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Van de Redactie…
De derde Nieuwsbrief ligt voor U.
Dit is een Nieuwsbrief met een traan vanwege het (tijdelijke) afscheid van
Madelon Willems, die te kennen heeft gegeven om voorlopig even niet
betrokken te zijn bij WPA.
Het bestuur is unamiem van mening, dat Madelon Willems het erelid van de
WPA-Benelux zal worden verleend, wegens haar grote verdienste voor de
World Pheasant Association en voor natuurbehoud in het bijzonder.
In deze Nieuwsbrief komen een aantal WPA-mensen aan het woord over
Madelon en hetgeen zij voor WPA zoal gedaan heeft.
Ludo Pinceel heeft ‘zijn’ verhaal over mogelijkheden voor natuurbehoud op
Schrift gezet en het is een verhaal wat ik van harte kan aanbevelen.
Tevens is er een uitnodiging voor geïnteresseerden voor de eerste
Kraagfazantenbijeenkomst. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief heeft de
derde kamhoenderdag inmiddels plaats gevonden in Dierentuin Planckendael.
In de vierde Nieuwsbrief zal uitgebreid op ingegaan worden.

Veel leesplezier!
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Comservatiebiologie:
Keuzes betreffende natuurbehoud
Door: Ludo Pinceel

Houden van dieren, in de twee betekenissen van het woord, is waarschijnlijk zo oud als de
mensheid zelf.
De opvattingen van de mens omtrent de dieren zijn echter aan evolutie onderhevig. Onder
invloed van die gewijzigde mentaliteit wordt het recht van de mens om dieren te houden
steeds vaker in vraag gesteld. Zoo’s en dierenparken staan als openbare instellingen meer
onder druk dan private collecties en hebben zich daarom sneller moeten aanpassen. Het lijdt
echter geen twijfel dat op middellange termijn ook de private dierenhouders hun hobby enkel
nog zullen kunnen beoefenen als zij de maatschappij van de noodzaak van hun activiteiten
zullen kunnen overtuigen.
Algemeen hebben het verlies aan echte natuur en de alomtegenwoordige milieuvervuiling de
interesse aan en de bezorgdheid voor het milieu sterk doen toenemen.
 Wetenschappers maken zich terecht zorgen over het verlies aan biodiversiteit. Waar de
evolutie miljoenen jaren lang voor het ontstaan van meer soorten zorgde, is de mens erin
geslaagd dat aantal soorten in enkele eeuwen tijd dramatisch te doen slinken. Dit
voortdurende verlies van unieke levensvormen leidt tot een genetische erosie zonder
weerga.
 De doorsnee mens heeft het contact met de natuur volledig verloren. Tot 70 % van onze
bevolking leeft in een verstedelijkt milieu, wat tot een sacralisatie van de natuur geleid
heeft. Voor een plattelander zijn een kraai die de eieren komt stelen of een vos die de
kippen zelf te lijf gaat ‘ongedierte’. Dank zij onze democratische besluitvorming kunnen
ze echter van bescherming genieten.
 Eerbied voor het leven in al zijn aspecten zorgde ervoor dat de houding van de mens ten
opzichte van het dier fundamenteel werd gewijzigd. Zeer terecht werden bepaalde
vormen van dierenleed aangeklaagd. Indien het recht om dieren te houden al niet
volledig in vraag wordt geteld, leidde het toch tot een hele reeks reglementen en
beperkingen, de ene al zinvoller dan de andere.
Instellingen, organisaties of private personen die wilde dieren houden in beschermd milieu
hebben naar onze mening die bezorgde en soms wat wantrouwige maatschappij heel wat te
bieden. Het is echter hun taak die maatschappij daarvan te overtuigen. Zo niet, zou het wel
eens kunnen gebeuren dat de ‘Bird keepers’ stilaan een bedreigde diersoort worden, net
zoals de vogels die ze trachten te beschermen, zoals Michael Cook het op de laatste CBAC
meeting kernachtig formuleerde.
Recente ontwikkelingen binnen de biologie zoals de (o)ecologie en de moleculaire
genetica (DNA-onderzoek) hebben voor een groot aantal nieuwe inzichten gezorgd
betreffende het behoud van levende wezens. Op die manier ontstond de zogenaamde
conservatiebiologie, die het natuurbehoud tracht te optimaliseren. Waar vroeger
‘conserveren’ zo goed mogelijk bewaren was van levend of dood materiaal, legt men nu de
nadruk op het overleven van de betrokken organismen in situ, dat wil zeggen in reservaten,
liefst in hun oorspronkelijk verspreidingsgebied. Organisaties als de IUCN, met talrijke
‘specialists groups’ coördineren de geleverde inspanningen op wereldvlak.
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Merkwaardig is dat met de intrede van de wetenschap binnen de conservatie, een boel
(schijn)zekerheden verloren gegaan zijn. Bovendien zijn de te leveren inspanningen zo
gigantisch, dat er noodgedwongen keuzes moeten gemaakt worden en prioriteiten
vastgelegd. Vandaar de vragen: “Wat moeten we nu eigenlijk beschermen?” en “Op welke
manier moet dat gebeuren, willen onze inspanningen enige kans op succes hebben?”.
BOWEN (1999) wijst erop dat we het probleem vanuit drie invalshoeken kunnen benaderen.
1. Vanuit de taxonomie, dit is de afdeling van de biologie die zich met het classificeren van
de levende wezens bezig houdt. Dit is de benadering van de musea en van levende
collecties. Men toont of houdt bepaalde soorten of zelfs ondersoorten omwille van hun
rariteit (‘dure vogels’), hun natuurhistorisch belang, hun esthetische waarde of gewoon
omwille van de ‘volledigheid’.
2. Vanuit de ecologie, dit is de tak die de levende wezens bestudeert als een deel van een
groter geheel. Aangezien uitsterven van soorten meestal het gevolg is van habitat
(=leefmilieu)vernietiging, moet men in de eerste plaats de leefbaarheid van het
ecosysteem verbeteren. Alle belangrijke ecologische nissen moeten bezet zijn zoals
prooien, predators, voedselplanten en nestgelegenheden. De soorten waardoor deze
nissen bezet worden zijn van ondergeschikt belang.
3. Vanuit de evolutieleer, die nagaat hoe levende wezens zich in de loop der tijden aan de
wijzigingen van het milieu aanpassen. Hier is het vooral van belang dat de beschermde
organismen voldoende evolutiepotentieel bezitten. Hebben de populaties die men wil
beschermen een toekomst? Kunnen ze adequaat reageren op een veranderend milieu?
Factoren als ‘heterozygositeit’ (sterke onderlinge genetische variatie), ‘fitness’
(mogelijkheid tot overleven) en adaptatievermogen (genetische veerkracht) zijn hier van
primordiaal belang.
Bowen wijst erop dat deze drie invalshoeken niet tot conflicten hoeven te leiden binnen de
conservatie. We moeten er alleen van overtuigd zijn dat elke inspanning met betrekking tot
conservatie steeds een tijdelijk karakter heeft. De mensheid heeft een biologisch erfgoed
ontvangen dat hij moet koesteren. Zoals de werken van een groot kunstenaar die
ondertussen is overleden onvervangbaar zijn. Die kunstwerken van de natuur behoren tot
ons verleden.
In het heden is het van uiterst groot belang de integriteit van de schaarse overgebleven
ecosystemen te bewaren. Dit kan alleen maar door projecten in situ. We moeten de natuur
kansen bieden te blijven voortbestaan of zich te herstellen. Daarvoor kunnen projecten ter
plekke en reintroducties noodzakelijk zijn.
Voor wat de toekomst betreft moeten we nieuwe aanpassingen kansen bieden. Alleen maar
behouden is alleen geschikt voor de korte termijn. Ook de moderne mens is ooit
voorafgegaan door neanderthalers en australopithecen… Daarom moeten we nagaan of
dieren die voor reintroductie in aanmerking komen, inderdaad wel overlevingskansen
hebben. Exemplaren uitzetten die genetisch totaal gedegenereerd zijn of die door de wijze
waarop ze gekweekt en of gehouden werden niet meer in staat zijn tot enig normaal gedrag,
is een verkwisting van tijd, know how en financiële middelen.
Binnen de klassieke conservatie werken we nog steeds met de begrippen ‘soort’ en
‘ondersoort’. We (menen dan te) weten waarover we het hebben en spelen dan op min of
meer bekend terrein. Toch gaat men die begrippen binnen de moderne conservatiebiologie
meer en meer verlaten.
Voor beheer op korte termijn werkt men nu met de zogenaamde MU’s (Management Units).
Dit zijn populaties die actief gevolgd (eventueel beschermd) moeten worden omdat ze
belangrijke genetische verschillen vertonen met andere dergelijke groepen. Dit kan
nagegaan worden door onderzoek van het Nucleair DNA. Dergelijke populaties zijn steeds
plaatsgebonden, maar ze kunnen zich splitsen of met andere populaties samensmelten of
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genen uitwisselen. Heel wat beschreven ondersoorten, blijken in de praktijk dergelijke MU’s
te zijn.
Voor beheer op langere termijn werkt men met ESU’s (Evolutionarly Significant Units). Deze
groepen hebben niet alleen hun eigen genetische samenstelling, maar zijn bovendien een
door evolutie uit een gemeenschappelijke voorouder ontstaan. Dit laatste wordt meestal met
behulp van onderzoek van het mitochondriaal DNA onderzocht. Echte soorten en
ondersoorten zijn steeds ESU’s. Omdat het hier om ‘long time management’ gaat, zijn
overkoepelende initiatieven (Action Plans’ onontbeerlijk.
In situ conservatie door middel van projecten ter plekke lijkt dus de meest aangewezen
weg tot natuurbehoud, maar het probleem is dat een soort of een biotoop meestal maar in de
kijker komen omdat de zaken zo slecht gaan. Zelfs wanneer de mens zich niet of nauwelijks
met de natuur bemoeit, kunnen er daar problemen optreden. Zuiver theoretisch zal een soort
dan gewoon doorleven als een grote variabele groep die niet verandert in uiterlijk of in
aantal. Dit veronderstelt echter wel dat aan volgende voorwaarden voldaan is:
 de populatie is oneindig groot
 de onderlinge paringen gebeuren volledig toevallig
 er treedt geen genmigratie op (er verhuizen dus geen dieren van de ene populatie naar
de andere)
 er treden geen mutaties op (ontstaan van nieuwe genen)
 er is geen natuurlijke of kunstmatige selectie.
Het is duidelijk dat het in de praktijk helemaal anders zal verlopen, ook in de natuur. Er
duikden namelijk een viertal problemen op.
1. ‘Genetische drift’ zorgt ervoor dat de onderlinge variatie afneemt. Toeval blijkt een
onbetrouwbare factor: als men 100 keer kruis of munt gooit, zal men zelden precies 50
keer munt gooien. De genetische samenstelling van een populatie zal dus algauw in een
bepaalde richting evolueren.
2. Bij kolonisatie van een nieuw gebied door een bepaalde soort, treedt het
‘Stichterseffect’ op. De populatie moet het verder doen met de vaak beperkte
genetische inbreng van een beperkt aantal individuen. Het spreekt vanzelf dat de
mogelijkheden daardoor sterk beperkt worden. Ook bij populaties in beschermd milieu zal
deze factor een belangrijke rol spelen.
3. Ten gevolge van natuurrampen kan er slechts een beperkt aantal individuen van een
populatie overblijven. We spreken hier van een ‘Bottleneck’. Vanuit dit geringe aantal
wordt dan een nieuwe populatie opgebouwd met uiteraard weer een beperktere variatie.
Ook dit verschijnsel treedt vaak op bij populatie in beschermd milieu: uiteindelijk heeft
maar één iemand nog enkele dieren over en van daaruit wordt weer iedereen van dieren
voorzien.
4. Tenslotte kan door de achteruitgang van het milieu zogenaamde ‘Habitatfragmentatie’
optreden. Een grotere populatie raakt daardoor versnipperd en onderlinge
genenuitwisseling wordt verder onmogelijk. Ook dit verschijnsel treedt niet alleen in de
natuur op maar in hoge mate binnen de avicultuur, waar onderlinge uitwisseling van
dieren meestal tot de eigen regio beperkt blijft.
Uit wat voorafgaat blijkt dat de natuur gewoon met rust laten ook niet altijd het gewenste
(conservatie-)effect scoort. In die gevallen kunnen we aan conservatie ex situ denken. Het
is echter ook duidelijk dat veel goedbedoelde initiatieven van natuurbeschermers in feite
doodgeboren kinderen zijn. Dick Hillenius stelt dat een bedreigde diersoort proberen te
redden, even moeilijk is als sneeuw bewaren in de huiskamer. Het is een feit dat een soort in
een kooi niet hetzelfde is als die soort in de natuur. Heel wat projecten (zoals dat van de
Wallich fazant) mislukten om uiteenlopende redenen. Dat andere (zoals de herinvoering van
de Hawaï-gans) wel lukten was wellicht ‘pure luck’. Wel is overduidelijk gebleken dat die
projecten die grondig worden voorbereid en voldoende wetenschappelijk omkaderd worden
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een veel grotere slaagkans hebben. De geslaagde herintroductie van de Mauritius-duif is
daar een mooi voorbeeld van.
Welke zijn nu de problemen die bijna onvermijdelijk zullen optreden binnen populaties in
beschermd milieu? Reeds in 1981 bezorgt FRANKEL ons er een hele waslijst van.
 Met ‘Inbreeding Depression’ worden de nadelen van inteelt bedoeld. Iedere liefhebber
weet dat nakomelingen van verwante paren vaak ongunstige kenmerken vertonen.
Wanneer die ongunstige genen de overhand nemen, kan dit wel tot een soort uitzuivering
aanleiding geven.
 Accumulatie van negatieve mutaties is een ander nadeel. Iedere kweker probeert
zoveel mogelijk jongen in leven te houden, zodat het effect van de natuurlijke selectie
wegvalt. Dieren met een ongunstig genetisch patrimonium, die in de natuur systematisch
uitgeschakeld zouden worden, blijven nu in leven en krijgen zelfs de kans zich voort te
planten.
 Verlies van genetische diversiteit omdat de eisen van het beschermd milieu praktisch
altijd hetzelfde zijn.
 Kunstmatige selectie zorgt er ook voor dat de aanwezigheid van totaal verkeerde
genen beloond wordt. Dieren bijvoorbeeld die zich rustig gedragen in de nabijheid van de
mens, vertonen in feite een gedrag dat hen in de natuur fataal kan zijn. Ook kunnen
bepaalde kleurafwijkingen bevoordeeld worden ten opzichte van de normale wildkleur.
 ‘Outbreeding Depression’ heeft dan weer als effect dat genen van verschillende
groepen bij elkaar terechtkomen. Als we twee dieren uit groepen met een verschillende
genetisch patroon met elkaar kruisen, gaat hun eigenheid verloren en krijgen we iets dat
in de natuur niet voorkomt. 1 x 1 is hier gelijk aan 0! Angst voor inteelt leidt vaak tot het
inkruisen te vreemd bloed. Ook een gebrekkige kennis van de soorten (en vooral
ondersoorten) waarmee men bezig is, heeft als resultaat dat veel dieren in beschermd
milieu totaal onbruikbaar zijn voor enig project.
 Taxonomische onzekerheden tenslotte, kunnen dit alles nog erger maken. Heel wat
soorten zijn nog voldoende genetisch onderzocht om MU’s en ESU’s te kunnen
afbakenen. Ongetwijfeld worden nog steeds dieren met elkaar gekruist, die daar totaal
ongeschikt voor zijn vanuit conservatiestandpunt. Regelmatig duiken zelfs
soortbastaarden op nadat, al dan niet opzettelijk of eventueel als dépannage, vreemde
soorten voor de kweek bij elkaar geplaatst worden.
Het verleden bewijst ons dat er via Conservation Breeding ex situ successen geboekt
kunnen worden, maar het wijst ons ook op de mislukkingen.
De eerste vraag die we ons moeten stellen is die of CB in een gegeven geval zinvol is.
Vertrekken met dieren uit collecties geeft meestal één of een heleboel van de problemen die
hierboven beschreven zijn. De beschikbare dieren zijn vaak waardeloos voor projecten of
moeten in het andere geval toch volledig voor wat betreft hun DNA gescreend worden. Voor
een goed opgezet project zullen dan ook meestal importen van dieren uit het moederland
nodig zijn. Deze stap moet uiteraard goed overwogen worden. Wanneer de soort in het
moederland bijvoorbeeld bedreigd wordt door habitatfragmentatie, kan men zich beter
inspannen om de situatie in situ te verbeteren dan om dieren naar hier te halen.
Indien men tot een kweekproject ex situ beslist moeten nog een aantal prioriteiten
vastgelegd worden. Sterk bedreigde soorten moeten absolute voorrang krijgen en vanuit het
behoud van de biodiversiteit moet men de betrokken soorten zo verschillend mogelijk kiezen
Eens de keuze gemaakt, zijn vooral twee punten van belang.
 De founders van waaruit men de populatie in beschermd milieu zal gaan opbouwen
moeten authentiek zijn. Hiervoor dient zowel morfologisch als genetisch onderzoek te
gebeuren en een samenwerking met het moederland zal meestal onontbeerlijk zijn. Dat
dit mogelijk is blijkt de laatste jaren overduidelijk bijvoorbeeld binnen het Vietnam-project.
 De genetische variatie binnen de populatie moet zo groot mogelijk blijven, zoniet is het
hele CB-project nutteloos. Hiervoor is een wetenschappelijk onderbouwde
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stamboekvoering noodzakelijk. Het zijn vooral de dierentuinen die hierin het voortouw
genomen hebben.
Bovendien biedt een project maar kans op slagen wanneer de te beheren populatie
voldoende groot is. Het is een illusie te geloven dat binnen een groep van enkele tientallen
individuen voldoende arbitrage kan gebeuren. Algemeen wordt aangenomen dat populaties
vanaf duizend individuen wel kans op slagen bieden.
Onderstaande figuur (PINCEEL & RAEYMAEKERS, 2000) geeft een overzicht van de
richtlijnen die gelden bij het beheer van bedreigde restpopulaties.
1. De populatie waarmee gestart wordt, kan best zo groot mogelijk zijn. Hoe meer ‘founders’
hoe beter. Het is duidelijk dat daar reeds problemen kunnen ontstaan bij zeldzame
soorten.
2. De genetische variatie binnen de startpopulatie moet maximaal zijn. Dus liefst
onverwante founders. Ook dit is niet altijd voor de hand liggend.
3. De tijd tussen twee generaties moet zo lang mogelijk zijn. Elke generatie betekent
immers een stap achteruit voor wat de genetische variatie betreft. Het is dus voordelig
zolang mogelijk te wachten, vooraleer men met de jongen verder kweekt.
4. De individuen moeten zo evenwichtig mogelijk over de verschillende families verdeeld
zijn. Dit laat toe onderling uit te wisselen. Met een beperkt aantal dieren uit de populatie
meer kweken dan met de rest, is dus nadelig.
Het is duidelijk dat heel wat (prima) kwekers niet altijd op dezelfde golflengte zullen zitten.
Bewust van een ‘goed koppel’ minder jongen kweken, omdat koppels bij anderen het minder
goed doen of zelfs een jaar overslaan, kan inderdaad waanzin lijken, zeker als het om een
zeldzame soort gaat.
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Het zou wel eens kunnen blijken dat in de nabije toekomst, alleen nog in het kader van
conservatie en educatie wilde dieren kunnen gehouden worden. Hierbij kunnen ervaren
aviculturisten echter een belangrijke rol spelen. Immers, welke officiële instantie beschikt
over dezelfde infrastructuur, knowhow, inzet en tijd als onze liefhebbers? Voorwaarde zal
uiteraard wel zijn dat hun activiteiten kaderen in een groter, goed begeleid geheel. Wanneer
natuurbescherming alleen maar in het vaandel wordt geschreven teneinde de hobby te
kunnen blijven beoefenen, hebben we te doen met een ballon die algauw zal worden
doorgeprikt. De (soms terecht) wantrouwige maatschappij moet leren inzien dat het fout zou
zijn alle vogelhouders over dezelfde kam te scheren.
Het is verheugend vast te stellen dat recente evoluties binnen de avicultuur alvast in de
goede richting verlopen. De verschillende dierentuinen en WPA besteden steeds meer
aandacht aan de conservatieproblematiek. Drie aspecten zijn waard vermeld te worden.
1. Het DNA-project is een must om tot een aantal fundamentele wetenschappelijke
inzichten te komen. De dieren die reeds in beschermd milieu gehouden worden kunnen
op die manier worden onderzocht en vergeleken. Ook kan een aantal onzekerheden
weggenomen worden rond die dieren (bijvoorbeeld door het uitzuiveren van bastaarden).
Vergelijking met dieren in situ wordt mogelijk en ook systematische onzekerheden komen
dichter bij een oplossing. Dankzij het DNA-onderzoek kunnen we tenslotte prioriteiten
vastleggen en die ESU’s en of MU’s uitkiezen waarnaar de aandacht moet gaan.
2. Het populatiebeer is een volgend aspect. Door het bijhouden van registers van alle
dieren en het opstellen van beheersplannen wordt een adequate conservatie mogelijk.
Vooral de verschillende dierentuinen met hun stamboeken van bedreigde soorten
hebben hier reeds de nodige ervaring opgedaan. Het correct doorspelen van stamboeken ringgegevens door de kwekers, de nodige kennis van de populatie- en
conservatiebiologie en aangepaste computersoftware zijn hiervoor noodzakelijk.
3. De ‘Specialists Groups’ tenslotte, zoals er de laatste tijd enkele actief zijn, houden zich
maar met een beperkt aantal soorten bezig (meestal één genus). Daardoor kunnen de te
leveren inspanningen verdeeld worden en blijft het geheel overzichtelijk. Internationale
coördinatie, zowel voor de specifieke research als voor het populatiebeheer zijn ook hier
een voorwaarde voor succes. Ook is het voor deze groepen belangrijk dat zij kunnen
rekenen op de hulp van de onderscheiden moederorganisaties voor wat organisatie,
publicatie, uitstraling en sponsoring betreft.
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CBAC - Nieuwsflitsen
Door: Han Assink
•

•

•

•
•

De eerste resultaten van het DNA-onderzoek, dat in Bologna Italië door Dr. Ettore Randi
wordt uitgevoerd zijn binnen. De eerst monsters van ruim 80 verschillende
tragopaansoorten zijn onderzocht en onder deze dieren zijn slechts twee hybriden
gevonden. Tevens zijn onderzocht een reeks van oorfazanten, Edwards’ fazanten en
Vietnamfazanten. Er is inmiddels ook een grotere groep kamhoenders onderzocht.
Zie verder het artikel ‘Berichten uit Bologna’.
De dierentuin van San Diego heeft dit jaar gekweekt met Blyth’s tragopanen. De
geslachten zijn op dit moment nog niet bekend. Wat betreft de overige locaties is nog
geen informatie bekend of is er niet gekweekt. San Diego heeft zes jonge Blyth’s
tragopanen gekweekt. Van de zes dieren zijn de geslachten van drie dieren nog niet
bekend. In de dierentuin van Clères is ook een Blyth’s geboren.
In Nederland zijn op De Vogelhof opnieuw twee Vietnamfazanten geboren. De kuikens
worden door de ouders zelf grootgebracht. Net als overigens in het voorgaande jaar.
Tevens zijn er jogen geboren in Jersey en ook in Clères en enige dieren bij de Old House
Bird Garden
Vanuit Engeland zijn twee Vietnamfazanten verstuurd één naar de Antwerpse Dierentuin
en één naar De Vogelhof. Het betrof hier vogels die gekweekt zijn door de heer M. Klat.
De eerste resultaten op soortniveau m.b.t. de kamhoenders druppelen nu binnen. De
meest rode kamhoenders zijn zuiver even als de Lafayette en groene kamhoenders. De
beschikbare monsters van het Sonnerathoen uit Europa, 20 monsters, blijken alle
hybriden te zijn met Gallus gallus. Op de 3de Kamhoendag zal hierover verder gesproken
worden. Dit betekent dat uitgebreid speurwerk nodig zal zijn om dieren te vinden die wel
zuiver zijn; bovendien is het zo dat op dit moment er geen basis bestaat om een
register/stamboek voor deze soort op te richten.

Berichten uit Bologna
Door: Ettore Randi & Han Assink

Het volgende bericht ontvingen wij van Dr. Ettore Randi van het instituut INFS te
Bologna, Italië. Begin april is een onderzoeker aangesteld om het DNA-onderzoek
gestalte te geven. Inmiddels druppelen de eerste berichten binnen. Deze informatie
zal van groot belang zijn om populaties in beschermd milieu beter te beheren.
De eerste resultaten hebben betrekking op monsters, die in het voorgaande jaren
waren verzameld.
Dr. Randi schrijft:
• Alle beschikbare veermonsters van tragopanen zijn onderzocht. Van 72 dieren werd
mtDNA geanalyseerd. Slechts 2 dieren bleken hybriden te zijn.
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•
•
•
•

89 Monsters van Edwards’ fazanten zijn geanalyseerd, hiervan bleken 2 monsters
afkomstig te zijn van hybriden.
31 Monsters zijn geanalyseerd van oorfazanten. De drie onderzochte soorten bleken
geen hybriden op te leveren.
Een groot aantal Gallus-monsters wordt op dit moment onderzocht en hopen binnenkort
om hierover verder te berichten. Wellicht dat op 2 september tijdens de 3de Kamhoendag
te Planckendael informatie beschikbaar is.
Vervolgens staan op het programma voor onderzoek: Polyplectron (ongeveer 30
monsters van pauwfazanten) en Pavo, het project dat in Nieuwsbrief 2 van dit jaar is
voorgesteld.

Dr Randi heeft einde augustus het volgende rapport gestuurd aan de stuurcommissie van
het DNA-project. Alle sponsors ontvangen dit rapport. Dr. Randi maakt melding in zijn
rapport van de volgende bevindingen.
Analyses zijn uitgevoerd op de verzamelde monsters van ge volgende geslachten:
-

Tragopan
Lophura
Gallus
Crossoptilon
Polyplectron

De beschikbaar gekomen gegevens zijn geanaliseerd met als doel:
-

Het karakteriseren van specifieke DNA-sequences
Het identificeren van hybriden

Tot nu toe hebben wij de onderstaande resultaten verkregen:
- Tragopan:
85 monsters zijn onderzocht van vier soorten. 76 monsters zijn met succes
geanalyseerd. Er zijn vier hybriden vastgesteld: twee Blyth’s tragopanen uit de Verenigde
Staten blijken gekruist te zijn met Temminck’s tragopan en twee Satyr tragopanen zijn
gekruist met eveneens Temminck’s tragopan.
- Lophura:
Er zijn 150 monsters onderzocht van 10 soorten. De 100 monsters van Edwards’
fazanten vertoonden in twee gevall een kruising met de Swinhoefazant. De overige
monsters van andere Lophura-soorten vertoonden geen hybriden
- Gallus:
Ongeveer 80 monsters zijn binnengekomen, waarvan er 66 zijn onderzocht. De overige
zijn museum-monsters die extra aandacht vragen om verwerkt te worden.
Er is een hybride vastgesteld tussen Gallus varius en Gallus gallus en ruim 20 monsters
van Europese kwekers van Sonnerat’s hoen blijken alle hybriden te zijn met G. gallus.
Drie monsters uit de verenigde staten blijken zuivere dieren te zijn.

-

De kamhoenderwerkgroep heeft besloten voorlopig geen register te maken voor deze
soort, maar meer monsters in te sturen opdat wellicht nog enige zuivere dieren worden
aangetroffen.
Crossoptilon:
22 monsters zijn onderzocht er er werden geen hybriden aangetroffen
Polyplectron:
19 monsters zijn onderzocht van drie soorten; er werden geen hybriden aangetroffen

Het DNA project kwam tot stand dankzij de financiële bijdragen van:
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Aviornis Flanders, Aviornis France, Aviornis Netherlands, Aviornis UK, WPA - International, WPA
France, WPA Germany, WPA Benelux, WPA-Westrag 2000, WPA-anonymus, Club des Exotique,
NIOPS, EJFG, American Friends of Pheasant Research. Museum Paris/Clères, Dier en Park-Zoo
Federation in the Netherlands, Old House Bird Garden, Chester Zoo, Belfast Zoo, Marwell Zoo,
Thrigby Hall Wildlife Gardens, Antwerp Zoo, Zoo Mulhouse, Zoo Köln, WPA-Houlston-Van der LugtMonkrigg Breeding Centre-Henderson-Reekie.

Zending vogels naar Vietnam
De redactie ontving het volgende persbericht van dierenpark ‘De Vleut’ te Best. Het bericht is
integraal overnomen ter informatie.

PERSBERICHT:
Best, 1 augustus 2000.
Hanoi, 3 augustus 2000.
Vogels vliegen naar Hanoi!
Sinds 1993 hebben de World Pheasant Association en de dierentuinen in
Indochina een samenwerkingsovereenkomst. Deze bestaat uit uitwisse-ling van
kennis en het opleiden van medewerkers van dierentuinen zowel in Vietnam als
in Europa.
De twee dierentuinen in Vietnam: Hanoi Zoological Gardens en de dierentuin van Ho Chi
Minh City, Saigon Zoo spelen beide een belangrijke rol om het dichtbevolkte land met bijna
80 miljoen inwoners informatie te verschaffen over de talloze endemische, alleen
voorkomend in Vietnam, soorten in Vietnam en de enorme bio-diversiteit die in dit land nog
steeds aanwezig is. Met name de dierentuin van Hanoi speelt een belangrijke rol om de
illigale handel naar andere landen van inheemse fauna te beperken door gerichte informatie
te geven en om een bewustmakingsproces bij de Vietnamezen verder opgang te brengen.
Met name dit intiatief heeft Dierenpark ‘De Vleut’ doen besluiten de Hanoise dierentuin te
ondersteunen in samenwerking met andere dierentuinen en de World Pheasant Association.
Eind 1999 bezochten directeur Le Sy Thuc en zijn adjunct-directeur Dang Gia Tung,
Dierenpark ‘De Vleut’ in Best om kennis te nemen van educatieve mogelijkheden voor
gezinnen met ‘een beperkt’ budget. Bovendien werden dierentransacties besproken tussen
de dierentuin ‘De Vleut’ en de dierentuin van Hanoi, die op 8 augustus 2000 haar jubileum
viert. In het kader hiervan, heeft de directie van Dierenpark ‘De Vleut’ besloten om de World
Pheasant Association te benaderen om een aantal dieren beschikbaar te stellen aan de
dierentuin van Hanoi voor uitbreiding van hun collectie en om de dieren aan te wenden voor
educatieve doeleinden. Eerder dat jaar bezocht een van de jongere educatieve medewerkers
Miss Do Thanh Hoa Dierenpark ‘De Vleut’. Miss Hoa heeft in 1999 een opleiding gevolgd in
Jersey, de bekende dierentuin van oprichter Gerald Durrell en is vervolgens dankzij de
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invitatie van de World Pheasant Association op bezoek geweest bij dierentuinen in Europa,
waaronder Dierenpark ‘De Vleut’.
In het kader van de samenwerking tussen Dierenpark ‘De Vleut’ en andere dierentuinen
worden op 1 augustus de volgende dieren naar Hanoi gestuurd.
Het betreft vier heilige ibissen; Afrikaanse vogels die regelmatig gekweekt worden in
Dierenpark ‘De Vleut’ en een viertal witwangtoerako’s die gezamenlijk beschikbaar zijn
gesteld door Dierenpark ‘De Vleut’, ‘Burgers’ Dierenpark te Arnhem en het fokcentrum ‘De
Vogelhof in Arcen. Tevens worden nog een tweetal fazanten toegevoegd aan het transport
naar Hanoi, die beide beschikbaar gesteld zijn door de Antwerpse dierentuin. Het betreft hier
een paar Temminck’s tragopanen. Een fazantensoort die in het uiterste noorden van
Vietnam leefde en nu is verdwenen, en daarom voor educatieve redenen van groot belang is
voor de dierentuin van Hanoi.
In het verder ontwikkelen van de relatie met de Vietnamese dierentuin zal Matt Hartley, een
ervaren Britse dierentuindierenarts, later dit jaar Hanoi bezoeken om veterinaire
samenwerking verder op punt te zetten. Dr. Hartley heeft uitgebreide ervaring in tropische
gebieden, met name in Afrikaanse landen. Het is duidelijk dat hygiène en preventie van
ziekten andere eisen stellen in een tropisch klimaat. De samenwerking tussen de
dierenartsen uit Vietnam en Europa zal naar wij hopen resulteren in duidelijke protocollen
voor de bestrijding van besmettelijke ziekten en het verbeteren van hygiènische
omstandigheden. Na het bezoek van Dr. Hartley zal een van de dierenartsen op uitnodiging
van de World Pheasant Association een driemaandelijks bezoek brengen aan dierentuinen in
Europa.

Madelon neemt afscheid…
Door: Han Assink

Toen in de begin jaren van WPA veel gereisd werd door vertegenwoordigers uit Engeland
waren er twee personen die vanaf het eerste begin betrokken zijn geweest bij de
ontwikkeling van de World Pheasant Association. Agnes Ovington en Madelon van der Zee
(Madelon Willems). Beide mede-oprichters van de afdeling Benelux, officieel de afdeling
Nederland – België. Op de eerste country-fair in Apeldoorn in het jaar voorafgaande aan de
oprichting van WPA-Benelux was Madelon al aanwezig om bekendheid te geven aan deze
nieuwe natuuurbeschermingsorganisatie die zowel bescherming in natuurlijk milieu als in
beschermd milieu voorstond.
In het volgende jaar werd een gezamenlijke bijeenkomst gehouden met Aviornis in
Kasteelpark Born, ook net een nieuw opgerichte vereniging die zich inzette voor het houden
van park- en volièrevogels in beschermd milieu. Dierenpark Born was onder de inspirerende
leiding van Henk en Ans Munsters een belangrijk centrum voor de kweek van fazanten in
zuidelijk Nederland en was gastheer van deze bijeenkomst, waarbij ook Tim en Diana Lovel
en Didy Grahame en andere vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk aanwezig
waren.
In die tijd was het houden van vogels gemeen goed; natuurbeschermingsorganisaties in die
tijd bleken een veel afwijzender houding aan te nemen tegen de activiteiten van de fokkers
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van fazanten of andere vogels in beschermd milieu. Deze kunstmatige scheiding tussen
natuurbescherming en kweek in ‘beschermd milieu’ is geleidelijk te niet gedaan mede dankzij
de World Pheasant Association. Met name Madelon heeft hier middels haar werkkracht en
visie een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Het bestuur van WPA-Benelux heeft besloten om Madelon Willems het erelidmaatschap van
de vereniging te verlenen.
Hieronder volgen een aantal bijdragen, die het belang van Madelon’s werk van verschillende
kanten belichten.
• There is a saying from Yorkshire that Apple Pie without the Cheeze is like a kiss
without the squeeze - certainly for me and many of my UK colleagues, visits to WPA
Benelux and particularly ones requiring a talk to be given will not be the same without
Madelon. Her ability as an interpreter enabled communication with all our WPA
friends and colleagues at your meetings to be total and made giving a talk so easy.
Added to Madelons great ability and charm, is her kindness on many occasions in

Madelon Willems tijdens de 20ste Fazantendag in
De Zoo van Antwerpen in de rol van vertaalster
Voor gasten uit het buitenland.
Foto: Han Assink
meeting planes, making one welcome and making visits to The Netherlands and
Belgium something to be really looked forward to. I have to admit to appreciating the
knowledge that with Madelon translating and therefore everything being said twice,
talks only needed to be half the length!
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Madelon will be sorely missed and we owe her a great debt of gratitude for all she
has done for WPA Benelux in particular and pheasant conservation in general.
Keith Howman,
president of the World Pheasant Association and co-founder of WPA.
• It was in 1979, when the formation of WPA Benelux was being discussed, that we
first heard of Madelon, and soon afterwards met her at the inaugural meeting.
Her calm efficiency and her great interest in our members made her the natural
choice for Secretary of the new Chapter. She took on this task readily and for almost
20 years carried it out with great success. On many occasions she helped me greatly,
particularly by doing consecutive translation of my English into faultless Dutch. This
was particularly difficult for her, as she had no more idea of what I was going to say
than I had !!
The strength today of WPA Benelux is evidence of how diligently she did this work.
She has also become a close personal friend of many people in WPA, by no means
confined to those living in the Benelux countries, for her travels abroad have taken
her into many places and into many hearts.
It is with great pleasure that WPA has granted Honorany Membership of the
Association to Madelon. Her friends will be delighted by this honour.
Prof. Dr. Tim Lovel,
Vice President World Pheasant Association and co-founder of WPA

Agnes Ovington-De Jong, Herman Zomer, Han Assink, Diana Lovel, Madelon Willems,
Allison Lovel, Godfrey Phillips en Tim Lovel tijdens de oprichtingsvergadering van WPABenelux in Rotterdam in 1979 (foto: Ivan Roels)
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• Please best wishes to Madelon of all her Scottish friends.
Whenever we had a Scottish function, Madelon was always in the Dutch group, well
respected and admired.
Mike Cook,
WPA - Scotland and Vice-chair WPA-CBAC
• I met Madelon seven year ago during a WPA meeting in Antwerp Zoo where she
was in meeting as secretary of a CBAC-meeting.
We met again sometimes in Belgium, the Netherlands and even in Clères: she was
always a leader of the present activities and a spill of the future ones.
I remember specially a funny meeting in Antwerp Zoo where she tried to translate my
talk, which I gave in English, to the Dutch: my English was bad and the talk dealt with
genetic purposes so that it was very difficult to translate what I was saying. But
Madelon carried out very well her duty…as usual! Later she said me: “ I would have
preferred you spoke French!”
I remember also her last visit in Clères, two years ago, when she hoped to honour the
Jean Delacour legacy in writing a publication about his life. Then she planned to visit
the libraries of Clères, the Natural History Museums of Paris, Tring, Leyden, Antwerp
and also some private collections to collect all information. She said: “ As a new
century, not to say a new millennium, is approaching wouldn’t it be a great project!”
Always the same enthusiasm!
Unfortunately she needed a grant for this work, but this was not available at the time.
Madelon was one of the senior officers of WPA Benelux chapter. I’m sure they will be
sorry for a long time, as Madelon leaves them to do other things in live.

Alain Hennache
Chair WPA France chapter and EEP-TAG chair for Galliformes
• Danke Madelon!
Zu danken haben wir, die Mitglieder der Arbeitsgruppe für die wilde Kammhühner und
die Mitglieder der WPA einer Frau, die immer für alles sorgte und für alles zu
gebrauchen war. Für die Arbeitsgruppe der Kammhühner sogte sie wie eine Mutter.
Uber 20 Jahre hat Sie die Gruppe zusammen gehalten. Die zusammenarbeit, die
stetsvon Ihr vorbereitet und koordiniert wurden, waren immer seh harmonisch
regelrecht familiär. Wer es bis jetztnoch nicht gemerkt haben sollte, dem sei gesagt
die Rede ist von Madelon Willems (van der Zee), der Frau die unermüdlich immer da
war wo sie gebraucht wurde. Sei es zum übersetzen aus dem englischen oder ins
deutsche, zum Betreuen ausländische Gäste u.s.w. es war ein sehr breites Spektrum
das von Madelon stets bewältigt wurde.
Die ganze Arbeit die sie leistete, fiel allerdings den Meisten gar nicht auf, weil
Madelon immer unauffällig und sehr bescheiden im Hintergrund war.
Nun will aus verschiedene Gründen Madelon eine Zeitlang pausieren. Mit ihrer
Tätigkeit im Vorstand der WPA und leider auch bei den Kammhühnern, wo man ihr
Fehlen schon deutlich merkt. Ich glaube ich spreche für Alle, wenn wir uns noichmals
bei Madelon für Ihre jahrelange Tatkraft von Herzen bedanken. Wir hoffen allerdings
das uns Madelon nach einer Zeit von Entspannung und Erholung wieder unterstützen
wird. In diesen Sinne liebe Madelon nochmals vielen Dank und für deine Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit
Dieter und Irmgard Arnolds
Für WPA-Deutschland
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1ste Kraagfazantendag
‘De Manège’ te Tienen, B
Door: Kraagfazanten-werkgroep

Op 14 oktober 2000 zal in de zaal van ‘De Manège’ te Tienen de eerste
Kraagfazantenbijeenkomst gehouden worden. De inspanningen die door de
verschillende initiatiefnemers genomen zijn in het verleden en nu zijn een
aanbeveling voor geïnteresseerden om deze dag bij te wonen. De kennis die deze
werkgroep heeft vergaard is indrukwekkend. Wij hopen ook middels het DNAonderzoek een bijdrage te leveren aan het werk van deze groep.

10h00

Onthaal en welkom.

10h30

Fons Reynaers
Historische schets over het ontstaan en het doel ‘SOS KRAAGFAZANT’.

11h00

Jos Van Houdt
Het morfologisch onderzoek van de Kraagfazanten: bondig verslag met dia’s
van het balgenonderzoek uitgevoerd in het ‘Natural History Museum’ (TringUK) .

11h30

Ludo Pinceel
Betekenis van de Kraagfazanten binnen de conservatiebiologie.

Lunch

Broodjes en verse soep zijn voorzien in de cafetaria van ‘de Manège’.

13h00

Raf Smets, Victor Steenackers en Paul Raeymaekers.
Praktische uitwerking van het project 5000: dieren, kweek, ringen, behoud van
genetische variatie.

14h00

Vragenronde + discussie.

14h30

Bezoek en beoordeling van de tentoongestelde Kraagfazanten uit het ‘SOS
KRAAGFAZANT-project’.

Vrij bezoek van de tentoonstelling: park- en watervogels, hoenders en sierduiven .
Iedereen die de Kraagfazanten een warm hart toedraagt is van harte welkom.
Voorinschrijven is niet echt nodig, maar we zouden het om organisatorische redenen wel op
prijs stellen indien je ons vooraf een seintje geeft.
Victor Steenackers 014/851397 of Raeymaekers.P@yucom.be
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Verslag 3de Kamhoenderdag in
Dierenpark Planckendael
Door: Merlijn en Marianne van den Wittenboer

Op zaterdag 2 september jl. is de derde Kamhoenderdag van de EJFG gehouden in de
prachtige ambiance van Dierenpark Planckendael bij Mechelen. Ruim 40 aanwezigen starten
onder leiding van de voorzitter Han Assink aan een informatieve agenda.
Gastheer Steven Vansteenkiste, vogelcurator van de Zoo Antwerpen, bijgestaan door
Marleen Huyge de curator van Planckendael, begon met een professioneel opgezette
videopresentatie over Dierenpark Planckendael. Daarbij benadrukte hij dat de
uitgangspunten voor Planckendael thans zijn; het bewonderen, beleven, respecteren en
behouden van dieren. Op speelse wijze wordt jong en oud geconfronteerd met het
educatieve aspect dat overal in het park aanwezig is. Het park of domein van 40 ha. biedt
mogelijkheden om dieren in combinatie met elkaar te houden, zoals zij ook in hun
oorspronkelijke biotoop leven. De verwachtingen voor de rondgang door het dierenpark, die
op het einde van de dag stond gepland, waren dan ook hoog gespannen, zeker voor
diegenen die hier voor het eerst op bezoek waren.
Vervolgens wist Ludo Pinceel de aandacht van alle aanwezigen op een boeiende wijze naar
zich toe te trekken, met zijn uitleg over het balgenonderzoek en andere onderzoekresultaten.
Zijn inleiding is elders is deze nieuwsbrief opgenomen.
Gezegd moet worden dat Ludo in alle openheid uitleg van zaken geeft en in staat is moeilijke
onderzoeksmethoden en bevindingen op een speelse en eenvoudige wijze te presenteren
aan de aanwezigen. Waarneembaar is dat hij veel plezier heeft in zijn vak en vanuit
wetenschappelijk oogpunt zaken weet te relativeren. Ludo zegt dan ook: “Conserveren
betekent conservatief zijn. Dat betekent ook: geen concessies doen.” Dat liefhebbers er
andere normen op na houden weet hij en het is steeds een toegevoegde waarde om kennis
te mogen nemen van zijn inzichten, en van die van andere wetenschappers, die hij blijft
volgen.
Pierre Hermans gaf een korte toelichting op de populaties van de Gallus gallus uit Hanoi, de
G. lafayettii en de G. varius. Daarbij maakte hij de aantekening dat het zeker niet zo is dat dit
de gehele populatie is die in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en
Engeland bekend is, omdat niet alle houders van kamhoenders zich bij de werkgroep
hebben aangesloten en/of hun dieren hebben opgegeven. Daarbij vroeg hij nog een
uitdrukkelijk aan alle houders van kamhoenders om hun dieren te melden voor de registratie
op het daarvoor bestemde formulier. Desgevraagd deelde hij mede dat van de G. sonneratii
nog geen registratie opgezet is, omdat de herkomst niet te achterhalen is, en het in totaal om
zeer grote aantallen gaat. De geregistreerde populatie, en dat is die van begin 2000 voor de
aanvang van het broedseizoen, zag er als volgt uit:

Gallus gallus (Hanoi)
G. lafayettii
G. varius

15-15
15-16
12-11

Locaties:
11
8
10
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In een schitterende zaal, in de oude villa van het domein wachtte tussen de middag een
uitgebreid buffet, waarbij iedereen de gelegenheid had om met zijn tafelgenoten al een
terugblijk te werpen op de kweekresultaten van dit seizoen of andere banden te smeden. De
leden van de werkgroep Kraagfazanten, die op 14 oktober a.s. ‘hun’ Kraagfazantendag
houden in Tienen, waren in ruime getale aanwezig op deze Kamhoenderdag.

Na de lunchpauze deed Pierre Hermans de aftrap met een interessante videofilm die Koen
Vanmechelen dit jaar maakte tijdens zijn rondreis in Nepal over rode kamhoenders.
Koen zelf was wegens ziekte jammer genoeg verhinderd doch had zijn uiterste best gedaan
om Pierre van de nodige informatie te voorzien. Daardoor hadden de aanwezigen, met
commentaar van Pierre, als het ware het idee om samen met Koen in de jungle van Nepal te
zijn en te kijken tussen de bomen en stuiken naar enkele rode kamhoenders.
Een zeer interessante videoregistratie die zeker geschikt is, om nog op tal van andere
plaatsen waar liefhebbers elkaar ontmoeten, bekeken te worden.
Han Assink maakte de eerste resultaten bekend van het DNA onderzoek dat in Bologna is
verricht. van onder andere tragopanen, oorfazanten, pauwfazanten, Edwards’ fazanten en
kamhoenders. Daarbij merkte hij op dat er voor de liefhebbers van de kamhoenders goed en
slecht nieuws was en hij benadrukte het voorlopige karakter van sommige constateringen en
stelde voor dat Ludo Pinceel nog eens uitvoerig zou toelichten hoe deze bevindingen tot
stand zijn gekomen.
Het goede nieuws was dan dat de stalen die onderzocht waren van de G. varius en G.
lafayetii allen zuiver waren, dat van Gallus gallus 80 monsters waren genomen waarvan er
66 zijn onderzocht op ondersoorten en dat daarna nog de genetische variatie moet worden
vastgesteld en tevens het onderzoek naar mogelijke ondersoorten, zodat hier nog geen
definitief resultaat is. Het slechte nieuws was dat van de 24 stalen van G. sonneratii uit
Europa gebleken is dat deze hybriden zijn doordat er gekruist is met Gallus. Slechts 3 stalen
van sonneratii uit de Verenigde Staten bleken zuiver te zijn. Van het Sonnerat’s hoen moeten
nog meer stalen worden onderzocht. Een voorzichtige conclusie is dat de populatie die thans
in ons bezit is niet raszuiver is en niet in aanmerking komt voor een register of stamboek.
De eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek van Loi Burger werden door hem zelf in
eenvoudig overzicht weergegeven. Totaal waren door hem afgelopen jaar 10 dieren
onderzocht, waarvan:
Gallus gallus
G. lafayettii
G. varius

2
2
5
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Wat hem daarbij was opgevallen dat ook bij oudere dieren de doodsoorzaak coccidiose is en
dat dit beeld afwijkt bij dat van kippen waarbij het zo is dat oudere kippen altijd coccidiose bij
zich dragen, doch daar resistent voor geworden zijn, wat kennelijk bij de kamhoenders niet
het geval is. In overleg met een fabrikant van medicijnen wil hij onderzoek laten doen naar
de oorzaak hiervan. Zij advies is om regelmatig zelf mestonderzoek te doen, preventief te
behandelen en besmetting proberen te voorkomen door schoenen te ontsmetten met 2%
ammoniak. Een andere doodsoorzaak die vaker voorkomt is clostridium, een ontsteking van
de darmwand. Dit is waar te nemen door koorts, warm aanvoelen en dik zitten en dient snel
behandeld te worden met een zuurvaste penicilline ‘Pamceline’ via het drinkwater.
Loi benadrukte nog eens dat het belangrijk is om zoveel mogelijk kamhoenders die ziek zijn
of dood gaan te laten onderzoeken. Hoewel hij zich realiseert dat dit enige moeite kost zal
hierdoor meer inzicht kunnen ontstaan, waardoor deze vogels beter in een volière te houden
zullen zijn. Uit de vele reacties van de aanwezigen op de uiterst interessante bevindingen en
adviezen van Loi mag geconcludeerd worden dat hij bij een volgende bijeenkomst wat meer
tijd moet krijgen dan nu het geval was.
Met opgestoken paraplu’s splitste zich de groep spontaan in tweeën, om onder leiding van
twee ervaren gidsen een interessante rondtocht door het prachtig aangelegde Dierenpark
Planckendael te gaan maken. Al snel brak de zon weer door en tegen zessen werd deze
zeer interessante 3e Kamhoenderdag met een drankje op het terras van dit park afgesloten.

Activiteiten Kalender
2 sept. 2000

3de Kamhoenderdag, Dierenpark Planckendael, Muizen, België

9/10 sept 2000

Jahrehauptversammlung WPA-Duitsland in Freising, Beieren

23 sept. 2000
t/m 1 okt. 2000

International Galliformes Symposium, Nepal

14 okt. 2000

1ste Kraagfazantenbijeenkomst, Tienen, België

21 okt. 2000

WPA’s International Annual Meeting, Child Beale Trust, Reading
en de viering van het 25-jarig jubileum van WPA.
Sprekers: Dr. Ettore Randi is uitgenodigd om de eerste resultaten van
het DNA-onderzoek bekend te maken. Bovendien zal Aalin Hennache
een toelichting geven op de ontwikkelingen t.a.v. het Edwards’
fazanten stamboek. Tevens is er voldoende tijd om met elkaar van
gedachten te wisselen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Paricia Toelen om deze bijeenkomst bij te wonen.

21 apr. 2001

23ste Fazantendag

Sept. 2001

WPA’s International Convention, Durrell Wildlife Trust, Jersey

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