderscheiding werd verleend voor zijn vele 
activiteiten op het gebied van hoenderachtigen. 

•  Het project Westrag 2000 is in volle gang. Owen Joiner heeft het volièrecomplex klaar en 
deze zomer wordt verwacht dat de eerste westelijke tragopanen gehuisvest zullen worden. 
Inmiddels zijn er al een aantal Temminck's tragopanen gekweekt om ervaring op te doen 
met het houden van dergelijke soorten op die plaats. 

•  Er is mogelijk een nieuwe soort glansfazant ontdekt in Arunachal Pradesh. De staartveren 
zijn volledig wit. Inmiddels zijn veermonsters gestuurd naar Dr. Ettore Randi om vast te 
stellen of hier inderdaad sprake is van een nieuwe soort of ondersoort. (zie volgende 
Nieuwsbrief). 

•  De fondsenwerving m.b.t. het DNA onderzoek verloopt met up’s en downs, maar het ziet er 
nu naar uit dat tenminste 80 % van de benodigde fondsen beschikbaar zijn om van start te 
gaan met dit uiterst belangrijke project. 

•  Vermoedelijk wordt nu in September de uiteindelijke start gegeven voor dit zeer belangrijke 
project. 

•  Per vergissing  is gewezen op het feit dat DNA-geteste dieren nog niet voor handen 
zijn. Ik ben hierop gewezen op de jaarvergadering waarvoor ik zeer erkentelijk ben. 
Het is juist dat een aantal dieren in de Verenigde Staten en ook vogels van Michel Klat 
in Groot Britannië inmiddels getest zijn in Bologna. Dit neemt niet weg dat het meer 
uitgebreidere testen in het kader van het gezamenlijke DNA-onderzoek nog niet 
gestart is. 

 

10.00 uur Aanvang met Koffie 
10.30 uur Welkom en inleiding, Han Assink 
11.00 uur Het rode kamhoen en haar ondersoorten, Ludo Pinceel 
12.00 uur Fokprogramma, Pierre Hermans 
   Lunch 
14.00 uur Projecten (Han Assink, Loi Burger en Pierre Hermans) 
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 Hanoi Zoological Garden; an update 
 
 
Door: Do Thanh Hoa, Hanoi Zoo 
Vertaling: Han Assink 
 
 

 De dierentuin van Hanoi is nu sinds 6 augustus 1976 opgericht op een 
oppervlakte van 22 ha, waarvan er 6 ha zijn ingenomen door het grote centrale meer. 
Momenteel huisvest de dierentuin van Hanoi 98 diersoorten, waarvan 37 zoogdieren 
met 240 individuen, 57 vogels met een totaal aantal van341, 4 reptielensoorten en een 
uitgebreid zeeaquarium. 30 Soorten zijn bedreigd en zijn als zodanig opgenomen in het 
‘Red Data Book’ van Vietnam. In de laatste decennia is het de zoo gelukt om goede 
resultaten te behalen met een aantal van deze bedreigde soorten. 

 
Lophura edwardsi, De Edwards’ fazant is een endemische soort van Vietnam uit de provincie 
Quang Tri in Centraal Vietnam. In februari 1994 stelde de World Pheasant Association 4 paren 
ter beschikking van de Hanoi Zoo. Deze paren starten te fokken in 1995. Hun aantallen nemen 
ieder jaar toe in de dierentuin. 
 
Lophura hatinhensis, De Vietnamfazant werd voor het eerst ontdekt in de zestiger jaren in de 
provincie Hatinh. De eerste vogels kwamen in de dierentuin in 1990 en de eerste succesvolle 
kweek vond plaats in 1993. Thans is het aantal vogels van deze soort flink toegenomen en zijn 
ook vogels in fokleen gestuurd naar de WPA. 
 
Rheinartia ocellata ocellata, De Rheinarts argusfazant is eveneens endemisch in Vietnam. 
Hoewel ze al sinds 1991 gehouden worden in de dierentuin, zijn zij pas voor het eerst gekweekt 
in 1996. 
 
Lophura nycthemera annamensis, De Annamzilverfazant is eveneens endemisch. Het is een 
van de zeldzaamste ondersoorten van de zilverfazant. De soort is voor het eerst in 1997 in 
Hanoi gekweekt. 
 
Er wordt slechts één amfibieën soort gehouden in de zoo en wel de endemisch Tam Dao 
salamander, die al sinds 1994 met succes wordt gekweekt in de zoo. 
Ook met tal van zoogdieren wordt goed gekweekt: Vietnamese sikahert, Sambarhert, 
verschillende civetkatten en apensoorten. Echter sommige soorten zijn ook erg moeilijk om te 
kweken zoals bijvoorbeeld de Owston’s palmcivetkat. Tot nu toe zijn er geboortes geweest 
maar de jongen stierven vrijwel onmiddellijk name de huisvestingvoor deze soort is 
onvoldoende en dient aangepast te worden. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in Hanoi Zoo 
Vorig jaar zijn de verblijven voor de grote roofdieren aanzienlijk vergroot, waardoor beplanting 
mogelijk is en zon binnen kan komen in de ruime buitenverblijven, die ook huisvesting bieden 
aan de IndoChinese tijgers; één van de meest bedreigde tijgersoorten. 
 
Ook in 1998 werd een uitbreiding gegeven aan de fazanterie waaraan aan de oostzijde 
nogeens 12 volières zijn gebouwd. 
 
Tevens is een quarantainegebouw voltooid met 5 verblijven voor grotere dieren. 
 
Een ander spectaculair verblijf is de nieuwbouw voor orang utans, dieren die verkregen worden 
van de dierentuin in Singapore. 
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Gezien alle nieuwe ontwikkelingen is ook een nieuw kantoorcomplex gebouwd, waardoor de 
verschillende departementen van de zoo beter zijn gehuisvest. 
 
Cau Dien Conservation Breeding Centre 
Dit nieuwe fokcentrum is onderdeel van de Hanoi Zoo. Het centrum is ongeveer 3 ha. Groot en 
is ongeveer 7 km van de dierentuin en ligt in het gebied Cau Dien. Het centrum is officieel 
geopend op 16 maart 1998 en heeft de volgende taken: 
•  Kweek met endemische soorten 
•  Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden in en buiten Vietnam om deze kweek te 

verbeteren. 
•  Het doen van onderzoek 
•  Het produceren van groenten en vruchten voor het centrum en de zoo 
 
Op dit moment is een fazanterie gereed en is de infrastructuur met wegen en afvoeren en 
elektriciteit gereed. Bovendien is er een kantoorcomplex. 
 
Educatie in Hanoi Zoo 
In 1993 bezochten 490 duizend mensen de dierentuin van Hanoi. In het jaar 1998 was dit 
aantal al gestegen tot 1,3 miljoen bezoekers. Dit hoge bezoekersaantal, dat nog alle 
mogelijkheden heeft om in de komende jaren te stijgen, biedt een heel goed potentieel om aan 
natuureducatie te doen. Thans heeft de dierentuin nog geen gespecialiseerde afdeling voor 
educatie.  
 
Dierentuineducatie is een belangrijk middel om te komen tot  een betere bescherming van de 
natuur en het milieu. Het helpt de bezoekers om de processen die in de natuur plaats vinden 
beter te begrijpen. Bezoekers kunnen op de hoogte gebracht worden welke omstandigheden 
leiden naar bedreigde status van dieren of zelfs leiden tot het uitsterven van soorten: zolas 
habitat vernietiging, illegale handel, overbejaging, enz. Ondanks het feit dat er nog geen 
gespecialiseerde afdeling voor educatie is in de dierentuin van Hanoi is er inmiddels wel een 
dierentuingids en zijn er informatie labels en borden bij de verblijven. 
 
Een van de belangrijkste activiteiten zal zijn om na mijn terug keer naar Vietnam om te starten 
met een voorstel hoen en waarom Hanoi Zoo meer aan educatie dient te doen. Mijn tijd in 
Europa is hierbij van zeer groot nut geweest. 
 
Samenwerking tussen Hanoi Zoo en de World Pheasant Association 
Tijdens het Captive Breeding Symposium dat in 1993 plaats vond in de Antwerpse Dierentuin, 
waar Dang Gia Tung als eerste een verhaal hield over de kweek met de uiterst zeldzame 
Vietnamfazant is er een duurzame samenwerking tussen de beide instellingen begonnen. 
Thans hebben de beide instellingen de stap genomen om het Internationale stamboek voor 
deze soort gezamenlijk te voeren. 
Tevens is er een uitwisseling geweest van kennis en mensen om elkaar op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen in de dierentuinwereld. Dat ik hier thans sta en de mogelijkheid heb 
gehad om de cursus in Jersey  te volgen en om een groot aantal dierentuinen te bezoeken is te 
danken aan de WPA. Ik ben hen hiervoor dan ook zeer erkentelijk.   
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Eclips Rui bij Vogels 
En in het bijzonder bij Kamhoenders… 

   
 
 
Door: Ludo Pinceel 
 
 
1. Het probleem 
Kamhoenders vormen een groep die tot de fazanten behoort, daar is iedereen het over eens.  
 
Zowat alle fazanten die we kennen vertonen het hele jaar door hetzelfde verenpak.  Het is 
algemeen geweten dat de mannetjes meestal prachtig uitgedost zijn terwijl de wijfjes gewoonlijk 
een onopvallend camouflagekleed bezitten.  Daarop zijn er slechts enkele uitzonderingen, zoals 
bij de Wallichfazant, waar de kleurverschillen tussen de geslachten niet zo opvallend zijn en 
zoals bij de oorfazanten, waar mannetjes en wijfjes allebei hetzelfde sierlijke uiterlijk hebben.  
Onze wilde kamhoenders vormen hierop geen uitzondering;  ook daar zijn de hanen heel wat 
fraaier gekleurd dan de hennen.  
 
Toch vormen de kamhoenders een buitenbeentje:  bij twee van de vier soorten wilde 
kamhoenders komt er namelijk een tussenrui voor.  De mannetjes van het rode kamhoen en die 
van het sonnerathoen verliezen tijdens de zomer hun opvallende halsveren, en vervangen die 
door saaie zwarte veren.  Men zegt dat ze dan een schaduwkleed vertonen.  De rui die dat 
schaduwkleed doet ontstaan wordt de eclipsrui genoemd.  Het gaat hier duidelijk om een 
onvolledige rui die voornamelijk de kop- en halsstreek aangaat. 
 
Waar die eclipsrui van de kamhoenders uniek schijnt te zijn binnen de groep van de fazanten, 
wordt hij daarentegen bij andere vogelgroepen vaak algemeen aangetroffen.  Zo kennen we 
een volledige eclipsrui met een daarop volgend schaduwkleed bij veel watervogels (Anatidae), 
bij bijeneters (Meropidae), bij wevervogels (Ploceidae), bij rupsvogels (Campephagidae), en bij 
honingzuigers (Nectariniidae).  Een onvolledige eclipsrui van de halsstreek wordt ook bij één 
soort snipachtige steltlopers (Scolopacidae), namelijk bij het kemphaantje (Philomachus 
pugnax) aangetroffen en ook een aantal meeuwen (Laridae) zoals de kokmeeuw, vertonen een 
onvolledige koprui.   
 
2. Meer over de rui 
Vogels hebben veren.   
Een belangrijke functie van de dekveren is het lichaam te beschermen tegen alle mogelijke 
milieuinvloeden.  Ook als isolatie spelen deze veren een belangrijke rol;  vogels zijn immers 
warmbloedige dieren, net zoals wij.  Een ander veertype vormen de pennen.  Die zijn dan weer 
van belang voor het vliegen en sturen.  Daarnaast spelen vorm en kleur van het verenkleed als 
geheel ook een belangrijke rol in de bepaling van het uiterlijk van de vogel.  Dit uiterlijk kan erop 
gericht zijn niet op te vallen in de omgeving, maar het kan evengoed ontworpen zijn om dat 
zoveel mogelijk te doen.   
 
Vandaar dat we bij de diverse vogelsoorten niet alleen de best gecamoufleerde, maar ook de 
meest schitterende kostuums terugvinden. 
Maar kostuums verslijten bij het dragen, zo ook het verenpak van onze vogels.  Vandaar dat 
met een zekere regelmaat een verschijnsel optreedt, waarbij dat verenpak geheel of gedeeltelijk 
wordt vervangen.  We spreken over de rui.  De oude veren vallen uit en vanuit de papillen in de 
huid groeien er weer nieuwe.  Deze rui kan geleidelijk gebeuren, zodat hij weinig opvalt, of vrij 
plots.  Bij watervogels vallen alle slagpennen tegelijk uit, zodat de dieren tijdelijk hun 
vliegvermogen verliezen.  Bij andere groepen, zoals de hoenderachtigen, blijven de dieren 
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meestal in staat tot vliegen, omdat de pennen geleidelijk wisselen.  De rui kan zowat overal 
tegelijk op het lichaam beginnen, zoals bij de Californische kuifkwartel, eerst bij de staart, zoals 
bij de kalkoen, of eerst aan de buikzijde, zoals bij kraaghoen, bobwhite of kwartel. 
 
Wanneer nestvlieders uitkomen zijn ze reeds volledig overdekt met donsveertjes.  Tijdens de 
eerste rui verwisselen de dieren hun donskleed, waarmee ze geboren worden, voor hun 
jeugdkleed.  Deze rui is eigenlijk reeds bezig wanneer ze uit het ei komen, want na enkele 
dagen al verschijnen er vleugel- en staartpennen.  De kopstreek is steeds laatst aan de beurt 
en kan nog donsveertjes vertonen, wanneer de tweede rui begint.  Dit is meestal het geval 
wanneer de dieren 4 à 6 weken oud zijn.  Ook nu weer begint de rui meestal met de 
slagpennen.  Kalkoenen en kippen - zowel de gedomesticeerde als de wilde vormen - ruien 
echter eerst hun staartveren.  Ook nu is de kopstreek de laatste om te ruien.  In de literatuur 
vind je vaak zogenaamde uitzonderingen vermeld, zoals de edelfazanten en de Noord-
Amerikaanse kwartels.  Het gaat hier echter duidelijk om een verwarring:  de tweede rui begint 
namelijk op het ogenblik dat de kopveren hun eerste rui doormaken. 
 
Na 2 à 3 maanden heeft het derde kleed het jeugdkleed volledig vervangen, op de buitenste 
slagpennen na, die bij de meeste vogels bijna een jaar aanwezig zullen blijven.  Ze worden dan 
pas vervangen  bij de eerste volledige rui, onmiddellijk na het broedseizoen.  Hokko’s,  
grootpoothoenders en ook francolijnen, ruien hun slagpennen echter wel en dat kan ook het 
geval zijn bij edelfazanten, kippen en tamme kalkoenen.  Die laatste ruien hun slagpennen 
volledig tijdens de eerste winter, terwijl ‘Wild turkeys’ hun buitenste slagpennen houden.  Bij 
hoenderachtige vogels is het derde kleed meestal ineens het definitieve, dat dan zonder variatie 
herhaald wordt gedurende de volgende jaren.  Sommige auteurs wijzen op verschillen tussen 
dit eerste volwassen kleed en de latere.  Anderen zijn van mening dat bij vogelsoorten die 
slechts laat  ‘op kleur’ komen, de rui gewoon langzamer verloopt, zoals ondermeer bij meeuwen 
en bij roofvogels is vastgesteld.  De betrokken soorten ruien dan verder ook maar één keer per 
jaar in de herfst. 
 
Bij watervogels en speciaal bij heel wat eenden,  is het derde kleed een overgangskleed.  De 
jonge mannetjes lijken dan erg op de wijfjes.  Pas na een vierde rui krijgen ze het zogenaamde 
prachtkleed.  Ze zullen verder ieder jaar twee keer volledig ruien:  het overgangskleed dat ook 
wel eclipskleed genoemd wordt en het prachtkleed of bruidskleed wisselen elkaar hier af.   
Merkwaardig is dat ook bij watervogels zonder schaduwkleed zoals witte en zwarte zwanen, 
zulk een dubbele rui werd vastgesteld.  Een andere groep waar we een opvallend verschil zien 
tussen opeenvolgende ruien, zijn de sneeuwhoenders.  Daar heeft de rui een seizoen-
dimorfisme tot gevolg, waarbij de dieren wit zijn in de winter en wildkleurig gedurende de zomer.  
Bij sommige sneeuwhoenders wordt trouwens een drievoudige rui per jaar vastgesteld.   
 
Eén maal, twee maal of zelfs drie maal ruien per jaar, en dat dan volledig of onvolledig:  er is 
duidelijk heel wat variatie in de rui.  Als we er dan rekening mee houden welke veren precies 
vervangen worden en in welke volgorde en wanneer precies, dan begrijpen we dat er hier voor 
de liefhebbers nog een boeiend studieterrein te ontginnen valt.  Het zijn HUMPHREY & PARKS 
die in 1959 voor het eerst een indeling van de ruipatronen hebben voorgesteld en deze wordt 
nog steeds gevolgd.  Het komt hierop neer dat er per jaar 1, 2 of 3 ruien zijn.  Indien er meer 
dan één rui is kunnen de andere onvolledig of volledig zijn.  Volgens die indeling vinden we de 
eenden terug in groep 2b: dwz. met twee volledige ruien;  de kamhoenders vallen uiteen in twee 
groepen:  varius en lafayetii  belanden in groep 1 met slechts één rui per jaar en Gallus en 
sonnerati horen in groep 2a:  dwz. Een volledige en een gedeeltelijke rui.  De meeste fazanten 
blijken in groep 1 thuis te horen.  Een aantal andere hoenderachtigen echter, zoals de 
ruigpoothoenders, vinden we ook in groep 2a terug.  Merkwaardig echter is dat hier de 
gedeeltelijke rui voor de paartijd plaatsvindt en dus eigenlijk het prachtkleed levert, dit in 
tegenstelling tot de kamhoenders, waar de gedeeltelijke rui een schaduwkleed (= rustkleed) 
geeft. 
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rui-schema’s bij hoenders

sneeuwhoenders
uitgebreide tussenrui geeft

paarkleed

ruigpoothoenders en sommige kleine hoenders
  beperkte tussenrui geeft

paarkleedkenmerken

Gallus gallus en G.sonneratii
beperkte tussenrui geeft

schaduwkleed

Gallus varius en G.lafayetei
enkele rui ?

alleen basiskleed
= paarkleed

meeste fazantensoorten
enkele rui

alleen basiskleed
= paarkleed

 
 
schematisch overzicht van de verschillende rui-mogelijkheden 
volgens de klassieke opvattingen : 
� Gallus varius en lafayetei gedragen zich als ‘gewone fazanten’ 
� Gallus gallus en sonneratii zijn ‘buitenbeentjes 
 
3. Meer over de eclipsrui 
De term eclipsrui, in de betekenis van het verdwijnen van het opvallend gekleurde prachtkleed 
en het vervangen ervan door een onopvallend schaduwkleed, wordt reeds vrij lang gehanteerd 
voor de eenden.   
Zoals reeds vermeld komt het verschijnsel echter bij heel wat vogelgroepen voor.  Bij 
hoenderachtigen is het echter uitzonderlijk en het zijn onze kamhoenders die hier met de eer 
gaan lopen.   
 
De eerste die melding maakt van deze eclipsrui is Stuart BAKER in 1920 en in 1928, ook 
BEEBE bespreekt de eclips in zijn magistraal werk.  Een verkeerde interpretatie van de teksten 
(vnl. Die van BAKER, 1920) leidde ertoe dat we in de latere literatuur (om. DELACOUR, 1951) 
kunnen lezen dat drie Gallus -soorten de eclipsrui vertonen.   
Enkel het groene kamhoen (Gallus varius) ontsnapt aan de eer.  Nog merkwaardiger is dat de 
enige twee onderzoekers die de eclipsrui bij kamhoenders serieus bestudeerden (KIMBALL, 
1958 en MOREJOHN, 1968) het lafayettehoen eveneens laten eclipseren.  Zelfs in de cursus 
van de afdeling ‘Poultry science’ van Amerikaanse universiteiten (LUCAS & STETTENHEIM, 
1972) vinden we deze onwaarheid nog terug.   
 
Een dubbele rui kost heel wat extra bouwstoffen en energie en moet dus een evolutioneel 
voordeel opleveren.  Eenden verliezen tijdens de zomerrui al hun slagpennen tegelijk.  Het is 
duidelijk dat ze dan extra kwetsbaar zijn en door een camouflagepakje aan te trekken hun 
levenskansen aanzienlijk verhogen.  Hetzelfde idee kan gelden voor een reeks andere 
vogelsoorten, zoals de wevervogels.  Nu kan je niet zeggen dat kamhoenders tijdens de 
eclipfase echt gecamoufleerd zijn.  Ze hebben wel hun opvallend gekleurde halsveren gelaten 
en trekken in de plaats een puriteins, zwart pakje aan.  Ook belangrijk is dat hun gedrag 
eveneens verandert.  Met de kleuren is ook het hele hanige gedoe verdwenen en in plaats van 
een dominant dier, krijgen we een kruiperige bangerd.  De havik is een duif geworden. 
 
Wanneer eenden gecastreerd worden, verliezen ze het vermogen om in eclipsrui te gaan.  Het 
schaduwkleed komt dan niet meer voor.  Daaruit leidden de onderzoekers af dat het 
prachtkleed van de mannetjes hun basiskleed is.  Bij fazanten, die geen eclipsrui vertonen is er 
maar één kleed en dat is ook daar het prachtkleed.  Het is logisch dat de wetenschappers ook 
bij de wilde kamhoenders het prachtkleed als basiskleed beschouwen.  Dat mannelijk 
prachtkleed is vanuit evolutionaire overwegingen noodzakelijk voor de mannetjes, willen ze hun 
genen in de volgende generatie laten verderleven.  Uit alle onderzoek is namelijk gebleken dat 
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in de natuur de wijfjes beslissen welk mannetje de vader van hun jongen zal zijn.  Daarom zijn 
alle selectiekrachten erop gericht de mannetjes aantrekkelijker te maken.   
 
Reeds DELACOUR heeft erop gewezen hoe opvallend het is dat wijfjes van verwante 
fazantensoorten erg moeilijk uit elkaar te houden zijn, terwijl mannetjes vaak grote verschillen 
vertonen.  Dit wijst erop dat de seksuele selectie voornamelijk de mannetjes heeft getroffen.  Ik 
zeg getroffen, omdat de mannetjes, door uit noodzaak erg opvallend te worden, niet alleen 
enorm moeten investeren in hun uiterlijk, maar hierdoor ook uiterst kwetsbaar worden tov. 
predatoren.  De zogenaamde ‘handicap-hypothese’ gaat ervan uit dat juist daardoor alleen 
supermannetjes de ‘struggle for life’ volhouden en dus goede partners zijn voor de kieskeurige 
wijfjes.  De arme mannetjes moeten dus tot in het absurde wedijveren om tegemoet te komen 
aan de grillen van de wijfjes, willen ze hun genen in een nageslacht vereeuwigd zien. 
 
Waar halen de twee soorten kamhoenders de eer om als enige te eclipseren?  De 
wetenschappelijke bronnen stellen vast, onderzoeken en beschrijven, maar verklaren niet.  
KIMBALL (1958) en vooral MOREJOHN (1968) brengen heel wat onderzoeksresultaten aan, 
maar komen evenmin tot besluiten.  Enkele interessante feiten op een rijtje gezet: 
 
•  enkel en alleen zuivere wilde kamhoenders vertonen een eclipsrui (KIMBALL);  grappig is dat 

de rode kamhoenders van MOREJOHN er geen vertoonden;  ook de kamhoenders waarop 
KRUIJT (1964) werkte eclipseerden niet… 

•  castratie doet de eclipsrui bij kamhoenders niet verdwijnen, dit in tegenstelling met wat voor 
eenden het geval is; 

•  vrouwelijke sonnerathoenders vertonen eveneens een dubbele rui, die echter niet opvalt, 
daar de halsveren door gelijkaardige veren vervangen worden; 

•  toedienen van vrouwelijke geslachtshormonen kan eclipsrui veroorzaken; 
•  toedienen van mannelijke geslachtshormonen kan de eclypsrui uitstellen of zelfs verhinderen 

naargelang het moment van toedienen en de dosering; 
•  introductie van vruchtbare hennen bij een haan, kan de eclipsrui tot een maand lang 

uitstellen; 
•  rode kamhoenders vertonen in het wild zogenaamde ‘seriële monogamie’, wat wil zeggen 

dat ze tijdens de broedtijd en het grootbrengen der jongen in paren leven waarbij allebei de 
partners gedurende een zekere tijd in hun jongen investeren. 

 
Wat kunnen we nu met deze legpuzzel beginnen?  We veronderstellen: 
•  ‘normale’ fazanten  vertonen een enkele rui en hun basiskleed is meestal door seksuele 

selectie naar een echt prachtkleed geëvolueerd;  daardoor zijn de mannetjes wel erg 
kwetsbaar (argusfazant!) maar aangezien er polygamie heerst zijn ze niet erg kostbaar; 

•  bij fazanten die eerder monogaam leven, zoals de oorfazanten, hebben de wijfjes secundair 
een gelijkend prachtkleed aangenomen - mannetjes zijn hier bijna zo kostbaar als wijfjes;  
vergelijk met de toestand bij vb. ganzen, duiven en papegaaien waar ook de beide 
geslachten een prachtkleed vertonen; 

•  de oervorm van de kamhoenders vertoonde enkel het basiskleed met korte, afgeronde 
veren, dat we nog terugvinden bij eilandvorm Gallus varius, waar het tot een klassiek 
prachtkleed evolueerde;  volgens deze redenering zou het groene kamhoen tot voor kort 
polygaam moeten geleefd hebben; 

•  bij de drie andere soorten die van de continentale vorm (superspecies gallus) afstammen 
zou dan onder druk van seksuele selectie door de wijfjes een beperkte tussenrui ontstaan 
zijn, die voor paarkleedkenmerken zorgde wat te vergelijken is met wat we nu nog bij 
ruigpoothoenders en sommige kleine hoenderachtigenterugvinden; 
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•  

alternatieve hypothese

oorspronkelijk geëvolueerd gedomesticeerd

schaduw
kleed

eclips

pracht
kleed

prac
ht

pracht
kleedpracht
kleed

pracht
kleed

 
zo zou het rode kamhoen geëvolueerd kunnen zijn 

 
 
 

•  het ruien van de schitterend gekleurde veren van kop en halsstreek werd steeds verder 
uitgesteld, zodat het uiteindelijk in de zomer gebeurde, wat het eclipskleed tot gevolg had;  
de seksuele activiteit van het mannetje speelde hierin een belangrijke rol;  een dergelijke de-
synchronisatie tussen de rui van kop-en halsveren en die van de rest van het lichaam is 
vaker vastgesteld, zij het niet met dergelijke opvallende gevolgen; 

•  bij de continentale vorm van het kamhoen was er een evolutie van een kort wisselkleed, om 
ten gepasten tijde de hennen te verleiden, naar een echt prachtkleed dat een steeds langere 
periode ging innemen, terwijl het basiskleed uiteindelijk tot een tweetal maanden werd 
beperkt; 

•  onze manier van kippen houden: in tomen met een beperkt aantal hanen en een heleboel 
hennen van verschillende leeftijden, heeft de hanen tot een nieuw afwijkend gedrag (vulgaire 
polygamie) gedwongen, waarbij bij de dominante, seksueel het jaar rond actieve haan de 
eclipsrui helemaal uitbleef; een eclipsrui die hij zich trouwens niet meer kon permitteren; 

•  deze ver doorgedreven masculinisatie van onze huiskippen uit zich zelfs in de kenmerken 
van de hennen:  grote kam en kinlellen en de ontwikkeling van sporen; 

•  blijft het ontbreken van de eclipsrui bij het lafayettehoen;  dit dier is inmiddels eveneens een 
eilandvorm geworden en we zouden daar een evolutie kunnen veronderstellen, die 
vergelijkbaar is met wat met onze huiskippen gebeurd is;  wie weet immers hoe weinig 
hanen er op een bepaald moment in die geïsoleerde populatie aanwezig waren… feit is dat 
de haan van deze soort zeker de meest agressieve is, wat bewijst dat het hem niet ontbreekt 
aan mannelijke hormonen; 

•  over deze soort schrijft DELACOUR in 1977, dat er geen echte eclips optreedt, maar dat de 
rui van het halsbehang langzaam verloopt, terwijl er wel een verschrompeling van de kam 
optreedt (een ander eclips-kenmerk);  het is duidelijk dat er hier nog heel wat onderzoek kan 
en moet gebeuren!  
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evolutie van genus Gallus

eilandvorm : Gallus varius
enkele rui

alleen
basiskleed

domesticus
paarkleed

blijft
heel het jaar

gallus
paarkleed

blijft groot deel van
het jaar

lafayetii
paarkleed

blijft
heel het jaar

sonnerati
paarkleed

blijft groot deel van
het jaar

continentale vorm : stamvader van superspecies "gallus"
beperkte tussenrui

geeft
paarkleed

oerstamvader
(enkele rui)

alleen
basiskleed

 
 
dit is een alternatieve hypothese die verdere uiteraard om verdere bevestiging vraagt 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation Members 
 
 
 
Van het bestuur 
 
 
Opnieuw kunnen wij melding maken van een Conservation Member. CM’s dragen extra bij aan 
de projecten van de World Pheasant Association. Het bestuur is hen dan ook zeer dankbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stucadoorsbedrijf J. Achterberg 
Schapendrift 36 
3705 ME Zeist 

Tel: 030-695 8236
WPA Nieuwsbrief 
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Activiteiten Kalender 
 
 
 
10 april 1999  21ste Fazantendag. Vogelpark Avifauna. 
 
7 aug. 1999  2de Kamhoenderdag; Kasteelpark Born te Born, NL 
 
11 & 12 sept. 1999 WPA Tagung in Vogelpark Twisteden te Kevelaer, D 
   Zaterdag:   

10 uur aankomst Vogelpark 
   11 uur rondleiding 
   Lezingen:  Dr. Gerlach; vogelziekten 
      B. Marcordes; Ibisproject op Madagascar 
     Huub Dijcks; videofilm kleine hoenderachtigen 
     Jos van Houdt; kraagfazanten 
     Ludo Pinceel; kamhoenders 
     Videofim over de westerlijke tragopan 

Zondag:  
Jaarvergadering 
 
 
 
  

   
 
 
 
25/26 sept. 1999 Internationale WPA-Conventie. 
   Parc Zoologique de Clères ‘Jean Delacour’  
 
2 okt. 1999  3de Internationale Toerakodag; Burgers’ Dierenpark 
 
1, 2 & 3 Nov.1999 SEAZA Conference, Saigon Zoo, Vietnam 
 
15 april 2000  22ste Fazantendag, Kasteeltuinen Arcen te Arcen, NL 
 
Sept. 2000  International Galliform Symposium, Nepal 
 
Okt. 2000  International Pheasant Workshop, Hanoi Zoo, Vietnam 
   SEAZA Galliform Taxon Advisory Group 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Form
 

Internationale WPA – Conventie 
25 & 26 September 1999 

 
Zie het bijgevoegde programma 

ulier insturen naar Zoo Clères of naar het 
Benelux secretariaat
WPA-Deutschland Jahrestagung 
11 & 12 September 
Vogelpark Twisteden
WPA Nieuwsbrief 
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Internet & Web site 
 
 
Van de redactie 
 
 
Geinteresseerden in zeldzame huisdieren dienen eens een bezoekje te brengen aan de pagina 
van de Stichting Zeldzame Huisdieren. Het is nog een site in opbouw en kan bezocht worden 
op: 
  www.newvet.uu.nl/szh/’ 
 
Binnenkort krijgt de pagina plaats op de eigen internetadres en wel: 
 
  www.szh.nl 
 
Mocht U interessante pagina’s tegenkomen tijdens Uw bezoeken op het internet. Laat het ons 
eens weten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogende Nieuwsbrief: 
•  Meer Nieuws over DNA-Project 
•  Nieuws over de 2de Kamhoendag 

•  Een Nieuwe Fazantensoort 
•  DNA-onderzoek naar de Kalij en Zilverfazanten 

•  Nieuws over het Indochina Programma 
•  Nieuws over Westrag 2000 

http://www.newvet.uu.nl/szh/
http://www.szh.nl/

