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De winterperiode komt stilaan dichterbij, hoog tijd dus
voor de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ondanks enkele
mooie nazomerdagen moesten we toch genoegen nemen
met een onvervalste ‘kwakkelzomer’. Of dit ook een
effect heeft gehad op onze dieren en de kweekresultaten
zal ieder voor zichzelf moeten uitmaken.
We kunnen in deze nieuwsbrief met voldoening
terugblikken op een geslaagde WPA-Benelux
fazantendag in Parc Paradisio begin september.
Deze dag werd ingericht in samenwerking met Phoenix
International waarvan ons bestuurslid Serafino Di
Cristofaro voorzitter is. De mensen van Phoenix zorgden
voor een professionele audiovisuele omkadering, zodat
beeld en klank vlekkeloos te zien en te horen waren.
Met niet minder dan 78 deelnemers uit minstens zeven
Europese landen was de opkomst alvast een succes.
Het was zeker een meevaller dat ook het weer van de
partij was, al verleidde dat een aantal deelnemers ertoe
om na het rijkelijke middagmaal liever het park dan
opnieuw de vergaderzaal op te zoeken.
Verder in de nieuwsbrief komen we uitgebreid terug op
de verschillende activiteiten van onze fazantendag.
Ook ’s avonds schoven nog 35 mensen hun benen onder
de tafel om van een schitterend diner te genieten en tot
in de late uurtjes na te kaarten.
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, was
het aan onze afdeling om de halfjaarlijkse bijeenkomst
van de ECBG (European Conservation Breeding Group)
te organiseren. Deze vergadering ging door in een
sportcentrum te La Louvière tijdens de ruilbeurs van
Phoenix International. Ook op de besluiten van deze
vergadering komen we terug in de nieuwsbrief.
Het is wel belangrijk vast te stellen dat WPA steeds
meer in verschillende internationale projecten van
betekenis betrokken raakt en dat de autoriteit van onze
vereniging in de verschillende Aziatische thuislanden
van onze fazanten hoog wordt ingeschat.
Het mag voor onze leden duidelijk zijn dat ze door hun
lidmaatschap van WPA meer doen dan het simpelweg
‘houden van fazanten’ in de verschillende betekenissen
van deze zin. Ze maken ook deel uit van een
wereldwijde organisatie die ervoor zorgt dat deze
prachtige kunstwerken van de natuur er ook nog zullen
zijn voor onze kinderen en kleinkinderen.
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Nieuwsflitsen
De 7de ECBG-vergadering ging door in La Louvière. Ons chapter was dit keer
verantwoordelijk voor de organisatie en dank zij de hulp van Phoenix verliep alles prima.
Het DNA-onderzoek van de groene pauw vordert, maar is nog niet voltooid. Vooral
onderzoek van materiaal uit musea is erg moeilijk, maar noodzakelijk als er geen levende
dieren meer voorhanden zijn, zoals het geval is met de populatie uit Maleisië.
In India zijn eieren van de Wallichfazant uit het wild onder dieren in beschermd milieu
uitgebroed en de kuikens zijn op natuurlijke wijze grootgebracht. Op die manier beschikken
ze nu over een kweekgroep met bekende oorsprong en is er hoop een herintroductieproject te
kunnen starten met eigen dieren. Er worden ook 4 kweekcentra voor de Blyth Tragopan
voorzien in Mizoram en Nagaland.
Fen qi uit China vraagt via Alain Hennache WPA financiële en technische bijstand voor een
kweekproject van de Chinese glansfazant in Baoxing. Er zijn daar momenteel 5 koppels F1 en
F2 van wildvang voorhanden. Baoxing (vroeger Moupin) is vooral bekend omdat het de
plaats is waar de beroemde Père David leefde en werkte.
De bijeenkomst van de Galliformes TAG op de EAZA-conferentie in de zoo van Antwerpen
ging door op 17 september. Er waren niet minder dan 45 mensen uit de Europese
dierentuinwereld aanwezig. De verschillende kweekprogramma’s (EEP’s en ESB’s) werden
er besproken. Ook werd besloten dat ons bestuurslid Frédéric Verstappen die in de zoo van
Antwerpen werkt belast wordt met het opvolgen van de Savadorifazant. Ludo Pinceel deed
een oproep om in de dierentuinen alleen raszuivere rode kamhoenders te tonen; de dieren die
we er nu aantreffen laten namelijk vaak te wensen over.
Er werd op de vergadering ook uitgebreid gediscussieerd over de huidige problemen met het
verplaatsen van dieren, speciaal naar en van de EU. Een aantal mogelijkheden werden
overwogen, ook het transporteren van eieren in plaats van vogels.
De Werkgroep Kraagfazanten van WPA-Frankrijk heeft een succesvol jaar achter de rug.
Ze konden een dertigtal jonge dieren aan hun populatie toevoegen. In eigen land werden er
voor de eerste keer jonge Lady Amherstfazanten gekweekt (5.2) die hopelijk een eerste aanzet
kunnen geven tot een populatie raszuivere lady’s.
Met nieuwe leden is ons ledenaantal gestegen tot 106.
Welkom aan:
Thant Jacques, Buurtstraat 59, B-9990 Maldegem, 0032-50713325, email thant@gmail;com
Vandendaele Jacques, Blauwesteen 148, B-9600 Ronse, email
jacques.vandendaele@telenet.be

Agenda
24-25 Januari 2009 Recklinghausen „Juwelen der Natur“ in samenwerking met Aviornis
Duitsland
6 februari 2009 : ECBG-vergadering te Cotswold (UK)
7-8 februari 2009: Avicultural meeting van WPA-UK
20 maart 2009: jaarvergadering WPA-Benelux te Budel
5 september 2009: fazantendag WPA-Benelux
28-29 november : WPA-Portugal Fazantendag en ECBG-bijeenkomst
WPA - Nieuwsbrief 4 - 2008
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Verslag van de fazantendag van WPA-Benelux op 6 september 2008
in Parc Paradisio
Zaterdag 6 september om 9.00 u ’s morgens.
Paradisio was nog maar net ontwaakt en het personeel kwam druppelsgewijs aan, toen wij al
present gaven aan de monumentale, maar gesloten poort van deze voormalige abdij. Ze zullen
ons hier toch niet vergeten zijn zeker? Gelukkig is onze eerste voordrachtgever ook al present.
Ondertussen is ook Serafino aangekomen met de mensen
van Phoenix, zwaar belast en beladen met audiovisueel
materieel. De andere deelnemers beginnen nu ook stilaan
toe te stromen en jawel hoor: de poort gaat open, twee
lieftallige jongedames dragen een tafeltje naar buiten en de
registratie kan beginnen.
Terwijl Serafino het onthaal verder in goede banen leidt
gaan wij alvast de Nautiluszaal opzoeken om de apparatuur
op te stellen en te kijken of computer, beeld en geluid mee
willen werken. Wonder boven wonder lijkt alles in orde.
Inmiddels is ook het lokale personeel opgedaagd met koffie,
thee, fruitsap en croissants; het ziet er dus goed uit en de
gasten mogen komen.
Al gauw krioelt het in het zaaltje van het volk. Oude
bekenden worden begroet, handen worden geschud en er
wordt van gedachten gewisseld in meerdere talen. We
begroeten immers gasten uit Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk en niet
te vergeten, uit het hele gebied van WPA-Benelux.
We herkennen leden uit het verre Friesland en uit het zuiden
van België, van de Noordzeekust en van Limburg.
Petra en Wolfgang Mennig
wachten geduldig af

Enkele bestuursleden verwelkomen de buitenlandse gasten
WPA - Nieuwsbrief 4 - 2008
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Hoe gezellig het ook is, het wordt nu tijd voor iedereen om een plaatsje te zoeken en om met
de lezingen te beginnen. Eerst worden allen officieel begroet door de voorzitter die zijn best
doet ieder in zijn eigen landstaal welkom te heten.

Dan is het de beurt aan Wolfgang Mennig om zijn verhaal over de groene pauw te brengen.
Zijn lezing is rijkelijk geïllustreerd met prachtige opnamen van deze magnifieke dieren.
Al gauw blijkt dat Wolfgang over een ongelofelijke kennis beschikt betreffende deze soort.
Hij weet niet alleen de verschillen tussen de drie beschreven ondersoorten duidelijk te maken,
vaak aan de hand van kenmerken die hij zelf heeft ontdekt, maar hij toont ook aan dat de
variatie binnen deze soort nog veel groter is dan de wetenschap tot nu toe aannam. Talrijke
opnamen uit het wild, uit kweekcentra in de landen van herkomst, uit musea en uit de eigen
collectie bewijzen met hoeveel toewijding hij zich al jaren met de groene pauw bezig houdt.
Een aantal aanwezigen
observeert vol belangstelling
de verschillen in de tekening
van de ogen in de staartveren
van de drie ondersoorten van
de
groene pauw:
Pavo muticus muticus
Pavo muticus spicifer
en
Pavo muticus imperator
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Witte oorfazanten die in het wild uit de hand komen eten,
hele groepen Tibetaanse oorfazanten (Crossoptylon
harmanni), bloedfazantjes, springlevende keizerfazanten,
gekuifde argusfazanten, Sclaters’ glansfazant en
baltsende Chinese glansfazanten en ook unieke beelden
van een baltsende western tragopan en het resultaat
daarvan:
kuikens van deze zeldzame soort, opgenomen in de
“Sarahan Pheasantry” (Himachal Pradesh) in India.

Zoals steeds wist John
Corder iedereen, ook
deze keer weer te
boeien met
zijn schitterend
beeldmateriaal. Men
zou bijna vergeten dat
het middag was en tijd
voor de lunch.

Het is duidelijk dat het iedereen smaakt!
Na het uitgebreide middagmaal vindt een wat
uitgedunde groep opnieuw de weg
naar de Nautiluszaal voor het vervolg van de
lezingen. Ons medebestuurslid Dr.
Serafino Di Cristofaro vertelt er ons een heleboel
over zoönosen. Dit zijn ziekten
die de mens kan krijgen, maar die hun oorsprong
vinden in besmette dieren.
In zijn verhaal komen vooral de zogenaamde
ornithosen aan bod. We leren dat we
vooral moeten opletten voor het stof dat we
inademen bij het contact met onze vogels.
Heel interessant is het tweede deel van de
voordracht waar we meer vernemen over de
gevreesde vogelgriep. We horen waarom bepaalde
griepstammen niet besmettelijk zijn voor de mens
en andere wel. Vooral in Azië zijn de
levensomstandigheden van dien aard dat er een
epidemie zou kunnen ontstaan. Dr. Di Cristofaro
eindigt zijn verhaal met een positieve noot: de
wetenschap staat niet stil en een wereldwijde ramp
zoals eerst gevreesd werd, wordt met de dag
minder waarschijnlijk.
WPA - Nieuwsbrief 4 - 2008

Een duister portret van Dr. Di
Cristofaro,dit ondanks zijn
heldere uiteenzetting over
zoönosen
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Na de lezingen is het tijd om het park te verkennen. Er is enorm veel te zien, maar velen
willen toch eerst met Koen Vanderschueren naar de nursery om er de trots van Paradisio te
bewonderen: twee jonge schoenbekooievaars.

.

Boven: De deelnemers luisteren geboeid naar
het relaas van Koen Vanderschueren,
rechterhand van zoölogisch directeur Steffen
Patzwahl, over de eerste geslaagde kweek in
beschermd milieu van de schoenbekooievaar.
Paradisio is terecht trots op deze prestatie.
Rechts:
En dat is hij dan: de wereldprimeur

Ook de rest van het park kreeg uiteraard alle aandacht en voor velen sloeg de klok dan ook te
snel zes uur: de sluitingstijd.
Bijna de helft van de deelnemers trok echter nog naar Manage om er de dag af te sluiten met
een gezellig samenzijn en nog meer lekker eten en drinken.

En zo eindigde een geslaagde dag: weer gezellig samen aan tafel

WPA - Nieuwsbrief 4 - 2008
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Op bezoek bij WPA-Duitsland
Vrijdag 19 september reisden Paulo Raeymaekers, Ronald Wezeman en Ludo Pinceel naar
Erfurt om er deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst van WPA-Duitsland. Ook hier was
een internationaal gezelschap aanwezig en het werd dus voor veel mensen een gezellig
wederzien. Zelfs India in de persoon van Dr. Lalit Mohan van Himachal Pradesh en de States
met Kurt Landig, de laatste voorzitter van WPA-USA, waren hier vertegenwoordigd. Na het
avondeten konden we ondermeer kennis maken met de informatie die verzameld werd door
een zeer actieve werkgroep zilverfazanten.
Erfurt ligt in het voormalige Oost-Duitsland en is de thuishaven van de alom bekende
fazantenkweker Christian Möller. Op zaterdag werd dan ook een bezoek gebracht aan zijn
unieke collectie.

De WPA-leden raken niet uitgekeken op de
vogels in de bijna 200 volières in de
fazanterie van Christian Möller
De WPA-leden raken niet uitgekeken op de
vogels in de bijna 200 volières in de
fazanterie van Christian Möller

Na een gezellig middagmaal in het naburige Hassleben werden verschillende voordrachten
gehouden, ondermeer door Lalit Mohan, door Christian Möller en door Karl Heinz Grabowski
en Alexander Pack-Blumenau over hun reizen naar Birma. Voor ons zat het bezoek er toen
op, want er wachtte ons nog een autorit van 500 km naar huis.
Voor de liefhebbers zijn er nog steeds DVD’s met de unieke opnamen van de balts en kweek
van de Western Tragopan beschikbaar. Deze beelden zijn opgenomen in de Sarahan Pheasantry
in Himachal Pradesh door Alam Singh.
Deze interessante video kost slechts 15 Euro en de opbrengst gaat volledig naar de training van
Aziatische fazantenverzorgers in Europa.
Bestellen bij onze secretaris: Email: paulo.raeymaekers@skynet.be of tel.: 00.32.(0)14378676
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