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Van het bestuur
In nieuwsbrief 2 hebben we het al over ons
onvoorspelbare klimaat gehad. Het is aanvankelijk
inderdaad erg droog en warm gebleven, tot het weer
omsloeg en we ineens in de herfst schenen te zijn
beland. Nu we augustus schrijven en de echte
hoogzomer verder weg lijkt dan ooit, kunnen we alleen
nog maar op een mooi najaar gaan hopen.
Zoals we al vreesden, waren ook onze vogels danig in de
war en liet de bevruchting van de eieren sterk te wensen
over. Behoudens de spreekwoordelijke uitzonderingen
schijnen de kweekresultaten dan ook zowat overal tegen
te vallen. Goed dat echte liefhebbers onverbeterlijke
optimisten zijn en dus onverstoord verder gaan onder de
leuze: “volgend jaar beter!”.
Met deze nieuwsbrief komt ook onze jaarlijkse
fazantendag weer erg dichtbij. Zoals al aangekondigd
zijn we dit jaar weer eens te gast in Burgers‟Zoo te
Arnhem in Nederland. Het is steeds de moeite om deze
prachtige locatie te bezoeken en de meer recente
realisaties te bewonderen. Ook is er zoals steeds weer
gelegenheid te over met heel wat gelijkgestemden van
gedachten te wisselen, elkaars ervaringen te delen en
plannen voor de toekomst te bespreken. De directie van
Burgers‟ heeft ons een schitterend voorstel gedaan voor
deze dag, entrée, parking, onthaal, lunch, koffiepauze en
parking; alles inbegrepen, waarvoor onze dank. Vergeet
wel niet tijdig in te schrijven bij onze secretaris om van
al deze voordelen te kunnen genieten.
Verder in deze nieuwsbrief nog heel wat ander nieuws:
- Meer informatie over de internationale
kwekersbijeenkomst in Tsjechië, met bezoeken
aan de dierentuinen van Praag en Pilzen
- een rapport over de tragopanen die vanuit Europa
naar Indië zijn vertrokken
- een verslag van de WPA-activiteiten en de
ECBG-vergadering te Kaindorf in Oostenrijk
- het relaas van een geslaagde import van Borneopauwfazanten vanuit Singapore naar het UK
Veel leesplezier en hopelijk tot zaterdag 3 september.
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WPA „International Avicultural Meeting“ in Praag en Pilzen
Het programma voor de aangekondigde internationale WPA-vergadering in Praag van 13-16
oktober 2011 neemt vorm aan. Leden van alle Europese landen krijgen hier de gelegenheid
om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, maar ook voor een bezoek aan de
interessante dierentuinen van Praag en Pilzen en andere culturele bezienswaardigheden in
deze steden.
Programma:
do 13 oktober: aankomst in Praag (individuele aankomst)
vr 14 oktober: dag: bezoek aan de Zoo Praag
avond: Opera of concert (indien gewenst)
za 15 oktober: vm: bezoek aan de Zoo Pilzen
nm: Zoo Pilzen of bezoek brouwerij Pilzen
avond: diner in de U. Medvidku-brouwerij
zo 16 oktober:
vm: rondleiding door Praag te voet of per bus
nm: vertrek naar huis
Praag en
Pilzen
behoren op
het moment
waarschijnlijk
tot de de
meest
interessante
dierentuinen
in Europa
voor wat
vogels betreft.
Ze breiden
hun collectie
voortdurend
uit, ook door
import,
hebben zeer
toegewijde
curatoren en
goed
geïnformeerde verzorgers en bovendien werken ze graag en vaak samen met particuliere
kwekers. Op die manier roeien ze in elk opzicht in tegen de stroom van de meeste andere
Europese dierentuinen! Naast de Zoo‟s, een rondleiding door de brouwerij en de prachtige
stad Praag is er genoeg tijd voor de deelnemers om internationaal vakkennis uit te wisselen.
Voor meer info over deze dierentuinen en Praag zie ook het verslag in de
WPA-Benelux nieuwsbrief nr. 3 van 2010.
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen: info@wpa-benelux.info
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Bedreigde fazanten reizen van Engeland naar India
door John Corder
(Threatened pheasant species travelling from the UK to India)
De Indiase regering en haar „Wildlife Autority‟ zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat enkele
van hun meest bedreigde diersoorten niet verder uitsterven. Zij hebben welomlijnde plannen
voor meer dan zeventig verschillende soorten. Twee van deze zijn lid van de fazantenfamilie.
Het gaat om twee soorten tragopanen, waarvan de mannetjes een schitterende rood verenkleed
vertonen.
De Satyr-Tragopan en de
Temminck-Tragopan
bewonen de berghellingen
van de Himalaya en worden
aangetroffen op een hoogte
van ongeveer 3.000 m
(10.000 ft). De Indiase
regering heeft besloten van
deze twee soorten
kweekgroepen in
beschermd milieu op te
richten, zodat ze in de
toekomst over vogels voor
herintroductie kunnen
beschikken, indien de
Satyr-Tragopan mannetje
Temminck-Tragopan mannetje
noodzaak daartoe zich zou
voordoen. Eerdere pogingen in India om vogels uit het wild in kweekprogrammas op te
nemen waren steeds tot mislukken gedoemd, omdat de wilde vogels in gevangenschap te veel
te lijden hadden van stress en daardoor zelden lang genoeg leefden om tot voortplanting te
komen. In het wild planten tragopanen zich normaal gesproken niet voort vooraleer ze drie
jaar oud zijn.
Ongeveer drie jaar geleden zocht de Indiase „Wildlife Autority‟ hulp bij de organisatie die
gespecialiseerd is in het behoud van de vijftig verschillende soorten fazanten van de wereld,
The World Pheasant Association (WPA). De leden van WPA hebben aanzienlijke expertise in
het fokken van bedreigde soorten fazanten, evenals een groot deel van de kennis van hoe men
deze wilde vogels kan houden in hun natuurlijke habitat. In de afgelopen drie jaar heeft WPA
trainingen gegeven voor dierentuinpersoneel in Darjeeling en Sikkim, in Noord- India, zodat
ze daar nu veel meer knowhow hebben betreffende de zorg voor en het fokken van
tragopanen. Daarnaast zijn er nieuwe, zeer grote volières gebouwd, speciaal ontworpen voor
de tragopanen. Het doel is om aan de behoeften van de vogels te voldoen en om hen te
stimuleren zich op natuurlijke wijze voort te planten.
In Europa, hebben een aantal WPA-leden succesvol deze twee soorten Tragopanen gefokt en
ze hebben 12 in gevangenschap gekweekte vogels gedoneerd om het Indische fokprogramma
op te starten. Deze vogels hebben al hun hele leven in gevangenschap doorgebracht, zodat ze
niet onder dezelfde spanningen lijden als de in het wild gevangen vogels. Deze twaalf
tragopanen hebben onlangs de quarantaine op Paradise Wildlife Park in Hertfordshire
beëindigd en werden overgevlogen naar India op dinsdag 12 juli.
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Mannelijke tragopanen hebben een verbazingwekkende
balts, die zelden is gezien of gefilmd. Onder de snavel
in de keelstreek heeft de man een stukje blauwe huid
„keellap‟ genaamd die normaal aan het oog onttrokken
is. Hij heeft ook twee „horens‟ van die blauwe huid die
normaal gesproken verborgen liggen onder zijn
kopveren. Als hij zijn partner benadert, vullen deze
keellap en de hoorns zich snel met bloed. De hoorns
staan boven op zijn hoofd en de keellap strekt zich uit
tot aan de voorkant van de borst van de vogel een beetje
zoals een slabbetje. De kleuren en patronen op de
keellap zijn een van de wonderen der natuur, met
schitterende blauwe en rode patronen. Deze patronen
zijn verschillend bij elke man.
In tegenstelling tot de mannetjes, zijn de vrouwtjes niet
helder gekleurd, maar hebben een subtiel bruin
verenkleed, dat hen in staat stelt goed gecamoufleerd te
blijven als ze op hun nest zitten om te broeden.
Dit conservatie-programma werd mee gecoördineerd door de Europese Conservation
Breeding Group (ECBG) van WPA, die fazantspecialisten uit dierentuinen en particuliere
collecties in heel Europa verenigt. Om voor een goede genetische diversiteit binnen deze
groep tragopanen te zorgen, zijn zij geselecteerd bij WPA-leden in het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Duitsland, evenals in de Zoo van Antwerpen, Beale Park en Paradise Wildlife
Park in UK. Dit programma is een gevolg van een internationale conservatie-samenwerking
tussen Europa en India. Paradise Wildlife Park in Broxbourne, Hertfordshire, heeft een
belangrijke rol gespeeld in het leveren van speciale quarantaine-faciliteiten om de vogels te
houden tijdens de erg langdurige onderhandelingen voor het bekomen van de nodige
uitvoervergunningen.
Het lange-termijn plan is deze
tragopanen onder te brengen in
speciale volières in verschillende
Indiase dierentuinen in de Himalaya,
gelegen op een hoogte vergelijkbaar
met wat natuurlijk is voor
tragopanen. Het doel is dat het
personeel van deze dierentuinen zo
praktische ervaring kan opdoen met
het fokken van tragopanen, met
behulp van de vogels uit Europa en
met de verdere training van WPA.
Wanneer dit bereikt is, zullen eieren
uit nesten in het wild in India onder
de „Europese‟ tragopanen gelegd
Temminck-Tragopan: kip en drie kuikens
worden, die dan zullen fungeren als
surrogaat ouders. Op deze manier ontstaat een kweekgroep van vogels, afkomstig uit India en
deze vogels komen dan in aanmerking voor eventuele toekomstige herintroductieprogrammas.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Corder, vice-voorzitter, World
Pheasant Association
john.corder @ yahoo.com Tel: 01460 61211 (thuis), 07740 933332 (mobiel)
John Corder en Lynn Whitnall (Paradise Park directeur) waren op maandag 11 juli in
Paradise Wildlife Park om de pers te woord te staan en om vragen te beantwoorden of
eventuele nadere informatie te verstrekken.
Om een idee te geven van de geweldige balts van de mannelijke tragopanen, kan volgende
website worden bekeken:
http://www.arkive.org/temmincks-tragopan/tragopan-temminckii/video-09a.html

Op bezoek in Oostenrijk

Op vrijdag 6 mei vlogen Ludo, Paulo en Frédéric naar Wenen om in Kaindorf in Oostenrijk
de 12de ECBG-vergadering bij te wonen als vertegenwoordigers van WPA-Benelux. Deze
vergadering die zoals we weten afwisselend door de zes verschillende Europese chapters
wordt georganiseerd, werd samen gehouden met de jaarlijkse bijeenkomst van de WPA
Oostenrijk. Deze activiteit lokte dit jaar ongeveer 50 deelnemers uit 5 Europese landen naar
de Steirmark.
Een perfecte organisatie zorgde ervoor dat we samen met een Fransman, een Brit en enkele
Duitsers op de luchthaven werden opgepikt om per auto de zowat 150 km naar het landelijke
Kaindorf te overbruggen.
Daar ging in de namiddag de ECBG vergadering door (zie verder in dit nummer voor het
verslag).
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De jaarvergadering van WPA
Oostenrijk werd besloten met
een optreden van John Corder
met zijn nieuwste videoopnamen van fazanten uit
India en China. Opnamen van
de Chinese glansfazant in het
wild bekroonden zijn
interessante bijdrage.
Na een gezellig samenzijn, met
heel wat discussies tussen pot
en pint was het tijd voor het
bed, want ‟s anderendaags
vertrokken we voor dag en
dauw voor een bus tour door
Karinthië, met een zeer geslaagde
“picknick am See”, gevolgd door een
bezoek aan het vogel park Turnersee.
Op de terugreis werd de merkwaardige
tuin van Fritz Pracher in Sankt Nikolai
bezocht. Fritz slaagde erin een op het
eerste zicht onherbergzame helling tot een

prachtige siertuin en een enorme reeks
vogelverblijven om te toveren. Naast de
waterpartijen in de tuin, waren er gelukkig ook
andere vloeistoffen in grote hoeveelheden
aanwezig, zodat niemand met dorst zijn
paradijs moest verlaten.
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Vervolgens ging het richting
Fernitz waar we bij Gerhard
Paulitsch te gast waren. Een
tuin vol ruime volières was
hier aan zijn voltooiing toe en
vooral de laatste reeks kooien
met verwarmde binnenhokken
en een echte dierenkeuken
kunnen als modelvolières
gelden.
Martin Zotter zorgde ervoor
dat iedereen de inwendige
mens met een heerlijke
hertenragout kon versterken
en ook hier vloeide het bier in
overvloed.
Zondagvoormiddag bezochten we nog
de collectie van Manfred Prash, de
voorzitter van WPA Oostenrijk, die in
Kaindorf woont. Manfred legt zich meer
en meer toe op de echte Lophura‟s , te
weten de ondersoorten van de
zilverfazanten en de verschillende Kalijfazanten.

Vriendelijke chauffeurs waren ‟s namiddags weer
paraat om ons terug naar de luchthaven te
brengen, waar we in afwachting van onze vlucht
op een geslaagde driedaagse konden terugkijken.

WPA - Nieuwsbrief 3 - 2011

8

12e ECBG vergadering, 6 mei te Kaindorf (Oostenrijk).
Enkele praktische afspraken werden gemaakt omtrent het Conservation Breeding Fund. Het
zal een ingeperkt (gesloten) fonds worden onder de vleugels van het WPA hoofdkwartier.
De bevoegdheid over dit fonds zal worden gedragen door de voorzitter van ECBG en Simon
Mayes.
In 2012 zal de Galliformes TAG van EAZA een update maken haar regionaal collectieplan.
Er zullen ongetwijfeld enkele nieuwe soorten worden in opgenomen. Met behulp van een
beslissingsboom (tabel) zal er gekeken worden welke soorten er in aanmerking komen.
Er was veel interesse rond het idee van een ECBG collectie plan voor private kwekers en
mogelijk worden beide op elkaar afgestemd.
Het Borneo pauwfazanten project met als coördinator Stuart Wilson begint realiteit te worden.
Op 23 mei worden er 8 koppels pauwfazanten verwacht, ze zullen in quarantaine gaan in
Edinburgh Zoo. Na deze periode zullen ze worden ondergebracht bij 4 gerenommeerde
pauwfazanten kwekers in de UK die zullen trachten de populatie te vergroten.
Het stamboek van de Cabot tragopaan wordt momenteel geüpdate door Mathieu Dorval met
de hulp van 3 studenten.
Het Wallichfazanten DNA project waarbij in een eerste stadium 6 vogels zijn geanalyseerd,
heeft aangewezen dat alle vogels zeer nauw verwant zijn. Verder onderzoek is daarom niet
aangewezen en het project wordt daarom stopgezet.
In het register van de Salvadori fazant telt de populatie momenteel 81 dieren verdeeld over 5
dierentuinen en 14 particuliere kwekers. Allen zitten ze verspreid over 9 landen in Europa.
In 2010 werden er 31 kuikens geboren waarvan slechts 16 volwassen vogels werden.
Het eindrapport van het groene pauwenproject werd afgeleverd door de Dr. Ina Pfeiffer van
de universiteit van Kassel. Helaas is zij er niet in geslaagd om DNA te isoleren uit de
museumstalen van Tring‟s Natuur Historisch Museum en het Raffles Museum.
Al het overige materiaal van de museumstalen werd teruggestuurd naar Gary Robbins.
Omdat WPA nog steeds op zoek is naar Pavo muticus muticus voor een herintroductie project
in Maleisië, werd besloten om eerst een morfologische selectie te maken.
Groene pauwen specialist Wolfgang Mennig heeft 21 ISIS geregistreerde dierentuinen
aangeschreven waar ze groene pauwen houden.
Voorlopig hebben nog maar 9 zoos gereageerd en aan de hand van het fotomateriaal blijkt
enkel Tierpark Berlin Pavo m. muticus te hebben. Vele hybriden tussen ondersoorten en
vooral met de blauwe pauw komen voor binnen de collecties, maar in Burger‟s Zoo (Arnhen)
en Bioparco (Fuengirola) lijken wel nog enkele zuivere Pavo m. imperator te zitten.
Een nieuwe voorzitter voor ECBG moest worden verkozen als opvolger van Heiner Jacken.
Er werd unaniem gestemd voor Ludo Pinceel. Vanaf september zal hij voor een termijn van 3
jaar de ECBG voorzitten.
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Borneo-pauwfazanten in het Verenigd Koninkrijk
relaas van een geslaagde import door Keith Chalmers-Watson
Een kweekgroep van acht paren
Borneo-pauwfazanten (Polyplectron
schleiermacheri) zijn aangekomen in
het Verenigd Koninkrijk en zijn
verdeeld onder enkele ervaren
kwekers van pauwfazanten.
De Borneo-pauwfazant werd vroeger
beschouwd als een ondersoort van de
Maleise pauwfazant (Polyplectron
malacense), maar wordt nu erkend als
een full species door Birdlife
International.
Deze soort is een laagland-bosfazant,
endemisch voor het eiland Borneo en
wordt aangetroffen in de staten Sabah
en Sarawak in Maleisië en Centraal-Kalimantan (Zuid-Borneo) Indonesië.
Overexploitatie voor voedsel en ontbossing hebben bijgedragen tot een snelle achteruitgang
van de soort. In vele delen van Borneo wordt het leefgebied steeds verder gefragmenteerd als
gevolg van de omzetting van het bos in landbouwgrond en oliepalmplantages. De soort zal in
de toekomst waarschijnlijk beperkt worden tot de beschermde gebieden.
Geschiedenis:
Het is vermeldenswaard dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen dr. Jean
Delacour van Clères in Normandië bezig was fazantensoorten uit Zuid-Oost-Azië te
verzamelen, hij niet in staat was om deze soort te verkrijgen.
De eerste bekende invoer is door Vern Denton in Californië van 1971. Echter, in 1977 werden
deze vogels gehybridiseerd met Maleise Pauwfazanten en verloren zo hun toekomstige
waarde.
In 2011 zijn er slechts twee bekende populaties in gevangenschap buiten Borneo, een ligt in
de buurt van Dubai en de andere is gevestigd in het Indah-Fauna Breeding and Research
Centre op Singapore. Het Indah-Fauna Centrum nam de verzameling in 1982 over en kweekt
succesvol met de soort sinds 1985.
Enkele jaren geleden werd het aangewezen geacht een ex-situ kweekproject en genenpool
veilig te stellen voor deze bedreigde diersoort, die momenteel is ingedeeld als bijlage 2 van
CITES en als “bedreigd” wordt beschouwd.
De onderhandelingen begonnen in 2009 toen het IFC in principe akkoord om een aantal van
deze vogels vrij te geven voor het fokken in beschermd milieu door de CBAG (Conservation
Breeding Advisory Group) van WPA. Het is nu algemeen aanvaard dat de bewegingen van
zeldzame en bedreigde vogels tussen continenten moeten worden uitgevoerd onder de
auspiciën van een verantwoorde zoölogische tuin. Uit een zoektocht bij de Europese
dierentuinen bleek dat deze bedrijven verplicht waren om deze vogels in eigendom te
behouden zodat ze niet konden worden behandeld als passanten aan privécollecties.
Gelukkig was de Royal Zoological Society of Scotland bereid om een joint ventureovereenkomst met WPA te sluiten voor de oprichting van een quarantaine-faciliteit bij het
Highland Wildlife Park in Kincraig de buurt van Aviemore.
De bijdrage van de CBAG bedroeg 5000 pond, zijnde ongeveer 50% van de kosten van
oprichting van de faciliteit, zodat WPA de site afwisselend met de RZSS kan gebruiken. De
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RZSS en WPA hebben al een intentieverklaring en dus is deze overeenkomst maar een
addendum aan dat document. Deel van de overeenkomst was dat de RZSS zich belaste met
alle administratie nodig voor de invoer.
De overeenkomst werd ondertekend in september 2009 en men hoopte dat de invoer kon
plaatsvinden binnen de volgende 12 maanden. In Singapore werden de zestien vogels
gereserveerd.
Het papierwerk bleek echter erg ingewikkeld en vóór de uitvaardiging van de nodige Export
en Import licenties door de gezondheidsautoriteiten van beide landen was een CITEScertificering vereist. Vervolgens moest er een bloedonderzoek plaatsvinden en op een
gegeven moment leken de kosten van het project te hoog te worden, maar aangezien er al zo
veel administratief werk was gedaan, werd besloten om toch verder te gaan.
Grotendeels dank zij de goede diensten van Lynda Burrill op RZSS, Stuart Wilson, de door
ons voorgestelde stamboekhouder en IFC in Singapore werd de administratie voltooid, zodat
op 10 juni 2011 de acht paren veilig ondergebracht konden worden in het Highland Wildlife
Park. Verdere bloedtesten dienden uitgevoerd en de all-clear werd gegeven op 21 juli.
De vogels werden opgehaald uit het Highland Wildlife Park op 23 juli en zijn nu veilig
ondergebracht in geschikte omstandigheden bij enkele kwekers in het Verenigd Koninkrijk.

Lidmaatschap 2011
Het is nog steeds niet te laat 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

Agenda
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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WPA-Benelux nodigt u uit op haar
Fazantendag 3 september 2011 te Arnhem Burgers ZOO

programma
9h00
onthaal in de knoefzaal
10h30
rondleiding door de zoo
12h00
lunch in het Bush restaurant
13h00
lezingen in de Knoefzaal met o.m.
- “Vogels in Burger‟s Zoo” door de curator
- “Het Korhoen in Nederland” door Paul ten Den
- “de geslaagde import van Borneopauwfazanten” door Keith Chalmers-Watson
- “De Criadouro Poços de Caldas in Brazilië”
door P. Kooy
- “Conservatieprojecten voor Fazanten in China”
door Zhang Jing en John Corder
15h00
koffiepauze
17h00
einde

Tussenkomst dagprogramma
30 € leden en 35 € niet leden

Avondprogramma
Voor de liefhebbers is er een diner en een gezellig
samenzijn voorzien.
Een 3-gangenmenu met keuze mogelijkheden en drank
tijdens de maaltijd inbegrepen voor 30 €
Te storten op rekeningnummer :
Nederland : 1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
België : 001-2561446-43 Fortisbank
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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