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Van de Redactie …
De omslag van de WPA-Nieuwsbrief is vernieuwd. De voor U nu bekende
omslag met de Edwards’ fazant is vervangen voor een nieuwe omslag met
een van de minder bekende zilverfazant ondersoorten de Annam Zilverfazant.
Onze keuze is hierop gevallen om een tweetal redenen: op de eerste plaats is
het een ondersoort die alleen in Vietnam voorkomt en op de tweede plaats om
de aandacht te vestigen op de grote groep Lophura’s waarover wij nog
betrekkelijk weinig weten.
De nieuwe omslag is mede tot stand gekomen dankzij de financiële
ondersteuning van Witte Molen Pet Foods te Meeuwen, Dierenpark ‘De Vleut’
te Best en Brandenburgh B.V. te Someren.
In verband met de nieuwe omslag heeft de publicatie van de tweede
Nieuwsbrief van 2000 enige vertraging opgelopen. Hiervoor onze
verontschuldigingen.
In deze Nieuwsbrief treft U een verslag aan van de 22ste Fazantendag, die dit
maal voor het eerst in Duitsland gehouden is en wel in het nieuwe vogel- en
bloemenpark Plantaria juist over de grens bij Venlo. Het was een
buitengewoon aantrekkelijke bijeenkomst, die gekenmerkt werd door een
ontspannen sfeer. Op dit moment is nog niet bekend waar volgend jaar de
Fazantendag gehouden wordt; wel is de datum bekend: zaterdag 21 april
2001.
In deze Nieuwsbrief ook een relaas over de nieuwe fazantensoort die ontdekt
zou zijn in centraal Vietnam. Dankzij het goede internationale netwerk van de
WPA is inmiddels het DNA van deze vogel onderzocht. De resultaten vindt U
in deze Nieuwsbrief.
Tevens wordt in deze Nieuwsbrief aandacht besteed aan het project van de
arendragerpauwen in Maleisië. John Corder heeft hierover tijdens de
Fazantendag uitvoerig bericht en U kunt zijn voordracht in deze Nieuwsbrief
nog eens na lezen.
Madelon Willems heeft na een zeer lange periode afscheid genomen als
bestuurslid van de WPA-Benelux. Wij zijn Madelon bijzonder erkentelijk voor
hetgeen zij voor WPA en ook voor de kamhoenderwerkgroep heeft gedaan.
Madelon heeft vele jaren de redactie geleid van de Nieuwsbrief en van veel
speciale publicaties voor symposia en internationale conventies.
Madelon heeft zich altijd ingezet voor natuurbehoud en met name voor de
relatie tussen de fok in beschermd milieu en in de vrije natuur. Binnenkort
hopen wij aan dit afscheid nog meer aandacht te geven.
Madelon heel veel dank!

Veel leesplezier toegewenst !
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22ste Fazantendag
Vogelpark Plantaria, Twisteden, Kevelaer
Door: Noël en Patricia Hendrikx

Zaterdag 15 april jongsleden stond in de agenda van de meeste leden van de World
Pheasant Association-Benelux een notitie voor deelname aan de 22ste fazantendag.
Ditmaal, voor het eerst, trokken wij de grens over naar het Vogel- en Bloemenpark
"Plantaria" te Kevelaer in Duitsland. Het vogelpark is slecht enige kilometers over de grens
bij Venlo. Wij vonden het een uitdaging, omdat de meeste vogelparken en dierentuinen in
België en Nederland reeds verschillende malen werden bezocht voor de jaarlijkse
bijeenkomst. Ondanks de weersvooruitzichten was er ook dit jaar weer grote belangstelling
voor dit evenement. Met ongeveer 90 personen welke eerst bij de registratie werden
verwend met een kop koffie of thee ging het programma omstreeks 10.00 uur van start.
Allereerst sprak Han Assink, voorzitter WPA-Benelux, ons toe met een korte inleiding over
het dagprogramma en verwelkomde hij de buitenlandse gasten en de gastheer van deze
dag.
Vervolgens nam Werner Neumann, initiatiefnemer van het park, het woord en gaf de
aanwezigen een inleiding over de oprichting en continuiteit van het Vogel- en Bloemenpark
"Plantaria". Er werden ons enkele van de problemen uitgelegd, waarmee het nieuwe
vogelpark te kampen had, zoals bv. het niet zelf in de hand houden maar uitbesteden van
de catering en het park zo aantrekkelijk mogelijk maken voor een ruim publiek. Dit laatste is
zeer belangrijk, want zij

Foto: Barry Assink. Werner Neumann tijdens zijn
inleiding
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spelen toch een belangrijke rol in de financiële inkomsten. Tevens werd er gesuggereerd dat
steeds minder jongere mensen zich gaan interesseren in de natuur en zich liever bezighouden met computers en attractieparken bezoeken, in plaats van vogelparken. Een
fenomeen wat wij als vereniging zeker niet ontkennen.
Na deze ruime inleiding werd het woord gegeven aan een bekende gastspreker, Ludo
Pinceel. Hij gaf, zoals we gewend zijn van hem, op een boeiende manier een uiteenzetting
over de verschillende manieren van "natuurbescherming" en de keuzes met betrekking tot
conservatie biologie.
Vervolgens konden we genieten van een prachtige videofilm van John Corder over de balts
van de argusfazant in de vrije natuur in het nationale park in Maleisië ‘Taman Negara’. Stil en
vol bewondering zat iedereen te staren naar dit prachtig natuurschouwspel. De opnamen
werden gemaakt tijdens het WPA Fazantensymposium in Maleisië.
Vervolgens had Steven Vansteenkiste het woord, de curator voor vogels van de Antwerpse
Dierentuin. Steven sprak met name over de fokprogramma’s en de participatie van kwekers
in deze programma’s. Hij sprak over EEP’s en Europese stamboeken. Vooral wat betreft de
hoenderachtigen in relatie met het gezamenlijke DNA-project. In detail gad Steven aan hoe
een dergelijk fokprogramma wordt opgezet en wat de verdiensten van een dergelijk
programma zijn voor de insatndhouding van soorten.
Als laatste in de reeks voor de lunch gaf Han Assink een uiteenzetting over de praktische
mogelijkheden voor de uitvoering van het DNA-projekt. De overeenkomst tussen het instituut
in Bologna en de WPA is inmiddels getekend en sind 1 april is een wetenschapper bezig met
het verwerken van de monsters die in de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Dit met name
op betrekking tot het nemen van veermonsters en het meedelen van de resultaten mocht dit
in de praktijk enige problemen kunnen opleveren. Er werden enkele voorstellen besproken
om dit op een zo efficiënte manier te kunnen doen. De discussie tijdens de jaarvergadering
stond hierbij centraal. WPA-Benelux heeft dan ook besloten om speciale monsternemers op
te leiden die bij de liefhebbers de momsters zullen nemen.
Na dit blok van informatie was het tijd voor de lunch. Deze stond opgesteld in buffetvorm in
het restaurant van het Vogelpark en op wandelafstand in de zelfde prachtige accommodatie.
Iedereen kon er naar hartelust de innerlijke mens versterken. En zoals we eigenlijk gewend
zijn, was het ook nu weer dat diegene die met honger van tafel ging dit wel degelijk aan
zichzelf te danken had.
Na de gezamenlijke lunch was het tijd voor de laatste spreker in de rij, namelijk de bekende
fazantenkweker en auteur van boeken en vele artikels over fazanten Christian Möller van
Fasanerie Möller te Erfurt.
Christian Möller benadrukte dat ook de groepen fazanten die minder in trek zijn onze
aandacht verdienen. Met name hield hij een pleidooi over het houden van kraagfazanten,
een onderwerp waarin Christian zonder enige twijfel een van de grootste specialisten is.
Tevens sprak hij zijn zorg uit over het griepvirus dat ontdekt is in Italië en mogelijk onze
bestanden kon bedreigen. Uitvoering werd hierop ingegaan om een duidelijk beeld te geven
over deze problematiek.
Omstreeks 15.00 uur werd er nog even koffie geserveerd om vervolgens in enkele groepen
te worden verdeeld voor een rondleiding in het park onder leiding van Joseph Gerritzma,
Joseph heeft zich enorm ingezet voor de ontwikkeling van het Vogelpark.
Hoewel in de voormiddag enkele regenbuien voorbijkwamen was het nu behoorlijk
opgeklaard en konden we toch met volle teugen genieten van de vogels en de planten.
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Tevens konden diegenen, die hiervoor interesse hadden een bezoek brengen aan het
paardensportcentrum "Den Heyberg" wat circa 2 km verderop gelegen is.
Een gigantisch terrein bedekt met talloze bunkers daterend uit de jaren '80. Deze werden
omgebouwd tot volwaardige paardenstallen met name voor de drafsport met alles erop en
eraan. Het overige gedeelte werd gebruikt om champions in te telen, daar deze bunkers
zeer gemakkelijk een constante temperatuur kunnen waarborgen, vanwege de dikke
betonnen muren.
De dag werd afgesloten om 18.00, maar zoals volgens de traditie konden, diegenen, die
gereserveerd hadden een diner nuttigen in het restaurant van het Traberzentrum "Den
Heyberg". Met ongeveer 50 personen gingen we aan tafel voor een uitgebreid avondmaal. In
ontspannen sfeer konden we met z’n allen genieten van al dat lekkers en konden we weer
terugblikken op een geslaagde 22ste Fazantendag.

Een nieuwe Fazant in Vietnam?
Een verslag van nieuwe fazanten in het Hai Lang district in de
provincie Quang Tri in Annam, Vietnam
Door: Dang Gia Tung en Han Assink
Hanoi Zoological Garden & World Pheasant Association/CBAC

In augustus 1996 werden de eerste Edwards’ fazanten sinds meer dan 20 jaar opnieuw
ontdekt in de bossen van het Dakrong district in de provincie Quang Tri. De Forest
Protection Department (FPD) stelde één haan ter beschikking van de Hanoi Zoo. Met name
om de vogel beschikbaar te stellen voor de internationale programma’s waaraan Hanoi Zoo
deelneemt, waaronder het DNA-project en het Internationale stamboek voor Edwards’
fazanten.
De Forest Protection Department wist opnieuw een paar Edwards’ fazanten te vinden met
een legsel van drie eieren. Dit gebeurde op 11 maart 2000 in het Hai Lang district in de
provincie Quang Tri op een hoogte van omstreeks 300 meter. Het paar werd ontdekt op
slechts 4 km van een dorp. Toen de lokale bewoners het FDP op de hoogte wilden stellen
overleed de hen en één ei is gebroken. De haan is in goede conditie en wordt nu verzorgd
door het FPD en de overige 4 eieren werden onder een broedse kip geplaatst.
Het is van belang om te weten dat er nog steeds Edwards’ fazanten leven in de gebieden die
door Dr. Jean Delacour werden aangegeven.
Tevens werd een opzienbarende vondst gedaan van een enigszins vreemd uitziende
fazantenhaan, die aanvankelijk als keizerfazant werd gedetamineerd. De vogel komt uit Trieu
Nguyen ook in de provincie Quang Tri en werd op 27 februari van dit jaar gevonden. Deze
locatie is tamelijk dicht in de buurt van de bovengenoemde locatie waar de Edwards’
fazanten werden gevonden.
De Forest Pretection Department heeft in nauwe samenwerking met Hanoi Zoo onmiddellijk
veermonsters genomen van deze fazant om hierop DNA-onderzoek te verrichten. Prof. Vo
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Quy, die uitgenodigd was op de opening van het nieuwe regenwoud verblijf, bracht voor ons
de veerstalen mee.
De vogel heeft rode poten, maar de centrale startveren zijn kastanjebruin en tevens is er een
roodachtige vlek op de mantel. De lengte van de staart is 35 cm. Hoewel het dier vrij groot is
1300 gram lijkt hij in vorm en in het bijzonder de staart veel op de keizerfazant; de kleuren
kloppen echter niet.
Het is dan ook van groot belang om de hypothese van Pamela Rasmussen dat de
keizerfazant het resultaat zou zijn van een kruising verder uit te zoeken, daartoe heeft Clères
proef kruisingen gedaan in 1999 van Edwards’ fazanten met Berlioz’ zilverfazanten.
Binnenkort hopen wij meer hierover te kunnen publiceren.

Foto beschikbaar gesteld door Prof. Vo Quy en WWF: De ‘nieuwe’ fazant juist nadat hij
gevonden is in centraal Vietnam.
Deze belangrijke en toch ook unieke informatie komt mede tot stand door het bekend maken
van natuurbescherming in afgelegen gebieden. Hanoi Zoo en WPA spelen hierin een niet
onbelangrijke rol.
Wij zijn dan ook FPD van Quang Tri erkentelijk voor het beschikbaar stellen van informatie
en voor het leveren van monsters van de vogels die zij af en toe aantreffen. Deze monsters
vormen de basis voor verder taxonomische studies die uitgevoerd worden door Ettore Randi
en Alain Hennache.

Naschrift van de redactie 01/07/2000:
Uit de de veermonsters die via de dierentuin van Hanoi en via Prof. Dr. Vo
Quy zijn binnengekomen blijkt dat het DNA-onderzoek van deze ‘nieuwe’
fazantensoort aangeeft dat het gaat om een hybride van een zilverfazantondersoort
en mogelijk de Edwards’ fazant. Wij hopen hier in de komende nieuwsbrief verdere
informatie over te kunnen verschaffen.
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Het arendrager-pauwen DNA-Project
en de mogelijke implicaties voor het
Maleisische Wildlife Departement en WPA
John Corder & Ettore Randi
World Pheasant Association & INFS Bologna, Italië

De groene pauw (Pavo muticus) heeft een groot verspeidingsgebied in Zuidoost-Azië; en
thans kent men drie ondersoorten, die echter morphologisch weinig verschillen en moeilijk
visueel te onderscheiden zijn. De groene pauw is ongeveer 30 jaar geleden in Maleisië
uitgestorven. Jean Delacour plaatste de Maleisische vogels onder de groene Javapauw
(Pavo m. muticus). Deze indeling kwam tot stand op basis van uiterlijke kenmerken, omdat
toen de techniek van DNA-onderzoek nog niet voorhanden was. Deze taxonomische indeling
is nooit verder onderzocht.
In het begin van het afgelopen decennium stelden WPA-leden 4 paar groene Javapauwen
ter beschikking van het Maleise Wildlife Departement. Deze soort is uitgestorven in de
vijtiger jaren of in het begin van de zestiger jaren, hoewel voorheen deze soort vrij algemeen
was, met name in de oostelijke delen van Maleisië. William Beebe heeft de groene pauw in
veel delen van Maleisië waargenomen, vooral bij rivieren en bosranden en in meer open
landschap.
Enige jaren lang werden enige van deze vogels vogels gehouden op het hoofdkantoor van
het Wildlife Departement en de overige werden geplaats in het fokcentrum Sungkai, waar ze
samen werden gebracht met een een paar pauwen uit Java, dat voorheen beschikbaar was
gesteld.
Goede fokresultaten en nieuwbouw resulteerden in het verplaatsen van een aantal dieren
naar de dierentuin van Melakka, die ook onderdeel vormt van het Wildlife Departement. In
deze dierentuin is een groot natuurlijk gebied. In dit deel werden een aantal pauwen
vrijgelaten, en nu na een aantal jaren maken de dieren het uitstekend en planten zich voort.
Regelmatig worden de dieren aangetroffen op de nabij gelegen golfbaan; de dieren vliegen
meestal over het Ayer Keroh meer terug om in de dierentuin te slapen. De ervaring van de
dierentuinmedewerkers komt overeen met de waarnemingen van William Beebe. In de
toekomst hopen wij de mogelijkheid te hebben om na te gaan wat de behoeften zijn van
deze soort zijn om te kunnen overleven.
Een mogelijke reïntroductie op het vasteland van Maleisië zou een belangrijk project kunnen
zijn voor de Maleisische overheid en ook voor de World Pheasant Association. Een groot
aantal punten dient nog grondig bestudeerd te worden voordat een dergelijk project van start
kan gaan. IUCN heeft richtlijnen beschikbaar die stap voor stap aangeven hoe een dergelijke
reïntroductie plaats dient te vinden. Het Wildlife Departement en WPA hechten zeer aan het
volgen van deze richtlijnen. De onderstaande punten dienen in ogenschouw genomen te
worden:
Waar kwamen de vogels oorspronkelijk voor?
In oudere berichtgevingen kwamen de vogels voor in vrijwel alle delen van het vasteland van
Maleisië. Meer recente waarnemingen komen echter voornamelijk uit de deelstaten Pahang
en Trengganu of dicht bij beboste gebieden op het oostelijke vasteland.
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Zijn de redenen voor hun verdwijnen nog steeds aanwezig of zijn zij inmiddels
opgelost?
Deze soort was tot aan de vijftiger jaren talrijk. In het begin van de zestiger jaren werden nog
groepen aangetroffen aan de kust van de deelstaat Trengganu. Tijdens de communistische
opstand waren er veel wapens en pauwen net als veel andere fazanten werden in grote
hoeveelheden bejaagd voor voedsel. De regering van Maleisië voert al jaren een
vooruitstrevend beleid van bescherming en geeft hieraan ook ruim aandacht in de media.
Hergeïntroduceerde vogels kunnen dan ook rekenen op volledige bescherming en zullen ook
als zodanig door de lokale bevolking gezien worden. De vogels die vrij leven in en buiten de
dierentuin van Melakka gedijen goed onder natuurlijke omstandigheden en worden niet
bedreigd door de talrijke plaatselijke bevolking.
Zijn er nog geschikte biotopen beschikbaar?
Het Wildlife Departement onderhoud het Nationale Park (Taman Negara) en is dan ook
volledig beschermd gebied. Andere nationale parken worden ook beschermd door de
landelijke overheid of de overheden van de deelstaten. Een aantal van deze mogelijke
parken voor een mogelijke herïntroductie vallen onder de bevoegdheid van het Wildlife
Departement en dienen in de nabije toekomst beoordeeld te worden op geschiktheid; met
name in Taman Negara en in de deelstaat Trengganu. De dierentuin van Melakka kan
dienen als fokcentrum en voor acclimatisatie, omdat het deel uit maakt van het Wildlife
Departement. Het beschermde gebied rond het fokcentrum voor hoenderachtigen in
Sungkai, (twee uur rijden van de hoofdstad Kuala Lumpur) lijkt ook geschit voor een dergelijk
project.
Hoe kunnen wij beschikken over ‘founder-stock’ en waar zullen de vogels worden
ondergebracht?
Zodra wij weten met behulp van het DNA-onderzoek welke ondersoort voorheen geleefd
heeft in Maleisië dan ligt het voor de hand om dieren van de zelfde ondersoort to verplaatsen
uit andere gebieden. In het geval dit niet mogelijk is komen geschikte dieren van de juiste
ondersoort in gevangenschap in aanmerking om beschikbaar gesteld te worden voor dit
project.
Het is duidelijk dat er geen herintroductie kan plaats vinden voordat wij meer weten over de
taxonomische status van de arendragerpauw van Maleisië. Sinds enige jaren zijn wij bezig
om balgen te vinden die uit Maleisië komen. Op dit moment zijn een achttal balgen
aangetroffen in het Natuurhistorisch Museum van Tring en een aantal in de Raffles Collectie
te Singapore.
Enig DNA-werk is inmiddels uitgevoerd door Euan Mallone. Zijn resultaten wijzen op dat het
mogelijk is middels DNA-onderzoek om drie ondersoorten te onderkennen; hetgeen
overeenkomt met de huidige taxonomie.
Zijn onderzoek toont tevens aan dat het nodig is ‘primers’ te ontwikkelen om het DNA van
museum balgen te krijgen, omdat het DNA vaak minder gemakkelijk beschikbaar is, dan het
DNA van uitgetrokken veren.
De WPA/Conservation Breeding Advisory Committee heeft onlangs een DNA-project
opgestart om de gevangeschapspopulaties te onderzoeken, dit onderzoek wordt uitgevoerd
door Dr. Ettore Randi van het Wildlife Instituut te Bologna, Italië.
In beide musea is nu toestemming verleend om monsters te nemen om Dr. Randi in staat te
stellen dit gedetailleerde onderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek hopen wij vast te
stellen welke ondersoort ooit leefde in Maleisië en hoe nu de taxonomie van deze soort met
zo’n groot verspeidingsgebied in elkaar zit.
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Belangrijke lessen kunnen geleerd worden van dit project, die wellicht ook elders gelden. Het
zou fantastisch zijn indien dit project van Het Wildlife Departement en WPA uiteindelijk zou
resulteren in een nieuwe populatie arendrager pauwen in Nationale Parken in Maleisië.

CBAC - Nieuwsflitsen
Door: Han Assink
•

•

•
•
•
•

•
•
•

De gevangenschapspopulatie van de Blyth’s tragopanen ontwikkelt zich onvoldoende en
baart dan ook zorgen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de resultaten zijn van het
dit kweekseizoen. De dierentuin van San Diego heeft 4 jongen gekweekt. Helaas hebben
twee dierentuinen in Europa dieren verloren. Tevens heeft Fritz Esser besloten, ook
vanwege een verlies van een vogel om zijn deelname aan het project op te schorten. De
dieren van Fritz zijn inmiddels elders ondergebracht. Wij zijn Fritz zeer erkentelijk voor
het beschikbaar stellen van volières en voor de tijd om deze vogels zolang te verzorgen.
In de dierentuin van Clères is voor het eerst ter wereld middels diepvries sperma
bevruchting tot stand gekomen middels kunstmatige inseminatie. Dit jaar is het gelukt bij
de berlioz’ zilverfazant, grijze pauwfazant en een poging wordt gedaan om met diepvries
sperma ook de Cabot’s tragopan te insemineren. Het is wellicht een uitstekende
mogelijkheid voor de toekomst om sperma te winnen van vogels van wilde populaties
zonder dat hiervoor dieren aan de wilde populaties onttrokken worden.
Opnieuw zijn wij opgeschrikt door de diefstal van flamingo’s. Dit maal was Kasteelpark
Born (13 vogels) het slachtoffer en Clères (23 vogels) voor de derde maal.
Ruim 80 DNA-monsters van tragopanen zijn onderzocht op het instituut in Bologna. Van
deze monsters zijn slechts twee monsters uit de Verenigde Staten beoordeeld als niet
zuiver.
Binnenkort zal Gary Robbins een bezoek brengen aan Singapore om monsters te
verzamelen van verschillende soorten tbv het DNA-onderzoek.
De dierenarts Matt Hartley zal de World Pheasant Association steunen bij de verdere
ontwikkeling van de medische zorg in de dierentuin van Hanoi. Hij zal de laatse twee
weken van septembere en de eerste twee van oktober in Hanoi zijn. Het gaat dan met
name om protocollen op te zetten voor de preventieve geneeskundige zorg en beordeling
van vacinatieschema’s voor fazanten. Tevens wordt uiteraard ook geken naar andere
veterinaire problemen.
Joep Nelissen van het Groenoord College te Barneveld zal 2 maanden stage lopen in de
dierentuin van Hanoi. Hij begint 22 augustus met zijn stage.
Joep zal tevens namens WPA de hulpemde hand rijken aan de collega’s in hanoi.
Het Natural History Museum van Washington heeft een handleiding geschreven voor
educatie op het gebied van bio-diversiteit. De ze handleiding is beschikbaar voor musea
en dierentuinen in de derde wereld. Gesprekken met vertegenwoordigers van deze
handleiding en vertegenwoordigers van WPA hebben geleid tot een nauwe
samenwerking om de educatie in dierentuinen van IndoChina beter vorm te geven.
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‘Der Regenwald’
Een nieuw tropenhuis in de dierentuin van Keulen
Door: Han Assink

Op 1 april werd het nieuwe tropenhuis in de Keulse dierentuin onder grote belangstelling
geopend. Onder de aanwezigen was ook Prof. Vo Quy die een speciale uitnodiging ontving
van de dierentuin om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. De vogelcurator Theo Pagel
heeft jaren gewerkt aan het nieuwe concept van dit vogelhuis.
Het resultaat is dan ook van grote schoonheid en benadrukt het leven in Zuidoost Azië in al
haar verscheidenheid. Veel uiterst zeldzame dieren waaronder paradijsvogels en
Vietnamfazanten zijn in dit gebouw aanwezig. In het onderstaande bericht een toelichting op
dit nieuwe verblijf. Een bezoek dubbel en dwars waardt.

Er is in Keulen een nieuw tropenhuis voor dieren en planten uit Zuidoost Azië. Het is ter
vervanging van het oude vogelhuis, maar verdere vergelijkingen gaan mank omdat het
nieuwe gebouw volgens een nieuw concept gebouwd is. Het is in tegenstelling tot veel
andere dierenverblijven geen verblijf voor een diersoort, maar een belevenis voor de
bezoeker om de ruikdom en veelvoud aan vormen in het Aziatische regenwoud te
bewonderen. Biologie, ecologie en specifieke bedreigingen worden in dit gebouw duidelijk
gemaakt. Bij de planning van het gebouw zijn dan ook verschilende mensen met
verschillende diciplines vanaf het begin betrokken geweest.
De basisgedachte van dit nieuw gebouw is hieronder in het kort aangeduid:
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•
•
•
•

Entree: uitgebreide informatie over het regenwoud
De vrije vlucht volière en andere verblijven
Informatiecentrum; met verduidelijking van de verschillende
aspecten van het regenwoud
Bamboehut met terras; hierin wordt aandacht besteed aan de
projecten die de dierentuin van Keulen ondersteunt

Het tropenhuis bereikt men via een grote volière met gieren. In tropenhuis is een Aziatische
regenwoud aangelegd en teven een aantal verblijven. In het vrije vlucht gedeelte zijn
insecten, spinnen, amphibien, reptielen, vogels en zoogdieren gehuisvest.
Veel aandacht is besteed aan endemisme omdat deze dierrsoorten vaak voorkomend op
eilanden eerder bedreigd worden.
Tevens is in het gebouw een multipurpose hal geïntegreerd en bovendien is er een
quarantaineruimte en een kweekstation.

Activiteiten Kalender
9/10 sept 2000

Jahreshauptversammlung WPA-Duitsland in Freising, Beieren

23 sept. 2000
t/m 1 okt. 2000

International Galliformes Symposium, Nepal

2 sept. 2000

3de Kamhoendag, Dierenpark Planckendael, Mechelen, B.

14 okt. 2000

1ste Kraagfazantendag, zaal ‘De Manège’ te Tienen, B

dec. 2000

SEAZA-conferentie in de Philippijnen

21 april 2001

23ste Fazantendag

Sept. 2001

WPA International Convention, Jersey

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