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Van de Redactie…
De redactie heeft voor U vierde Nieuwsbrief van 1999 voor U gereed. Dit maal is het een
beperkte Nieuwsbrief met bijgesloten de Kerst- en Nieuw Jaars wens voor het komende jaar
2000.
Het komende jaar zal in het licht staan van het begin van het DNA-Project (zie verder in deze
Nieuwsbrief), het Indochina Programma en als resultaat van het DNA-onderzoek een
serieuze wijziging in bestandsbeheer voor met name de particuliere kweker in Europa.
Op 15 april vindt de traditionele Fazantendag plaats; dit keer in de Kasteeltuinen Arcen.
De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 17 maart 2000 in Budel in Café-Restaurant ‘De
Wielerbaan’. De aanvang is om 20.00 uur.
Bij het einde van dit jaar vindt U de gebruikelijke acceptgirokaart; wij stellen het zeer op prijs
indien U, Uw contributie met spoed aan ons overmaakt. Let op de mogelijkheden om Fellowlid of Conservation-lid te worden.

Contributie 2000
Vul zo snel mogelijk de
acceptgirokaart in !!

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

Redactieraad:
H. Assink, P. Hermans, P. Holsheimer, A. Ovington, S. Vansteenkiste,
P. Toelen, M. van der Zee-Willems.
Redaktieadres Nieuwsbrief:

Tel: 077-473 1272

Nieuwsbrief WPA
Boerenweg 66
5944 EL Arcen
Nederland
Email: vogelhof@worldonline
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Fax: 077-473 2884

Conservation Members
Van
WPA – Benelux
Het bestuur WPA-Benelux
Het bestuur is bijzonder blij met de bijdragen van onze ‘Conservation Members’. Deze extra
bijdragen zijn van groot belang om onze projecten waar ook in de wereld te ondersteunen.
De volgende personen en instellingen hebben ons in het afgelopen jaar extra met onze
projecten geholpen:

J. Achterberg
Stukadoorsbedrijf

Aves Products BV
Peter Holsheimer

Zoo Antwerpen

Peter Paul van der Lugt

Vereniging van
Regionale Dierenparken
“Dier en Park”

Witte Molen BV
Vogelvoeders
De Vogelhof CBC

Dierenpark Wissel

CBAC – Nieuwsflitsen
Door: Han Assink
•

Het fokprogramma voor Blyth’s Tragopanen blijft zich onvoldoende ontwikkelen en er
dienen in de nabije toekomst maatregelen genomen worden om de kweek opnieuw te
bevorderen. Een aantal deelnemers zal gevraagd worden om een hen af te staan voor
een bepaalde periode. Vervolgens zullen deze hennen middels kunstmatige inseminatie
bevrucht worden onder wetenschappelijk toezicht van de dierentuin van Clères. Drie
hennen zijn in eerste instantie nodig om dit project voldoende mogelijkheid te geven om
te slagen. Inmiddels zal in december de eerste hen van de dierentuin van Chester
overgevlogen worden naar Frankrijk. Binnenkort worden twee andere deelnemers
benaderd om aan dit project mee te helpen.
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Op vier locaties (Burnaby, Antwerpen, Luexheim en Erfurt) zijn in totaal 6 Blyth’s
Tragopanen gekweekt; een aantal dat onvoldoende is om de verliezen te compenseren.
Veel betere berichten komen van het stamboek voor de Vietnamfazant. De status van dit
stamboek is nu officieel opgewaardeerd tot internationaal stamboek. De
stamboekhouders zijn Dang Gia Tung, adjunct-directeur van Hanoi Zoo en Han Assink.
Het aantal gekweekte dieren neemt toe; met name Christian Möller in Erfurt en
Yokohama Zoo in Japan hebben goede resultaten behaald. Een aantal vrouwelijke
dieren die gekweekt zijn in Yokohama zullen gepaard worden aan onverwandte dieren in
Hanoi. Steven Vansteenkiste en Kristin Leus zijn adviezen aan het voorbereiden om de
graad van inteelt zo miniem mogelijk te houden.
Nieuw aan dit project zijn toegevoegd: Michael Cook, Harewood Bird Garden, Tierpark
Berlin-Friedrichsfelde en dieren zijn geplaatst of zullen binnenkort geplaatst worden bij de
bestaande locaties.
Het DNA-onderzoek vordert gestaag mbt de laagland Lophura’s van Vietnam. Binnenkort
hopen wij in meer detail hierop in te gaan.
Op 18 december vindt een vergadering plaats van de kamhoenwerkgroep, EJFG, te
Budel.
De politieke situatie in Pakistan zal niet of nauwelijks het Westrag project beïnvloeden.
Op dit moment is Owen Joiner voor enige weken terug in Schotland om de feestdagen te
vieren. Tanveer, de Pakistaanse collega zal enige maanden in Groot Brittanië opgeleid
worden om straks zelfstandig het Westrag project te begeleiden.
Er is een nieuwe structuur gekozen voor de World Pheasant Association; veel zaken die
betrekking hebben op het behoud van soorten en/of het behoud van biotoop zullen
voortaan besproken worden en goedgekeurd in the ‘Conservation Committee’. In deze
commissie hebben alle Specialist Group – voorzitters zetel plus CBAC en
vertegenwoordigers van de Taxon Advisory Groups vanuit de verschillende regio’s. De
eerste kennismakende vergadering vond plaats in de dierentuin van Clères onder leiding
van de nieuwe voorzitter Philip McGowan. De volgende vergadering zal plaats vinden in
Harewood Bird Garden in februari van 2000.
Een andere commissie binnen deze nieuwe structuur zou met name de contacten met de
afdelingen bijhouden en fondsen proberen te werven voor de projecten die in de
Conservation Committee worden goedgekeurd.
CBAC zal zoals gebruikelijk haar halfjaarlijkse vergadering houden tijdens het
zogenaamde Harewood weekend.
Gillian Stewart is naar een actieve periode in Jersey teruggekeerd naar Ierland. In Jersey
was zij met name betrokken bij het project voor de Mauritiusduiven en het opzetten van
een regionaal stamboek in Europa voor de Palawanpauwfazant. Dit betekent dat zij meer
tijd kan gaan besteden aan de projecten van CBAC.
Het nieuwe boek ‘Pheasants of the World’ van Prof. Paul Johnsgard is opnieuw
uitgegeven in een tweede versie. Diet interessante booek zal in het eerste nummer van
WPA-Nieuwsbried 1, 2000, besproken worden.
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Een nieuwe Werkgroep Pauwfazanten
Een
Nieuwe Kans
Door: Franz Duister

Door de tijd zijn de taken van Aviornis en WPA geleidelijk veranderd. Nieuwe
wetgeving, en maatschappelijke veranderingen zijn aanleiding geweest om nog
indringender bezig te zijn met instandhouding van soorten, verrijking van kennis en
biotoopbehoud.
Inmiddels zijn de European Jungle Fowl Group EJFG, voorheen kamhoenderwerkgroep, en de kraagfazanten werkgroep sinds jaren actief en hebben een
immense bijdrage geleverd aan de kennis omtrent deze dieren.
Nu is er een nieuw initiatief om ook een werkgroep op te richten voor de geslacht
Polyplectron, de pauwfazanten. En andere werkgroepen zullen zeker volgen.
Om dit initiatief succesvol te maken hebben wij Uw steun nodig; wij stellen het zeer
op prijs indien U actief of minder actief bij wil dragen aan dit nieuwe initiatief.
Binnenkort als dit artikel ook verschenen is in het Tijdschrift van Aviornis hopen wij
een informele eerste bijeenkomst te houden om een en ander te inventariseren.
WIJ REKENEN OP U !

(redactie)

Al jaren liep ik als liefhebber van pauwfazanten rond met het idee om samen met enkele
geestesverwanten iets te doen rond deze fazantensoorten. Het bleef echter bij ideeën, waar
ik uiteindelijk niet goed wist hoe er aan te beginnen of wat er mee aan te vangen. Totdat ik in
de problemen raakte met mijn witkop Palawan pauwfazanten.
Samen met Frans Wouters, die nog vogels van mijn oude stam had zitten en Peter-Paul van
der Lugt, die nog ergens een haan op de kop had kunnen tikken, plus de vogels die ik zelf
nog over had van dhr. Steenbeek, probeerden we een nieuwe stam op te bouwen. Deze
samenwerking begint nu vruchten af te werpen. We zijn er nog niet, maar zonder al te veel
tegenslag zie ik het wel weer zitten. Ook omdat ik bij dhr. Mommers onlangs nog aan een
redelijk goede, min of meer onverwant, haan geraakt ben, en er nog enkele liefhebbers
belangstelling getoond hebben om mee te werken aan het behoud van deze variëteit.
Het doorslag gevend argument om aan een echte werkgroep, in plaats van enkele
liefhebbers rond de Palawanpauwfazant, te denken was een gesprek met Han Assink van
WPA-Benelux op een bijeenkomst in het ''KASTEELPARK'' te Born. Voordien hadden we het
wel eens over zo'n werkgroep gehad, maar nu was de tijd er schijnbaar rijp voor. De
doorslaggevende rede was echter het DNA-onderzoek, dat o.a. Aviornis
Nederland/Vlaanderen, de WPA en vele anderen gefinancierd wordt. Daarvoor heeft men als
een van de eerste projecten de medewerking van liefhebbers nodig die nog over Germain
pauwfazanten beschikken.
Deze pauwfazantensoort blijkt namelijk sterk in aantallen af te nemen en het wordt hoog tijd
dat men daar iets aan gaat doen, voordat ze door inteelt en gebrek aan interesse helemaal
uit onze collecties verdwijnen.
Tijdens dat gesprek had ik al min of meer te kennen gegeven dat ik, onder bepaalde
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voorwaarden, daaraan wel zou willen meewerken.
Na het bijwonen van een korte computercursus over het opzetten van ''Stamboekhouding'' in
de Zoo van Antwerpen heb ik de besturen van WPA-Benelux, Aviornis
Nederland/Vlaanderen schriftelijk gevraagd het oprichten van zo'n werkgroep binnen hun
bestuur te bespreken en hun eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken.
Hun reactie was positief, en werd het licht op groen gezet om de eerste stappen te
ondernemen.
Na deze korte inleiding, nu de praktische kant van de zaak, want de zin en het nut van zo'n
werkgroep valt of staat met en door de medewerking van de liefhebbers; Daarom vragen wij
in de eerste plaats aan de pauwfazantenliefhebbers, doch ook aan hen die deze
fazantensoorten een warm hart toedragen zich aan te melden als '' lid'' van de werkgroep.
Het kost je slechts een telefoontje, postzegel, fax, of e-mailtje.
aan de hand van de reacties zullen we dan zien of dat er voldoende belangstelling bestaat.
Blijkt de respons onvoldoende, dan wordt de zaak gewoon afgeblazen; vandaar dit artikel
met een.
Namens:

WPA-Benelux,
Aviornis International Nederland
Aviornis International Vlaanderen V.Z.W

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Han Assink
De Vogelhof, Boerenweg 66, 5944 EL Arcen.
Tel:077-473 1272 Fax:077-473 2884.
E-mail:vogelhof@worldonline
Peter-Paul van der Lugt
Molenweg 14, 2995 BL Heerjansdam.
Tel:078-677 2203 Fax:078-677 1512.
E-mail:vanderlugt@compservo.com
Franz Duister
Heidelaan 85, B.9060 Zelzate.
Tel:09-345 88 96. Tel/Fax:09-342 78 46
E-mail:aviornis@village.uunet.be

Het Gezamenlijke DNA – Project
Door: Han Assink

Inmiddels is er al veel gesproken over het DNA-project. Er zijn lezingen gehouden in de
diverse landen er zijn uitgebreide artikelen verschenen. En wellicht het alle belangrijkste de
eerste resultaten zijn binnen, gebaseerd op het initiatief dat de Dierentuin van Clères
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genomen heeft. Clères, Alain Hennache heeft met name DNA-onderzoek laten uitvoeren
naar de drie laagland Lophura’s van Vietnam. Het ging er hier in het bijzonder om de
zuiverheid vast te stellen en eventuele hybriden uit de stamboekpopulatie te weren.
Bovendien biedt het DNA-onderzoek de mogelijkheid om onverwandte bloedlijnen vast te
stellen. Dit is nodig omdat veel fazantensoorten al vaak meer dan 50 jaar geleden zijn
ingevoerd en in vrijwel alle gevallen ontbreekt een goede registratie.
Het DNA-onderzoek zal voor alle soorten in Europa een schat aan informatie opleveren; het
is dan ook van het aller grootste belang dat de gegevens die beschikbaar gaan komen ook
op een goede wijze worden verzameld en opgeslagen. De bestaande software voor
stamboeken SPARKS zal hiervoor gebruikt worden. In een aantal gevallen zullen bepaalde
soorten ook een andere status krijgen: internationaal stamboek of een regionaal stamboek
(EEP). De wetenschappelijk gebaseerde methode zal baanbrekend zijn omdat op een
dergelijke schaal nog nooit een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Ik verwijs voor meer
gedetailleerde informatie over dit project naar eerder verschenen informatie in deze
Nieuwsbrief of in het tijdschrift van Aviornis, met name het artikel van Kristin Leus geeft veel
informatie over dit project.
De volgende stappen zullen worden genomen:
• Het tekenen van een overeenkomst voor het einde van het jaar en in ieder geval in
januari 2000.
• Start van het project januari 2000; het verzamelen van monsters kan beginnen op
aanwijzing van de DNA-coordinators per soort en die soorten met de hoogste prioriteit.
• Coördinator en geinteresseerden bijeenkomst begin 2000. Instructie dag.
• Om te komen tot betrouwbaar referentiemateriaal dienen de veldwerkers monsters te
sturen naar het instituut in Bologna. De Specialist Groups zijn inmiddels geïnstrueerd. De
hulp van Aziatische dierentuinen is hierbij van groot belang. Met name de assistentie van
Hanoi Zoo is van groot belang.
De kosten van een dergelijk omvangrijk en uniek project zijn voor de betrokken
organisaties extreem hoog en er bestaat dan ook een grote erkentelijkheid voor de
bijdragen die zo velen beschikbaar hebben gesteld. Een bedrag van 57.000 Euro is
nodig om het project wat geplanned is voor drie jaar uit te voeren. Op dit moment is
niet het volledige bedrag beschikbaar, maar heeft de stuur-commissie (Alain
Hennache, Gary Robbins, Steven Vansteenkiste, Mike Cook en Han Assink) besloten
om toch van start te gaan, en… in de hoop dat de verkregen informatie aanleiding zal
zijn tot meer bijdragen van bestaande sponsors en nieuwe sponsors.
Ondanks het feit dat er inmiddels een aanzienlijk bedrag beschikbaar is en wij de
kostprijs van de monsters tot een zo laag mogelijk niveau hebbben kunnen
terugbrengen, dient toch per monster een bedrag van 15 Euro betaald te worden voor
het doen van een DNA-analyse, hetgeen slechts een fractie is van de echte kosten.
Personen niet aangesloten bij Aviornis of WPA dienen rekening te houden met een
bedrag van 25 Euro, indien zij hun gegevens ook beschikbaar stellen voor registers
voor fazantensoorten in Europa.

Donaties zijn ontvangen van de volgende verenigingen, dierentuinen en fokcentra:
Aviornis Vlaanderen, Aviornis Frankrijk, Aviornis Nederland, Aviornis UK, WPA, WPA
Frankrijk, WPA Duitsland, WPA Benelux, WPA-Westrag 2000, WPA-anoniem, Club des
Exotique, NIOPS, EJFG, American Friends of Pheasant Research. Museum Parijs/Cleres,
Dier en Park-Zoo Federation, Old House Bird Garden, Chester Zoo, Belfast Zoo, Marwell
Zoo, Thrigby Hall Wildlife Gardens, Antwerp Zoo, Zoo Mulhouse, Zoo Köln, WPA-HoulstonVan der Lugt-Monkrigg Breeding Centre-Henderson-Reekie.
7
WPA Nieuwsbrief, Jaargang 20, Nr. 4

Activiteiten Kalender
24 maart 2000

Jaarvergadering, Café-restaurant ‘De Wielerbaan’ te Budel, aanvang
20.00 uur

15 april 2000

22ste Fazantendag, Kasteeltuinen Arcen

2 sept. 2000

Kamhoenderdag te Planckendael; onder voorbehoud

Sept. 2000

International Galliformes Symposium, Nepal

Okt. 2000

International Pheasant Workshop, Hanoi Zoo, Vietnam
SEAZA Galliform Taxon Advisory Group

Sept. 2001

WPA International Convention, Jersey

De redactie stelt het op prijs indien U bijeenkomsten/activiteiten meldt, dan kunnen zij
opgenomen worden in de activiteiten kalender
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