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In onze vorige nieuwsbrief hebben we de hoop
uitgesproken dat de winter het bij het ernstige
sneeuwoffensief van december zou houden. Een
normaal voorjaar is het echter niet geworden. Na
aanvankelijk een droge maart met vrij koude nachten,
kregen we zowaar een zomerse maand april
gepresenteerd en ook de maand mei is tot nu toe vooral
uitzonderlijk warm en droog geweest. Wat de gevolgen
van deze toch wel merkwaardige
klimaatomstandigheden op onze vogels en hun
kweekprestaties zullen zijn, moeten we nog even
afwachten. Wel hebben we de indruk dat het de laatste
jaren altijd wel iets is.
In deze nieuwsbrief besteden we vooral aandacht aan
twee punten.
Eerst en vooral is er een uitgebreid verslag van onze
jaarvergadering te Best op 26 maart. De nieuwe formule
om de bijeenkomst op een zaterdag te houden, met
voorafgaand een bezoek aan de lokale Zoo, bleek in
goede aarde te vallen bij onze leden. Slechts enkele
mensen kozen ervoor alleen op de vergadering aanwezig
te zijn. De rest was om 14:00u present om gezellig
samen een kop koffie te drinken en wat bij te praten.
Tussendoor werd er in groep door de Zoo gewandeld.
De deelnemers konden dan ook in de beste stemming
naar de plaats van de vergadering vertrekken. Onze dank
gaat ook naar de directie van Best Zoo voor de genoten
gastvrijheid.
Een ander belangrijk punt is een eerste verslag van het
onderzoek naar de gekuifde vuurrugfazanten, dat door 4
leden in Naturalis (Leiden) uitgevoerd werd. Na het
rapport over de onderzoekingen rond de koperfazanten
in Tring (UK) in ons vorige nummer, is dit weer eens
een bewijs dat ook wij een belangrijke en degelijke
bijdrage kunnen leveren tot de kennis van onze
verschillende fazantensoorten.
Uiteraard vind je in dit nummer opnieuw de
aankondiging voor onze fazantendag op zaterdag 3
september in Burgers‟ Zoo te Arnhem. Vergeet niet
hiervoor tijdig in te schrijven; het zal zeker de moeite
waard zijn!

Uitgave
De Nieuwsbrief WPA wordt
4 maal per jaar uitgegeven
onder verantwoordelijkheid
van de WPA-Benelux
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Nieuwsflitsen
Het Tragopan DNA Project nadert zijn (voorlopige) eindfase. Van de drie soorten die in onze
volières gehouden worden: de Temmick-, de Satyr- en de Cabot-tragopaan werden in totaal
53 stalen onderzocht. Slechts één staal bleek geen bruikbaar DNA op te leveren; de andere 52
werden geanalyseerd voor hun mitochondriaal (cytochroom b) en nucleair DNA
(microsatellieten). Op dit ogenblik wordt het eindrapport geschreven. De resultaten zullen in
eerste instantie met Aviornis International en met de deelnemende kwekers besproken
worden. Het zal de taak zijn van een werkgroep Tragopanen om een verdere strategie uit te
werken.
Op initiatief van WPA en meer bepaald de ECBG werden er recent ook stalen van de enige 12
nog aanwezige Blyth-tragopanen bezorgd aan Biogenomics. Door die stalen te onderzoeken
beschikken we nu over gegevens betreffende 4 van de 5 bestaande tragopanensoorten.
In het CCRP zijn nu in het totaal 206 stalen van wilde kamhoenders geanalyseerd. De SNP‟s
zijn gelukt en moeten alleen nog met de computer geïnterpreteerd worden. Omdat de
onderzoeker die zich hiermee zal bezig houden eerst zijn doctoraat moest schrijven, laat het
eindresultaat nog even op zich wachten. We blijven echter in contact met het labo aan de
Kuleuven.
In Puy du Fou (Vendée – France) vonden van 28 tot 30 april de bijeenkomsten van de EAZA
Bird TAG‟s plaats. De “GalliTAG”, dit is de Taxon Advisory Group voor de Galliformes
werd er voorgezeten door Simon Bruslund van Walsrode namens de zoo‟s en door Ludo
Pinceel namens WPA. Het unieke van de samenwerking tussen dierentuinen en private
kwekers werd hier nog eens benadrukt. Ook bleek dat het opvolgen van een bepaalde soort of
groep door middel van registers, stamboeken of kweekprogramma‟s leidt tot de toename van
de betrokken soort in beschermd milieu. De tijd die heel wat mensen daaraan besteden is dus
niet verloren!
De twaalfde ECBG-vergadering is doorgegaan in Kaindorf (Steirmark – Oostenrijk) op
vrijdag 6 mei. WPA-Austria organiseerde deze bijeenkomst en hield dan meteen ook haar
jaarvergadering en fazantendag. Op zaterdag werden verschillende kwekers en een vogelpark
bezocht. Een uitgebreider verslag van de ECBG-vergadering en van de hokbezoeken is voor
onze volgende nieuwsbrief.
Voor de organisatie van dertiende ECBG-vergadering is het weer de beurt aan WPA-Benelux.
Door ze te koppelen aan onze fazantendag in september kunnen we hopelijk ook op de
aanwezigheid van een internationaal gezelschap rekenen.
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JAARVERGADERING
Zaterdag 26 maart 2011 te Best
Vooraf brachten we een bezoek
aan de locale Zoo
Aanvang 18.00 uur in
Café ‘Dokus’ te Best (Nl)
1. Opening en mededelingen
Welkom door de voorzitter
2. Verslag jaarvergadering 2010,
zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei
2010
Het verslag wordt goedgekeurd
3. Jaarverslag 2010 van de
secretaris
Zie bijlage
4. Financieel verslag 2010 van de
penningmeester en inning van de
contributie
Financieel jaarverslag WPABenelux 2010
Opkuis ledenlijst: niet betalende
leden zijn geschrapt
Het financieel verslag wordt
goedgekeurd.
5. Begroting 2011 en vaststellen
contributie 2011
Contributie 2012 blijft behouden :
betaling voor einde lopend jaar
(2011) 25 Euro ,
betaling na 31 december 2011: 27 euro
lid begunstiger: 55 euro
Conservation lid: 115 euro
Domiciliering of bestendige opdracht , deze mogelijkheid terug herbezien
6. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2012
De kascommissarissen voor 2012 zijn : Marianne Van den Witteboer.en Henk Wareman
(Taman Indonesia)
7. Fazantendag WPA-Benelux 2011 te Arnhem
Zaterdag 3 september fazantendag in dierenpark Burgers Zoo
Zondag 4 september vergadering ECBG
Avondmaal te voorzien in nabij gelegen restaurant/taverne
ste
de
1 tot 3 weekend van september behouden als datum voor fazantendag
8. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Aftredend volgens het rooster is: Paulo Raeymaekers (stelt zich opnieuw kandidaat). Met
eenparigheid van stemmen is hij herverkozen als bestuurslid .
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Volgende kandidatuur is binnengekomen : Jaak Janssen .
Met eenparigheid van stemmen is hij verkozen als bestuurslid .
Er blijft nog steeds één vacature. We moeten namelijk met een onpaar aantal bestuursleden
zijn

9. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
aftredend in 2012:
aftredend in 2013:
aftredend in 2014
aftredend in 2015:
aftredend in 2016:

Frédéric Verstappen
….
Ludo Pinceel
Teun van den Braak, Dr. Serafino di Cristofaro, Ivan Roels en Dirk
Callebaut
Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen

10. Rapportage werkgroepen:
Kamhoenders: Merlijn van den Wittenboer zie bijlage
Voorstel ledenvergadering op 28 mei 2011 in de Rooie Hoeve te Heeswijk-Dinther
Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert zie bijlage
Pauwfazanten: Melding en vaststelling dat de Germain- en Bronstaart Pauwfazant bijna uit
onze collecties zijn verdwenen. Deze beide soorten vragen toch extra aandacht.
Vuurrugfazanten: zie presentatie als afsluiting van de vergadering
Tragopanen: DNA-onderzoek is lopende
De nodige stalen zijn verzameld en de eerste resultaten zijn positief .
We trachten de verwantschap te bepalen , herkennen vader en moeder
We trachten de soorten te kunnen onderscheiden
Het betreft hier enkel de 3 soorten die in gevangenschap worden gehouden : Satyr-,
Temminck- en Cabottragopan .
Voor het onderzoek van de Blythtragopan zullen we een kostenraming vragen en de
onkosten zullen gedragen worden door WPA . Steunfondsen vragen op de ECBGvergadering.
11. ECBG-activiteiten: verslag verzorgd door Frédéric Verstappen .
Zie bijlage
12. Lopende projecten : zie bijlage
13. Rondvraag en Sluiting
Waarom WPA-Benelux , Luxemburg heeft toch geen leden bij WPA.
Vanuit WPA worden we als één chapter aanzien . Zo is ook Luxemburg en Franstalig
België opgenomen in WPA.
De leden kunnen een ledenlijst (naam adres en telefoonnr), opvragen bij de secretaris.
Mariet Vallen wenst een exemplaar .
Om mogelijke fraude met de 5000-ringen nog te beperken vragen we alle leden van de
werkgroep om tevens hun dieren met een eigen ring te ringen .
Wie vertegenwoordigt de werkgroep tragopanen? Voorlopig enkele leden van het bestuur
Aviornis Vlaanderen en Ludo Pinceel. Er is vraag naar medewerkers die deze werkgroep
willen begeleiden .
Deze formule van jaarvergadering verdient navolging.
Voor volgend jaar terug een locatie zoeken met in de namiddag een dierentuin-, park-,
hokbezoek enz te organizeren en achteraf de jaarvergadering.
Henk Wareman (Taman Indonesia) vraagt enkele flyers , secretaris zal deze bezorgen .

De voorzitter sluit het officiële gedeelte.
14. Voorstelling door Dirk Callebaut
Verslag van de werkgroep vuurrugfazanten, hun eerste bevindingen .
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Bijlagen

Jaarwerking WPA-Benelux 2010
4 Bestuursvergaderingen
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 20/02/2010
Voorbereiding jaarvergadering
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Barneveld op 22/05/2010
Taakverdeling bestuur
Voorbereiding fazantendag
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Blaasveld op 20/08/2010
Concretisering Fazantendag
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 20/11/2010
Nabespreking fazantendag 2010 en voorbereiding 2011
Belang emailadres voor contacten en verzendingen
Voorbereiding jaarvergadering Best
Jaarvergadering te Budel 26/03/2010
Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2010
Fazantendag in Planckendael zaterdag 19/09/2010
Onthaal en rondgang door de zoo
Sprekers
Maaltijden ‟s middags en „s avonds
2 ECBG-vergaderingen
Frankrijk 09/04/2010
Duitsland 03/09/2010
Bezoeken aan:
WPA-Frankrijk 9-10/04/2010
WPA-Duitsland Zoo Pilzen 12/06/2010
Zoo Praag 13/06/2010
WPA-Duitsland te Keulen 2-3/09/2010
Nieuwsbrieven
WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov
WPA Annual Review
2 WPA Newsletters
Deelname aan
“Juwelen der Natur” te Recklinghausen 23/01/2010
Bezoek van EJFG aan PTC te Barneveld 22/05/2010
Studiedag Kraagfazanten en EJFG te Roeselare 06/11/2010
Ondersteuning projecten
Balgenonderzoek Vuurruggen in Naturalis te Leiden
CCRP (Cosmopolitan Chicken Research Project)
Tragopan DNA Project
Stichting Europese Focusgroep voor de Koperfazanten
Verslag door Paulo Raeymaekers
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Werkgroep Wilde Kamhoenders: Jaarverslag 2010
In 2010 heeft de werkgroep EJFG als onderdeel van Aviornis België en Nederland alsmede
de WPA-Benelux twee bijeenkomsten georganiseerd.
Op 22 mei vond de eerste bijeenkomst plaats op het terrein van PTC+ in Barneveld. Vooraf
hebben we een agenda afgewerkt met o.a. een inventarisatie van het aantal kamhoenders
onder de deelnemers van de werkgroep en een inventarisatie van de beschikbare kamhoenders
van 2010. Problemen werden besproken over de inteelt van het Rode kamhoen en
het Lafayette hoen. Jan Harteman was onze gastheer die ons informeerde over de
activiteiten op het mooie landgoed waar studenten hun opleiding in de dierverzorging en
landbouw de daarvoor benodigde kennis in de praktijk leren. Deze middag was zeer de
moeite waard.
Al verschillende keren is gebleken dat er een misverstand bestaat over het deelmaatschap
van de EJFG. De EJFG is geen vereniging, maar een werkgroep onder de vlag van de WPA
en Aviornis. Iedereen kan deelnemen aan de bijeenkomsten, 2 keer per jaar, zelfs als ze
geen lid van beide organisaties zijn. De doelstelling van de werkgroep richt zich vooral op de
volgende aspecten: inventarisatie van het aantal kamhoenders in het werkgebied van de
EJFG, het bevorderen van de raszuiverheid van deze hoenders alsmede het voorkomen van
de inteelt van de vier soorten kamhoeders en de opbouw van een grotere populatie van deze
vogels dan thans het geval is. Daarvoor is al een lange weg begaan. Het secretariaat houdt
een overzicht van wie participeren in het EJFG project van de verkregen vogels van de
Hanoi Zoological Garden. Deze bestaat thans uit een 45 tal personen en organisaties.
De tweede bijeenkomst in 2010 vond plaats in Roeselare op 6 november op de daar
gehouden vogelshow. Daar zijn de kweekresultaten van 13 kwekers over het jaar 2010
gepresenteerd. Met enkele voorstellen van uitruilen en het aanbieden van beschikbaarheid.
Dit was de eerste keer dat we dit hebben gedaan en helaas nog geen groot succes. Het was
ook jammer dat er weinig kamhoender liefhebbers aanwezig waren en niet iedereen zijn
gegevens vooraf bekend heeft gemaakt aan het secretariaat. In de tweede bijeenkomst van
2011 willen we deze opzet voortzetten en wat meer aandacht geven van wat een
verbetering dat kan opleveren. Wij stellen voor om op zaterdag 28 mei a.s. de eerste
bijeenkomst op Fazanterie de Rooie Hoeve te houden om de tweede bijeenkomst voor te
bereiden. Dan is er ook de mogelijkheid om de Japanse tuin te bezoeken.
Secretariaat:
Fazanterie de Rooie Hoeve, Stoppelveldseweg 1,
5473 RR Heeswijk-Dinther. Tel. 0413-224102
E-mail: info@derooiehoeve.nl
Verslag door Merlijn Van Den Witteboer
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Kraagfazantenwerkgroep: jaarverslag 2010
1. 4 vergaderingen van de werkgroep
2. Contacten
 Zhang Jing (Beijing zoo, China)
Bezoek aan werkgroep
Info uitwisseling van kraagfazanten
 Voorbereiding nieuwe legale poging geïnitieerd voor het importeren van eieren
in 2011
 Voorbereiding import van Lady amhersteieren van Landig (USA) naar de
werkgroep
 John Corder: videoopname groei/ontwikkeling kraagfazanten in het
opkweekcentrum in Chengdu (China)
3. Voordracht:activiteiten van de werkgroep
 Voordracht De Korhaan (08 jan)
 WPA Duitsland Pilzen (11-12 jan)
 WPA Duitsland Keulen (03-05 sep)
 Aviornis Nederland: vogelsymposium Kerkrade (02 okt)
 Voordracht vogelshow Roeselare (06 nov)
4. Publiciteit werkgroep
 Voornaamste kenmerken raszuivere kraagfazanten Aviornis Tijdschrift
 Educatieve panelen worden vertaald in het Frans/Engels
 Educatief infobord goudfazant in Zoo Antwerpen
5. Oprichting Ex-situ fonds voor project dieren
 Extra bijdrage ringen via ringen
 Sponsering ex-situ projecten: DNA projecten, …
6. Project 5000
 Advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker
 Uitbreiding nieuwe leden in Duitsland:oostenrijk/Portugal/Tsjechiê
 Aantal ringen verspreid binnen de werkgroep 400 st
7. Info kraagfazantenwerkgroep
Victor Steenackers
Retiesebaan 126 2460 Kasterlee
E-mail: vic.steenackers@fulladsl.be

Paulo Raeymaekers
Lage weg 37c 2470 Retie
E-mail : paulo.raeymaekers@skynet.be

Verslag door Vic Steenackers
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ECBG jaarverslag 2010.
Er werd in 2010 een ECBG Conservation Breeding Fund opgericht. Dit fonds zal in de
toekomst gebruikt kunnen worden voor ex-situ projecten, bv. import van eieren om genetische
variatie in een bestaande populatie aan te vullen.
Om de kas te spijzen werd alvast gestart met de verkoop van Sarahan Pheasantry stickers.
De voorzitter van de galliformes TAG heeft besloten om hun vergadering niet meer te laten
doorgaan op de EAZA conferentie, maar wel op de EAZA Bird TAG meetings in het
voorjaar.
In het Borneo pauwfazanten project zijn de broedleencontracten getekend en worstelt de Zoo
van Edinburgh momenteel met het papierwerk. De Zoo van Praag zal in de toekomst willen
assisteren om de vogels vanuit Engeland naar het vasteland over te brengen.
Binnen ECBG werd per chapter iemand aangeduid om te werken aan het Species
Conservation Plan for private collections. Deze lijst zal een aantal soorten aanbevelen die we
zeker in onze voliéres moeten behouden. Hij wordt deels gebaseerd op de IUCN redlist en
EAZA European Collection Plan.
Voor het DNA onderzoek van de Wallichfazanten werden 6 stalen bezorgd aan de universiteit
van Gothenburg. Er werd gekeken naar de verwantschap tussen deze dieren onderling nadat
deze zorgvuldig geselecteerd werden uit de Europese populatie.
Na analyse bleek dat alle dieren heel nauw verwant zijn en leek het niet zinvol om verdere
analyses te laten uitvoeren.
Laurent Lafontaine van WPA Frankrijk is in het voorjaar van 2010 naar het Boaxing
kweekcentrum voor Chinese glansfazanten afgereisd. Hij heeft daar in naam van WPA
Frankrijk een nieuwe broedmachine overhandigd en heeft er opleiding gegeven aan de
verzorgers. Veel aandacht was nodig voor de inrichting van de vogels om ze in een
natuurlijkere omgeving te huisvesten en zo ook de bevruchting van de eieren te verbeteren.
Verslag door Frédéric Verstappen
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Stamboeken voor Edward’s – en Vietnamfazant binnen WPA
Benelux
Op aangeven van Heiner Jacken, werden de jaarlijkse vragenlijsten verstuurd half augustus
met de bedoeling om reeds vroeg in het najaar een zicht te hebben over de aanwezige vogels
in de collecties in de Benelux. In de Benelux zijn de vragenlijsten uitgestuurd naar zowel
privékwekers als deelnemende dierentuinen.
Echter een groot gedeelte van de vragenlijsten kwamen niet tijdig terug binnen. Ook na een
herhaalde oproep bleven nog een aantal vragenlijsten achterwege . Uiteindelijk zijn er
gegevens verzameld van stamboekvogels uit:
9 @ 16 collecties die houder zijn van Vietnam fazanten
7 @ 7 collecties die houder zijn van Edward‟s fazanten
In November werden de verzamelde gegevens doorgestuurd naar de stamboekhouder Julie
Lévrier – Zooparc Clères
Begin december heeft de stamboekhouder ons geïnformeerd dat ze niet in de mogelijkheid is
om dit jaar de stamboeken op te volgen, omwille van de toegenomen werkdruk in Zooparc
Cléres.
Dit betekent dat, evenals in 2009, geen jonge vogels worden opgenomen in het stamboek en
dat er ook geen aanbevelingen kunnen gegeven worden voor de vorming van nieuwe paren.
Heiner Jacken heeft contact opgenomen met de voormalige stamboekhouder Alain Hennache,
met de vraag wat er nu moet gebeuren. Er zijn drie opties :
a) wachten tot Julie Lévrier in de mogelijkheid zal zijn om aan de stamboeken te werken,
hopelijk in 2012
b) aan de TAG vragen om een nieuwe stamboekhouder aan te duiden
c) een ander voorstel is om vanuit de chapters tijdelijk voor Europees deelnemende
collecties alle vogels verder te registreren, vogels uit te wisselen en alle verplaatsingen
te registreren
Deze problematiek zal in het voorjaar 2011 besproken worden binnen EAZA TAG en ECBG.
We hopen dat dit zal resulteren in duidelijke instructies, zodat alle inspanningen van de
voorbije 15 jaar niet dreigen verloren te gaan.
Om de nieuwe surplusvogels gekweekt in 2010 te kunnen plaatsen is door Heiner Jacken
voorgesteld om uitwisselingen te organiseren binnen de chapters Benelux, Duitsland en de
UK. Er zijn inmiddels al een aantal verplaatsingen gebeurd.
Verslag door Ivan Roels
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Verslag vuurrugfazantenwerkgroep
Dit artikel verscheen eerder in aviornistijdschrift april 2011
Op 23 april werd door de vuurrugfazantenwerkgroep een bezoek gebracht aan het
natuurhistorisch museum NATURALIS te Leiden. Het was de bedoeling om in eerste
instantie, aan de hand van een balgenonderzoek, de wezenlijke verschillen vast te stellen
tussen de Vieillot vuurrug en de Borneo vuurrug.
Op 20 augustus werden, aan de hand van het genomen fotomateriaal, onze bevindingen
uitvoerig besproken.
Het is niet de bedoeling om in dit stadium reeds een volledige beschrijving te geven van de
vuurrugfazanten maar wel onze bevindingen te rapporteren.
De foto‟s in dit rapport zijn genomen in de balgencollecties van het natuurhistorisch museum
Naturalis, Leiden Nederland. (Ivan Roels 2010, publicatie met instemming Naturalis.)
Enkele opmerkelijke vaststellingen zijn :
- Er zijn duidelijke verschillen waar te nemen naargelang de vindplaats; dit zeker voor
wat de hanen betreft.
- Ook duidelijke verschillen werden vastgesteld tussen de hennen.
- De Macartney fazant, beter gekend als de Delacour vuurrugfazant is waarschijnlijk
een kruisingsproduct tussen de Vieillot en de Borneo vuurrug, ontstaan in natuurlijk
milieu.
1. Wezenlijke verschillen werden vastgesteld tussen de hanen van de Vieillot vuurrug en de
Borneo vuurrug.
- Bij de Borneo vinden we een bruine staart terug; een witte staart daarentegen kenmerkt
de Vieillot.

Boven : Borneo vuurrug

onder : Vieillot vuurrug
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-

De borst van de Borneo vuurrug kan als het ware in 2 verdeeld worden. De hals en het
bovenste deel van de borstkas is blauw, het onderste gedeelte bruin. De Vieillot
daarentegen heeft een gans blauwe borst en blauwe hals. Op de flanken bevinden zich
witte strepen.

Boven : Borneo vuurrug onder :Vieillot
-

Tevens werd vastgesteld dat de streeptekening bij de Vieillot verschillen vertoont
naargelang het verspreidingsgebied.
De hanen uit
het noorden
van Sumatra
(Deli, Medan)
hebben fijne
smalle witte
strepen, deze
van centraal
Sumatra
(Ophir, Solok)
iets bredere
strepen. Het
strepenpatroon
van de dieren
uit het zuidelijk
zuid
centraal
noord
deel
(Palembang, Telok Betong, Lampung) wordt vervangen door brede lancet- tot
ruitvormige vlekken. Het is de noordelijke vorm die in onze volieremilieus nog terug te
vinden is. De zuidelijke vorm, komt, voor zover gekend, nergens in gevangenschap voor.
Mochten er liefhebbers zijn die deze toch in hun bezit hebben, dan zouden we het op prijs
stellen om zich bij de werkgroep kenbaar te maken.
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- Ook de rugzijde bij de Vieillot vertoont verschillen in kleurintensiteit. De rode
rugzijde ging van koperkleur tot vuurrood. Of het hier nu gaat om individuele
kleurverschillen of niet dient nog verder onderzocht te worden.

- Ook verschillen in kleurintensiteit van de staart werden vastgesteld bij de
Borneo vuurrug. Ondanks dat beide vogels op onderstaande afbeelding afkomstig zijn
uit centraal Borneo, vertoont de onderste een duidelijk donkerdere staart. Ook hier
dient verder onderzoek te gebeuren.

Verschillen in pootkleur konden op basis van de balgen niet vastgesteld worden doch op de
etiketten werd “koraalrood” en “ivoorrood” voor de Vieillot en “hoornkleurig” tot
“ivoorkleurig” voor de Borneo vuurrug terug gevonden.
WPA - Nieuwsbrief 2 - 2011
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2. Verschillen bij de hennen.
- De borst bij de Vieillothen is meer wit gezoomd dan bij de Borneohen.
Deze omzoming beslaat bij de Vieillot gans het borstoppervlak en loopt hoger
naar de hals toe. Bij de Borneohen kan de borst als het ware in twee verdeeld
worden. Het onderste gedeelte waarvan de pluimen omzoomd zijn en een
bovenste gedeelte waar de omzoming verdwenen is en vervangen werd door
witte strepen.
Daarenboven zijn bij de Vieillot de pluimen donkerder getint. De Vieillot heeft eerder
zwarte borstveren met witte omzoming; de Borneo veeleer bruin met witte omzoming.
De bruine kleur wordt bij de Borneohen zeker geaccentueerd naar de hals toe.

Boven : Borneohen

Onder : Vieillothen

- De bovenkant van de rugzijde is bij de Vieillothen lichtbruin met zelfs hier en daar witte
streeptekening. Bij de Borneohen is de bovenkant veel donkerder getint, meer egaal
donkerbruin. Stuit, staart en het einde van de grote vleugelpennen gaan over naar
diepdonker tot zwart. Zowel bij Vieillot als bij Borneo treden er zwarte spikkels op en dit
voornamelijk op de stuit. Ditzelfde gespikkeld patroon vinden we ook terug op het einde
van de vleugeldekveren en op de staart. Bij de Borneo valt dit minder op, dit omwille van
zijn overwegend donkere tint.
Over het algemeen kan gezegd worden dat het lichtbruine van de Vieillot vervangen werd
door donkerbruin tot zwart bij de Borneo.
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Boven : Borneo

Onder : Vieillot

Zwarte spikkels op stuit, vleugels en staart bij de Vieillothen
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Dezelfde spikkeling bij de Borneohen doch veel minder opvallend.
- Tevens werden er op de rugzijde bij de Vieillot regionale verschillen in kleurintensiteit
vastgesteld. De hennen uit het zuiden zijn veel lichter van kleur als deze uit het noordelijk
gedeelte.
Onderstaande foto illustreert dit.

onder: lichtgekleurde Vieillothen - zuid Sumatra (Lampong)
midden: iets donkerdere Vieillothen - centraal Sumatra (Solok)
boven: overwegende donkere tint Vieillothen - noord Sumatra (Deli)
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3.Onze bevindingen omtrent de Delacour vuurrugfazant.
- De Macartney vuurrug, beter gekend als de Delacour vuurrugfazant is waarschijnlijk een
kruisingsprodukt van Vieillot en Borneo. Bij de Delacour vinden we zowel kenmerken
terug van beide vuurrugrassen. (Witte staart van de Vieillot – bruine borst van de
Borneo.)
Onderstaande foto toont ons mogelijke overgang.

Boven Vieillot (zuid Sumatra), onder Delacour, in het midden 2 hybriden.
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Het is niet onze bedoeling om een standaard op te stellen, noch om te beslissen of het hier nu
al of niet gaat om een kruising maar van één enkele vorm kan hier moeilijk gesproken
worden. Ook Alain Hennache en Michel Ottaviani spreken in hun boek “Monographie
des faisans” over verschillende fenotypes; dit al dan niet met verschillende
vederkleuren. Al deze types worden ondergebracht in de ondersoort “macartneyi”.
Nader onderzoek hieromtrent is zeker vereist.

Tot zover onze eerste vaststellingen. Zoals reeds gezegd, dienen sommige zaken
zeker nog nader onderzocht te worden alvorens onze bevindingen over gans de lijn
te kunnen doortrekken. Individuele afwijkingen kunnen steeds optreden. Het is niet
de bedoeling om deze als regel te beschouwen. Daarom is een bezoek aan het
Tringmuseum aangewezen. Dit staat allicht dit jaar op het programma.
Liefhebbers die bijkomende info wensen of die wensen toe te treden tot de
werkgroep kunnen ons steeds kontakteren. Ook nadere info is te vinden op de
web-sites: http://www.wpa-benelux.info en http://www.aviornis.be, doorklikken
naar werkgroepen vuurrugfazanten.

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2011

18

De vuurrugfazantenwerkgroep.

Lidmaatschap 2011
Het is weer tijd om je lidmaatschap te vernieuwen door een storting of overschrijving te doen
op volgende rekeningnummers:
Voor Nederland
1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
Voor België
001-2561446-43 Fortisbank
FORTIS IBAN BE66 0012 5614 4643
W.P.A. NEDERLAND-BELGIEDe bijdrage voor:
gewoon lidmaatschap : 27 Euro, Lid-begunstiger (fellow member) : 50 Euro
Conservation-lid : 115 Euro

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2011

19

Bijeenkomst werkgroep Kamhoenders.
Wij hebben 25 maart een e-mail verzonden voor een
bijeenkomst van de werkgroep EJFG om op 28 mei een
bijeenkomst te beleggen in Fazanterie de Rooie Hoeve te
Heeswijk-Dinther. Op verzoek van de WPA-Benelux is verzocht om deze een week later
bijeen te roepen omdat een aantal mensen op de 28ste mei verhinderd zijn. Bovendien kan
dan de WPA op Zaterdag 4 juni hun bestuursvergadering houden in de Fazanterie.
Wij hebben daarom deze bijeenkomst verschoven naar 4 juni. Wanneer er mensen zijn die
niet op 4 juni kunnen komen, die zijn op 28 mei ook welkom.
De bedoeling van de bijeenkomst van de kamhoender werkgroep is een korte uitwisseling van
de stand van zaken m.b.t. de soorten en de mogelijke uitwisseling daarvan. Zowel op 28 mei
als op 4 juni beginnen we om 14.00 uur daarmee en ronden dat om 15.00 uur af. Daarna is er
gelegenheid voor bezichtiging van de fazanten, beeldentuin en Japanse tuin die op 23 april jl.
officieel geopend is. De toegang is gratis alsmede de drankjes.
De Fazanterie is gelegen aan de Stoppelveldseweg nr. 1 te Heeswijk-Dinther. De mensen uit
het zuiden en België en kunnen het beste op de rondweg Eindhoven afbuigen naar de A50
richting Nijmegen en de afslag Veghel, Heeswijk-Dinther nemen. Vanuit het noordoosten is
het ook raadzaam om de A50 naar het zuiden te nemen en deze afslag te nemen. Voor het
westen en zuidwesten kam men op de A2 in Den Bosch de afslag Veghel nemen. In het dorp
Heeswijk-Dinther groende bordjes Fazanterie volgen.
Werkgroep EJFG

Welkom aan nieuwe leden
De Preter Andre
Edingensesteenweg 500 1500 Halle
Eyma C.P.
Heuvelstraat 1A
4181 PT Waardenburg
Van Ooijen Roef
D.J. van Wijkstraat 37 4191 NC Geldermalsen
Van Vliet Jan Goudenregenstraat 14 1431RR Aalsmeer
Nederland

Belgie
Nederland
Nederland

Agenda
4 juni 2011 : EJFG (kamhoenderwerkgroep) in De Rooie Hoeve te Heeswijk-Dinther
2-5 juni 2011 : WPA-Frankrijk bezoek aan Duitsland
25 juni 2011 : WPA council meeting te Cambridge
3 september 2011 : Fazantendag WPA-Benelux in Burger’sZoo te Arnhem
4 september 2011 : ECBG bijeenkomst te Arnhem
9-11 september 2011 : WPA-Duitsland jaarvergadering WPA-Duitsland in Stuttgart
1-3 oktober : WPA-Frankrijk fazantendag
13-17 oktober : WPA International Avicultural Meeting in Pilzen en Praag
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Fazantendag 3 september 2011
In Burger’sZoo te Arnhem
programma
9h00
10h30
12h00
13h00
15h00
17h00

onthaal in de Knoefzaal
rondleiding
lunch in het Bush restaurant
lezingen in de Knoefzaal
koffiepauze
einde

Tussenkomst dagprogramma
30 € leden
35 € niet leden

avondprogramma
Voor de liefhebbers is er een diner en een
gezellig samenzijn voorzien.
Een 3-gangenmenu met keuze mogelijkheden,
drank tijdens de maaltijd inbegrepen voor 30 €
Te storten op rekeningnummer :
Nederland : 1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
België : 001-2561446-43 Fortisbank
FORTIS IBAN BE66 0012 5614 4646
Inschrijving is verplicht
Iedere deelnemer ontvangt namelijk een
persoonlijke toegangsbadge aan de inkom van
Burger‟sZoo. Om deze badge te maken en
door Burger‟s te laten goedkeuren is er tijd
nodig. Zonder die badge kan je niet genieten
van de voordelen van WPA-Benelux.
Gelieve dus in te schrijven voor
25 augustus 2011.
Tel (00)32 14 378676
Email: paulo.raeymaekers@skynet.be
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