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Van het bestuur
Deze nieuwsbrief komt nog net op tijd om onze leden te
herinneren aan onze fazantendag die zal doorgaan in
Parc Paradisio op 6 september. Onze afdeling is
bovendien aan de beurt om als gastheer van de ECBGvergadering op te treden. Die zal de dag daarna te La
Louvière doorgaan waar Phoenix International zijn
jaarlijkse ruildag heeft. Phoenix International, waarvan
ons bestuurslid Dr. Serafino di Cristofaro de voorzitter
is, is een vereniging die zich bezig houdt met de kweek,
de studie en het behoud van vogels. Deze vereniging is
dit jaar medeorganisator van onze fazantendag. Omdat
de leden van de ECBG uit alle afdelingen van Europa
komen, kunnen we op deze fazantendag dus een
internationaal gezelschap verwachten. Interessant voor
iedereen die nieuwe contacten wil leggen of oude
bekenden wil terugzien.
Ook de inhoud van de dag is internationaal. Naast
gezellig samenzijn, lekker eten en drinken en het
formidabele Parc Paradisio zijn er sprekers van kaliber.
Wolfgang Mennig is de specialist van de groene
pauwen. Hij houdt zich al jaren bezig met studie van
zuivere dieren en de verschillende ondersoorten.
Momenteel werkt hij mee aan een project om de juiste
ondersoort weer in Maleisië in te voeren.
Uit China hebben we Wang Nan te gast. Hij doceert aan
het college van Natuurbehoud van de
bosbouwuniversiteit van Bejing. Wan Nan’s speciale
interesse zijn de witte oorfazanten die rond de kloosters
van de Dai Cheng streek in Sechuan leven.
John Corder hoeven we niet meer voor te stellen. Hij
slaagt er telkens weer in iedereen te verrassen met
unieke opnames van fazanten die we alleen uit de
boeken kennen.
Tenslotte zal ook Dr. Serafino Di Cristofaro ons
informatie verstrekken over Zoönosen, dit zijn ziekten
die vanuit bepaalde reservoirdieren op mensen worden
overgedragen. Vogelgriep is uiteraard een actueel
voorbeeld, maar ook ornithose en psittacose zijn bekend.
Uiteraard worden de voordrachten simultaan vertaald
voor de mensen die problemen hebben met vreemde
talen.
Zo snel mogelijk inschrijven is dus de boodschap.
Vergeet ook vooral de mogelijkheid niet de avond met
een gezellig diner af te sluiten.
Tot in september!

Contributie
Een aantal leden moet nog steeds de contributie voor 2008 betalen. Gelieve dit dringend in
orde te brengen door de som van 25,- € te storten op de rekening van WPA in België of
Nederland. Het juiste gironummer vind je verder in de nieuwsbrief bij de inschrijvingen voor
de fazantendag.
Zoals reeds gemeld zal volgend jaar de bijdrage ongewijzigd blijven voor diegenen die een
machtiging c.q. domiciliëring geven aan WPA om de bijdrage jaarlijks te innen. Voor wie
gewoon blijft storten wordt de bijdrage 27.50 €, dit omwille van de stijgende kosten.
Lid begunstigers betalen vanaf volgend kalenderjaar 50,- € en conservationleden 115,- €.

Nieuwsflitsen
- De kweekresultaten voor 2008 lijken wat minder dan vorig jaar; toch werden er weer heel
wat vogels gekweekt.
- Er zijn enkele jongen bij de rode kamhoenders; de kweek van de groene javahoenders lijkt
dit jaar beter dan vorig jaar; die van het het Lafayettehoen viel dan weer tegen. Vanuit de
EJFG zal een rondvraag georganiseerd worden om het huidige bestand te evalueren.
- Er werd slechts één jong van de Blyth tragopan gekweekt; volgend jaar beter?
- Steffen Patzwahl en medewerkers zijn er in Parc Paradisio in geslaagd te kweken met de
schoenbek-ooievaar; het is de eerste keer dat deze soort in beschermd milieu nafok oplevert.

Nieuwe leden
De sweateractie gaat ook in 2008 gewoon
door, tot ‘op is op’ .
Elk nieuw lid ontvangt een mooie WPAsweater.
Maak de WPA-Benelux bekend als de
conservatie specialist in de fazantenwereld .

Agenda
23 augustus: bestuursvergadering WPA Benelux te Antwerpen
6 september: WPA Benelux fazantendag in Paradisio
7 september: ECBG vergadering te La Louvière
14-20 september: EAZA conferentie in de Zoo van Antwerpen
met op 15 september: EAZA TAG Galliformes
19-21 september: Convention van WPA-Duitsland te Erfurt
4 oktober: jaarvergadering WPA-Frankrijk
11-12 oktober: WPA AGM and UK Convention, Cambridgeshire
18-19 oktober: Artenschutztage, Vogelpark “Plantaria”
13-15 maart 2009: WPA-Portugal Fazantendag en ECBG-bijeenkomst

WPA-Benelux nodigt u uit op haar FAZANTENDAG
Op 6 september 2008 in Parc PARADISIO
Programma:
Vanaf 09.30 u: Onthaal aan de ingang van het park, waar u uw badge, dagprogramma,
ingangsticket en jeton voor de parking krijgt
Begeleiding naar de zaal en ontvangst met koffie en croissants
Om 10.30 u:

Bijeenkomst in de Nautiluszaal met ondermeer
Wolfgang Mennig over het Groene Pauwenproject
Wang Nan: Witte Oorfazanten rond de kloosters in de streek van DaiCheng
(Sechuan, China)
John Corder met unieke beelden over de eerste kweek van de Westerse
Tragopan en opnamen van nooit of zelden geziene fazanten

Om 12.30 u:

uitgebreid middagmaal (aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert,
water, wijn en koffie) en gelegenheid tot bijpraten

Om 14.30 u:

Vervolg van de bijeenkomst met een lezing over zoönosen (ziekten)
door Dr. S. Di Cristofaro

Om 15.30 u:

Bezoek aan het park

Om 18.00 u:

Sluiting van het park

Prijs dagprogramma alles inbegrepen: 40 € (de inkom van het park alleen bedraagt al 22 €)
Leden van WPA-Benelux krijgen 10% korting en betalen dus 36 €
Kinderen tot 12 jaar betalen 30 €

Voor de geïnteresseerden gaat onze bijeenkomst ’s avonds verder te Traiteur Morel, Rue
Jules Empain 20, 7170 Manage, met een 4-gangendiner: het aperitief is voorzien om 19.00 u
We krijgen een visschotel, soep, een vleesschotel en dessert met koffie
Tijdens de maaltijd zijn alle dranken (wijn, bier, softdrink, water) inbegrepen
Prijs voor dit alles: 30 € per persoon
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Inschrijvingen uiterlijk op 15 augustus 2008
Paulo Raeymaekers
Lage Weg 37 bus C
2470 Retie België
Tel: 00.32. (0)14378676
E-mail: paulo.raeymaekers@skynet.be

Ludo Pinceel
Grootrees 66
2460 Kasterlee België
Tel: 00.32. (0)14850345
E-mail: ludo.pinceel@bio.kuleuven.be

Betalingen met vermelding van aantal deelnemers voor dagprogramma en/of avondactiviteit
Voor België
Storten op Fortis rekening
001-2561446-43
WPA Nederland-België

WPA - Nieuwsbrief 3 - 2008

Voor Nederland
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Nieuws uit India
Er is goed nieuws betreffende de kweek met de zeldzame Western Tragopan in de “Sarahan
Pheasantry“ in Himachal Pradesh, India. De 9 jongen die in 2007 gekweekt werden doen het
prima en lieten toe nieuwe broedparen samen te stellen. Een aantal jongen werd door kippen
uitgebroed en grootgebracht, maar ook met natuurbroed werden de eerste resultaten geboekt.
Dit jaar werd er opnieuw gekweekt en er werd nafok bekomen van een in beschermd milieu
gekweekte hen.
Alam Singh, die daar verantwoordelijk is voor de verzorging van de dieren, maakte een
interessante video over de kweek vorig jaar. Deze DVD kan door de WPA-leden gekocht
worden voor 15 €. De opbrengst zal
gebruikt worden voor training van
fazantenverzorgers in Europa.
Het enthousiasme voor
“conservation breeding” is in India
op dit ogenblik zeer groot. Tijdens
een grote, door de overheid
georganiseerde bijeenkomst in
Dehli met experten in Indische
soorten van over de gehele wereld
werd besloten dat de “Indian
Central Zoo Authority” (CZA) in de
komende jaren een reeks
conservatieprojecten zal opzetten
rond 61 van de meest bedreigde
diersoorten, en dit om hun
overleven voor de volgende 100
jaar veilig te stellen. Het is bijzonder interessant te weten dat daar niet minder dan 13
fazantensoorten bij zijn. Als gevolg van de in Himachal Pradesh behaalde resultaten staat
WPA bijzonder goed aangeschreven bij de autoriteiten en onze moederorganisatie werd dan
ook gevraagd om bij de organisatie van het
fazantenprogramma te helpen. Michel St
Jalme (ECBG lid voor WPA-France en
stamboekhouder voor de Blyth en Cabot
tragopan) was in Dehli op de conferentie
uitgenodigd en zowel de voorzitter van de
IUCN Conservation Breeding Specialist
Group Dr. Robert Lacey als de voorzitter van
WAZA (World Association of Zoos and
Aquaria) Dr. Gordon McGregor-Reid waren
vol lof over de aanpak van WPA.
Ook werd er voorgesteld een workshop over
“pheasant conservation breeding” te
organiseren in de Indiase Himalaya-staten
zoals er recent één in China gehouden werd.
Deze workshop zal doorgaan in
Natuurbroed: hen met kuiken
oktober/november. John Corder zal hieraan
meewerken.
Koppel van de westelijke tragopan in een volière
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Op bezoek bij WPA-Austria
Op vrijdagmorgen 25 april vertrokken Paulo Raeymaekers en Ludo Pinceel, vergezeld van
hun echtgenotes met Austrian Airlines naar Wenen, waar een vriendelijke Thomas Lifka hen
opwachtte. Samen ging het dan nog 160 km met de wagen naar Kaindorf in de Steyrmark om
daar de halfjaarlijkse ECBG-vergadering en de jaarvergadering van WPA-Austria bij te
wonen.
In Kaindorf werden we verwelkomd door
voorzitter Manfred Prasch en begonnen we om
15.00 u aan de ECBG-vergadering in een
uitgebreid internationaal gezelschap. Alleen de
vertegenwoordigers van Portugal en Spanje lieten
zich verontschuldigen. Een korte samenvatting van
de punten die besproken werden vind je hieronder.
Na deze vergadering ging de jaarvergadering van
WPA-Oostenrijk door, gevolgd door enkele
voordrachten. Thomas Lifka, vooral bekend om
zijn prachtige kraanvogelcollectie, gaf een
overzicht van de verschillende soorten en hun
situatie in beschermd milieu. Ludo Pinceel gaf een
voordracht over de problemen in verband met
raszuivere kraagfazanten en de activiteiten van de
Werkgroep Kraagfazanten en John Corder wist
iedereen te boeien met unieke beelden van
fazanten die praktisch niemand ooit gezien heeft.
John Corder en Paulo Raeymaekers
Daarna was het smullen geblazen van een reuze
bewonderen een natuurlijk aangelegd perk
speenvarken dat de hele namiddag aan het spit had
doorgebracht. Het spreekt vanzelf dat er tot in de
vroege uurtjes werd doorgezakt en gepraat – over fazanten natuurlijk.
Zaterdag was er in de voormiddag een
bezoek gepland aan dierenpark Schloss
Herberstein in de omgeving
(www.herberstein.co.at) waar vooral de
zeer ruime bijna natuurlijke behuizing van
de dieren opviel.
Daarna ging het naar het domein van
bestuurslid Willi Windisch waar we niet
alleen konden genieten van zijn uitgebreide
collectie vogels, maar ook van het mooie
weer en een heerlijke hertenragout en
ettelijke liters bier. Tegen de avond werden
nuchtere familieleden opgeroepen om de
gasten terug naar hun verschillende
bestemmingen te brengen.
De eindeloze rij volières van Willi Windisch met
belangstellende WPA-leden
Voor ons was dat opnieuw Wenen, waar
we nog even bleven hangen om ondermeer
de oudste dierentuin ter wereld aan Schloss Schönbrunn (www.zoovienna.at) te bezoeken.
Al bij al een geslaagde uitstap met onze dank aan WPA-Austria voor de gastvrijheid en de
perfecte organisatie.
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Aandachtspunten van de 6de vergadering van de World Pheasant
Organisation European Conservation Breeding Group gehouden op
25 april te Kaindorf, Steyrmark, Oostenrijk
Het Groene Pauwen Project
Het contract met Dr. Ina Pfeiffer van de universiteit van Kassel (D) is getekend door alle
partijen en zij is met haar DNA-onderzoek begonnen. In een eerste fase zal het DNA van
exemplaren uit musea (o.m. Raffles - Singapore) onderzocht worden om dan in een volgende
fase vergeleken te worden met dat van dieren uit beschermd milieu. Met de dieren die 3 jaar
geleden naar de zoo van Malaka gezonden zijn, werden kweekresultaten bekomen en het
Maleisische Wildlife Department heeft toegezegd voldoende volièreruimte te zullen voorzien
voor het verdere project. WPA-UK wordt bedankt omdat zij het geld bijeengebracht hebben
om de eerste fase van dit onderzoek te bekostigen.
Het Wallichfazant DNA-project
Er wordt op gewezen dat er recent weer meer Wallichfazanten gekweekt werden en het is dus
heel belangrijk de onderlinge verwantschap te kennen. John Corder heeft in Dehli met Lena
Linden (directeur van Nordens Ark Zoo in Zweden) afgesproken dat het onderzoek na het
broedseizoen van 2008 zou starten. Het geld is voorhanden dank zij de WPA–dvd over
fazanten die John Corder enkele jaren geleden heeft gemaakt. De bedoeling is dat, als de
DNA-resultaten positief uitvallen (voldoende onverwante dieren), er een kweekprogramma
zal opgezet worden in samenwerking met EAZA, een zogenaamde EEP, die dan later zou
toelaten dieren voor reïntroductie in India ter beschikking te stellen.
Inventarisaties: “census data”
Siro Serena van WPA-Deutschland toont hoe met een uniform formulier een inventarisatie
van de gehouden soorten kan opgesteld worden. Met de resultaten kunnen dan een aantal
interessante gegevens bekomen worden zoals kweekresultaten, trends van toename of afname
van de populaties in beschermd milieu en dergelijke. Tot nu toe werden deze formulieren door
Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland gebruikt, maar men hoopt dat alle chapters er op
termijn gebruik van zouden maken.
Varia:
- De volgende vergadering zal door WPA-Benelux georganiseerd worden in september,
aansluitend aan de fazantendag in Paradisio.
.- Het nieuwe chapter WPA-Portugal is een feit. Hen zal gevraagd worden de eerste
vergadering van 2009 te organiseren.
- Er zijn positieve contacten voor de oprichting van een chapter in Spanje.
- John Corder zal na september zijn voorzittersschap doorgeven aan Heiner Jacken van WPADuitsland
- Alain Hennache gaat in september 2009 op pensioen. Er zullen dus nieuwe
stamboekhouders moeten gezocht worden voor de Edwards’fazant, Vietnamfazant en kuifloze
vuurrug. Ook Michel St Jalme zoekt opvolging voor zijn stamboeken (Blyth en Cabot
tragopan).
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