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Van het bestuur
De maand mei is al flink opgeschoten en toch is het
nog steeds wachten op de lente. Nadat de winter
maar niet leek op te willen houden, bleef ook het
voorjaar te koud en te somber. De cijfers liegen er
niet om: de atmosfeer van de aarde warmt langzaam
maar zeker op, maar helaas is daar hier bij ons
voorlopig niets van te merken, wel integendeel.
Inmiddels is het broedseizoen alweer in volle gang,
of dat zou toch het geval moeten zijn. Er bereiken
ons wel heel wat berichten over late leg en sommige
soorten lijken er dit jaar helemaal geen zin in te
hebben. Zo zie je maar weer dat het ieder jaar
opnieuw afwachten is wat de kweekresultaten
zullen zijn. We hopen toch maar dat het voor die
soorten waarrond een project bestaat en waarvan de
nafok extra belangrijk is, niet al te erg tegenvalt.
In dit nummer van onze nieuwsbrief blikken we
terug op een geslaagde ledenvergadering in maart
die startte ten huize van François Bernar. De
opkomst voor deze interessante activiteit was
dusdanig dat de ruime woonkamer annex zitplaats
van François en Rita zowaar te klein bleek en dat
een aantal laatkomers naar de keuken moesten
uitwijken.
Ook in dit nummer een verslag van de 16de ECBGvergadering, gevolgd door een bezoek aan het
Weltvogelpark te Walsrode.
Verder een waardevolle bijdrage van de Focusgroep
Vuurrugfazanten over de bevindingen van het
studiebezoek aan de Bird Collection te Tring (UK).
Natuurlijk vind je ook nieuwsflitsen en niet te
vergeten de aankondiging van onze fazantendag te
Overloon op zaterdag 14 september, waarvoor je
vanaf nu kunt inschrijven bij onze secretaris; niet te
missen voor onze trouwe leden.
Tenslotte moeten we er u op wijzen dat voor
degenen die door vergetelheid nagelaten hebben
hun ledenbijdrage te betalen, het de hoogste tijd is
de 27 € over te maken. Voor wie niet betaald heeft
wordt dit helaas de laatste nieuwsbrief.

Uitgave
De Nieuwsbrief WPA wordt 4
maal per jaar uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van de
WPA-Benelux
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Op bezoek bij François Bernar.
Wat doe je op een koude
zaterdagnamiddag in maart?
WPA-Benelux heeft een
hokbezoek en een
jaarvergadering gepland bij
François. Dus besluit je om
in je wagen te stappen en
richting Messelbroek te
rijden. Wanneer je dan
s’avonds terug naar huis
rijdt ben je gelukkig omdat
je een fijne leerrijke dag
hebt gehad.
Aangekomen bij François
was je de koude buiten
direct vergeten .
De leefruimte in de woning
was omgebouwd en er was ruimte
voorzien om een hele groep
liefhebbers goed te kunnen ontvangen
. De leefruimte was reeds goed
gevuld met fazantenliefhebbers en
Rita serveerde ons een lekkere tas
koffie of een andere drank. Even later
werden we dan getrakteerd op een
lekker stuk vlaai. François had
volgens mij de opdracht gekregen dat
we zeker geen kou mochten lijden.
De kachel werd dan ook roodgloeiend
gestookt en verspreidde een
aangename warmte.
François is gekend voor het kweken
van de Cabot-tragopan,
ruigpoothoenders en bloedfazanten.
Tevens heeft hij een spermabank
aangelegd van verschillende
vogelsoorten. Het was ook hier dat
bij vele liefhebbers de ogen even
open vielen. François vertelde in
geuren en kleuren hoe we sperma
moesten aftappen, bewaren en tevens
terug ontdooien om het zo in te
brengen bij de hennen. Iedereen
kreeg de gelegenheid om het kleine
atelier van François te bekijken en te
bewonderen. Alles werd duidelijk uitgelegd maar het doen is niet zo simpel. Hij toonde ook
het belang aan om een spermavoorraad aan te leggen van belangrijke of zeldzame
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kweekhanen. Je merkte aan François dat hij dit alles
met liefde en plezier deed. Hij straalde ook zijn
overtuiging over naar de aanwezigen.
Daarna kregen we ook een demonstratie van Rita en
François hoe je sperma aftapt bij een haan, even
onderzoeken of het bruikbaar is, om dan terug in te
brengen bij een hen. Daar dit allemaal op het juiste
moment moet gebeuren is het niet zo eenvoudig. Je
moet al met 2 man of vrouw zijn. Je moet je dieren
observeren om te kunnen oordelen wanneer de tijd
echt rijp is. Alles bij elkaar is het niet zo simpel en is
deze methode niet geschikt voor iedereen. Hij toonde
ook hoe je sperma moet aftappen bij een doffer . Hier
had hij de hulp van Rita niet nodig.

Na deze voorstelling kregen we
uitgebreid de kans om rond te kijken en
de collectie te bezien. Tijdens deze
rondgang kreeg François nog vele
vragen die hij tevens met veel plezier
beantwoordde.
We hadden om 18h een afspraak om
een beperkte lunch te nuttigen in een
nabij gelegen etablissement. We
moesten iedereen aanmanen om bij
François te vertrekken en zich naar het
buffet te begeven.
Die koude namiddag werd omgebouwd
tot een gezellige warme nuttige
namiddag. Rita en François, vanwege
WPA-Benelux en de deelnemers aan de
jaarvergadering, hartelijk dank voor
deze prettige en leerrijke namiddag. We
hebben ervan genoten.
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Verslag jaarvergadering Zaterdag 23 maart 2013 te Messelbroek
AANVANG 19.00 uur
1. Opening en mededelingen
Welkom door de voorzitter en dankwoord aan François en Rita Bernar
Aanwezigheidslijst
Verontschuldigingen
2. Verslag jaarvergadering 2012, zie Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2012
Het verslag wordt goedgekeurd
3. Jaarverslag 2012 van de secretaris
Zie bijlage
4. Financieel verslag 2012 van de penningmeester en inning van de contributie
Financieel jaarverslag WPA-Benelux 2012 Opschonen ledenlijst: 70 leden van de 90
hebben reeds betaald
Ledenaantal stijgt terug langzaam
5. Begroting 2013 en vaststellen contributie 2014
Begroting
Contributie 2014 blijft behouden :
o betaling voor einde lopend jaar (2013) 25 Euro ,
o betaling na 31 januari 2014: 27 euro
o lidbegunstiger: 55 euro
o Conservationlid: 115 euro
We zijn overgeschakeld op 1 bankrekening, bij ING
IBAN NL62INGB0001093646
BIC INGBNL2A
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE
6. Verslag kascommissie 2013
Kascommissie is aanwezig.(Sietze de Boer)
Goedkeuring ontvangen van Henk Wageman
Het financieel jaarverslag van 2012 is goedgekeurd
7. Benoeming kascommissie voor jaarrekening 2013
De kascommissarissen voor 2013 zijn: Sietze De Boer en Henk Wageman.
8. Fazantendag WPA-Benelux 2013
14 september 2013 fazantendag in Zoo Parc Overloon
De locatie van de fazantendag is niet prioritair, het is een ontmoetingsdag van de
liefhebbers
Tussenkomst dagprijs 35€
Tussenkomst avonddiner 35€
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Aftredend volgens het rooster is: niemand
Geen kandidaturen voor nieuw bestuurslid ontvangen
Geen enkelbestuurslid neemt ontslag.
Er blijft nog steeds één vacature. We moeten met een onpaar aantal bestuursleden
zijn .

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden:
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aftredend in 2014

Ludo Pinceel

aftredend in 2015:
en Dirk Callebaut

Teun van de Braak, Serafino di Cristofaro, Ivan Roels

aftredend in 2016:
aftredend in 2017:
aftredend in 2018:

Paulo Raeymaekers, Jaak Janssen
Frédéric Verstappen
…

11. Rapportage werkgroepen:
Kamhoenders: Ludo rapporteert: zie bijlage
Kraagfazanten: Victor Steenackers rapporteert: zie bijlage
Pauwfazanten: vraag naar DNA-onderzoek vooral van de Maleise- Berg- en BorneoPauwfazant. Mogelijkheid navragen om dit onderzoek te doen in universiteit van
Edinburgh
Vuurrugfazanten: Dirk Callebaut rapporteert: zie bijlage
Tragopanen: Bart Verbruggen rapporteert: zie bijlage

12. ECBG-activiteiten:.
verslag verzorgd door Frédéric Verstappen: zie bijlage
13. Stamboeken
Het is en blijft nog steeds een probleem om de nodige gegevens te ontvangen .
Stamboeken Lophura : verslag opgemaakt door Ivan Roels wordt gebracht door
voorzitter: zie bijlage
Stamboek Salvadori Pheasant verzorgd door Frédéric Verstappen: zie bijlage

14. Rondvraag en Sluiting
Bestaat er nog de mogelijkheid om aanvragen te doen voor DNA-onderzoek bij de
Tragopanen? De werkgroep is bezig met de nodige offertes en vragen om een vijfde
ronde te doen. Verder nieuws zal volgen via Aviornis-tijdschrift of website .
Er is nog geen morfologisch onderzoek gedaan bij de tragopanen.Wel beschikt de
werkgroep over een groot aantal foto’s van balgen uit Tring.
Blyth Tragopan
a. De toestand bij de huidige Blyth-tragopan populatie is niet rooskleurig.
b. Wat wil en kan WPA hier aan doen ?
c. Alle fazanten zijn afkomstig van 1 hen (DNA-onderzoek)
d. Zeer slechte nafok, de diversiteit is te beperkt.
e. Mogelijke importen vanuit India ? De huidige situatie geeft geen mogelijkheid om
enige dieren vanuit India te importeren.
f. Zoo San Diego: ook direct geen oplossing, dieren hebben dezelfde voorouders en
kweken al enkele jaren niet meer
g. Hoe moet het verder met deze prachtige dieren?
Gebruik Internet, mogelijkheid van sociale media websites. Hoe staat WPA daar
tegenover?

De voorzitter sluit het officiële gedeelte.
15. Voorstelling door Paulo Raeymaekers
Fotoreportage van bezochte dierentuinen in Europa

Bijlagen:
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Jaarwerking WPA-Benelux 2012
4 Bestuursvergaderingen
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 25/02/2012
Voorbereiding jaarvergadering
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Panningen op 19/05/2012
DNA-onderzoek tragopanen
Inventarisatie werkgroepen
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 25/08/2012
Concretisering Fazantendag
Overgang naar één bankrekening
Bestuursvergadering WPA-Benelux te Antwerpen op 24/11/2012
Nabespreking fazantendag 2012 en voorbereiding 2013
DNA-onderzoek Edwards-fazant
Voorbereiding jaarvergadering Messelbroek
Jaarvergadering te Beesel 24/03/2012
Verslag zie nieuwsbrief 2 - 2012
Fazantendag in Avifauna Arhnem Burgers ZOO zaterdag 22/09/2012
Onthaal en rondgang door de zoo
Sprekers : Joost Lammers, Ludo Pinceel, Ariel Jacken
Maaltijden ’s middags en ’s avonds
Aantal deelnemers: dag 43 en avond 11
2 ECBG-vergaderingen
Engeland 27/04/2012
Frankrijk 5/10/2012
Bezoeken aan:
WPA-UK 26-27-28/04/2011
Peter Reinders samen met WPA-Duitsland 19/05/2012
WPA-Duitsland in Sanitz - Rostock 7-/09/2012
Nieuwsbrieven
WPA-Benelux: Feb-mei-aug-nov
WPA Annual Review
2 WPA Newsletters
Deelname aan
Vogelshow “De Korhaan” te Geel 05-06/11/2011, infostand van WPA-Benelux en voorstelling
werkgroepen wilde kamhoenders en kraagfazanten

Ondersteuning projecten
Balgenonderzoek Vuurruggen te Tring
Tragopan DNA Project
Coördinatie stamboeken Edwards- en Vietnam-fazant

Jaarverslag Wilde Kamhoenders 2012
Op 19 mei kwam de kamhoenderwerkgroep samen bij ons medelid Peter Reinders te Panningen
(Nederlands Limburg). Op dezelfde dag vond daar ook het “Treffen West“ van WPA-Duitsland plaats.
Naast onze eigen leden waren er ook een aantal Oostenrijkse, Zwitserse en een hele groep Duitse
WPA-mensen aanwezig.
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De vergadering van de Kamhoenderwerkgroep (EJFG) gebeurde samen met een belangrijk aantal
kamhoenderliefhebbers uit het Duitse taalgebied. Dit was vooral interessant omdat sinds kort een
aantal leden van WPA-Duitsland de bedoeling opgevat hadden opnieuw een kamhoenderwerkgroep
op te starten die onder de vleugels van de EJFG willen meewerken aan de studie en het in stand
houden van deze interessante vogels. Door het wegvallen van de betreurde Dieter Arnolds waren de
kontakten met de Duitse liefhebbers immers verwaterd.
Jaak Janssen gaf een update van de inventaris van dieren binnen de groep die hij het voorbije jaar
gemaakt heeft. hij toonde ook fotografisch materiaal en andere gegevens die hij via het internet kon
verzamelen om ze vervolgens op Google Earth te lokaliseren. Voor de Duitstalige aanwezigen was dit
een nieuw gegeven en ze waren onder de indruk van de mogelijkheden die deze methode biedt.
De Focusgroep beschikt nog steeds over een enorme hoeveelheid fotomateriaal afkomstig van de
verschillende musea die door de werkgroep bezocht werden. Er is ondertussen een middel gevonden
om dit omvangrijke archief te digitaliseren, zodat het toegankelijk wordt voor iedereen die er gebruik
van wenst te maken. Dit zou dit jaar (eindelijk) moeten gebeuren.
In Oostenrijk beschikt men momenteel over G.g.spadiceus dank zij een import van eieren uit Thailand.
Een aantal eieren van de nafok werden ter beschikking gesteld van de werkgroep. Dit biedt zeker
perspectieven voor de toekomst. Er werd afgesproken dat deze dieren en hun nafok in ieder geval
binnen de groep moeten blijven.
Er werd overeengekomen dat Karsten Wend (Bielefeld) zal optreden als coördinator voor het
Duitstalige gebied, terwijl Jaak Janssen zich bereid verklaarde hetzelfde te doen voor de Benelux.
De algemene coördinatie van de EJFG blijft bij Ludo Pinceel, die de groep tevens vertegenwoordigt bij
Aviornis International en WPA.
Ludo Pinceel, coördinator werkgroep Wilde Kamhoenders (EJFG)

KRAAGFAZANTEN WERKGROEP: jaarverslag 2012
Vergaderingen: vier vergaderingen van de werkgroep .
Contacten:
import eieren in 2012 vanuit USA
a. goud 5-2
b. Lady 0-1
voorbereiding legale import van Lady Amherst eieren van USA naar
de werkgroep in 2013
Voordracht/activiteiten van de werkgroep:
15 juni: Aviornis Limburg
Publiciteit werkgroep:
voornaamste raszuivere kenmerken kraagfazanten vertaald in het
Frans
WPA News + platen
USA + platen
Australië + platen
China + platen
Project 5000:
advies dubbel ringen: unieke 5000-ring + unieke ring kweker
uitbreiding nieuwe leden in Tsjechië/Slovakije
aantal ringen verspreid binnen de werkgroep: 520
Info Kraagfazanten Werkgroep
Victor Steenackers
Retiebaan 126-2460 Kasterlee
E-mail: vic.steenackers@fulladsl.be

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2013

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

8

Jaarverslag 2012 - Vuurrugfazantenwerkgroep
Op 8 en 9 maart werd een bezoek gebracht aan het Natuurhistorisch museum van Tring. Op basis
van een balgenonderzoek werd een verdere studie gemaakt van de Vieillot vuurrug, de grote en de
kleine Borneo vuurrug. De bedoeling was voornamelijk om na te gaan of we tot dezelfde bevindingen
kwamen als in Leiden en dit op 23 april 2010.
Tevens werden, mede door de foto’s die James Pfarr ons ter beschikking stelde, de verschillen vast
gesteld tussen de grote en de kleine Borneo-vuurrugfazant.
Er werden eveneens foto’s genomen van de kuifloze Maleise en de kuifloze Borneo-vuurrugfazant, dit
om in een later stadium ook hiervan een studie te maken.
Op 24 november werd, ten huize van Ivan Roels, het fotomateriaal uitvoerig besproken. Hiervan werd
een verslag gemaakt dat waarschijnlijk in onze WPA – nieuwsbrief van april zal verschijnen.

Verslag werkzaamheden Tragopanen
Afgelopen jaar hebben we DNA ronde 2 afgewerkt en ronde 3 voorbereid
Momenteel zijn de gegevens van ronde 3 bekend en worden de deelnemers verwittigd.
We zijn gestart met ronde 4 die ongeveer voor 75% vol is vooral door Duitse liefhebbers.
Mening gevraagd: we hebben besloten op vraag van een medewerker de ringmaat van 14mm naar
13mm te brengen voor Temminck en Cabot zie ik geen probleem voor een oude Satyr (ouder dan
6jaar) heb ik twijfels uw advies graag in verband met de ringmaat?
Paulo heeft een opleiding genoten voor het beheerprogramma ZooEasy
Voor raszuivere dieren zijn de certificaten bezorgd aan de liefhebbers die meegewerkt hebben aan de
eerste en tweede DNA ronde.

Buiten Duitsland is er nog interesse om mee te doen aan het DNA onderzoek misschien komt er zo
de
een 5 ronde

We hebben ook een beheerder voor de site gekozen
Paulo heeft het DNA programma voorgesteld in andere regio’s dan de Korhaan: Limburg

ECBG jaarverslag 2012
Het ECBG verwelkomde vorig jaar 2 nieuwe leden: Reinhold Bauer voor WPA-Duitsland en Eduard
Jelen voor WPA-Frankrijk.
Duncan Bolton van Birdworld in Farnham heeft inmiddels aangegeven de taak om de stamboeken van
de Maleis- en Bergpauwfazant op zich te willen nemen.
De toestand in beschermd milieu van een aantal soorten dient nauwlettend opgevolgd. Dit is het geval
voor de Maleise- en Bergpauwfazant, de Kuifloze vuurruggen, de Salvadori-fazant en de Blythtragopan. Deze soorten worden steeds zeldzamer in onze collecties.
De situatie van de nieuwe Britse populatie van de Borneo-pauwfazant is redelijk: drie van de
geïmporteerde vogels zijn jammer genoeg tijdens het broedseizoen gestorven. Er werden wel 5
jongen gekweekt in Fenton Barns in Schotland. Een poging om één jonge haan van Schotland naar
Somerset te verplaatsen is jammer genoeg slecht afgelopen, zodat nu besloten is de jongen tot 2013
in Fenton Barns te laten.
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In 2011 heeft een onderzoeksteam onder leiding van Matt Grainger geen enkele aanwijzing
gevonden dat de Edwards-fazant in Vietnam nog in het wild voorkomt.
Verder onderzoek zal nodig zijn om ook in andere gebieden de situatie van de Edwards in kaart te
brengen. Mogelijk is deze soort in het wild uitgestorven en daarom is de soort geüpgraded naar
“Critically endangered” op de IUCN Red List.
Er ging uiteraard heel wat aandacht naar de situatie van de Edwards-fazant
De prioriteit is nu het DNA-onderzoek om zo een aantal zo weinig mogelijk verwante en zuivere
dieren te selecteren die als “neo-founders” van de reddingspopulatie zullen ingezet worden. ECBG
verklaart zich bereid om het hele project te coördineren, dit in samenwerking met EAZA en intussen
zijn de eerste stalen al genomen. Verschillende WPA-chapters verklaarden zich bereid dit
onderzoeksproject mee te sponsoren. We hopen nu van de betrokken EAZA-instellingen hetzelfde.
Inmiddels wordt het EEP al wel gecoördineerd door de Zoo van Praag.
ECBG roept de private kwekers op om, indien ze bereid zijn aan één van de projecten mee te
werken, er voor te zorgen dat ze alleen soortzuivere dieren in hun collectie behouden. Het idee is dat
geëngageerde liefhebbers enkele van hun meestal talrijke volières ter beschikking houden van
projectvogels. Van hen wordt wel verwacht dat ze een goede boekhouding voeren, zodat ze de
oorsprong van hun vogels kennen en ook dat ze meewerken aan de jaarlijkse inventarissen.
De Focusgoep voor de Groene pauw, is er in geslaagd vogels van 6 verschillende bloedlijnen uit
Thailand te importeren en er zouden er nog meer kunnen komen volgend jaar. Een stamboek of
register voor de ondersoort Pavo muticus imperator dringt zich dan ook op en is onderweg.
De recente ontwikkelingen op politiek vlak in Myanmar (het vroegere Birma) bieden een opening voor
internationale samenwerking. Na contacten met de regering is er nu een “Memorandum of
Understanding” tussen het Birmese gouvernement en WPA in de maak. De taak van ECBG zou in
eerste instantie zijn hulp te bieden bij het opstarten van kweekprojecten in het land zelf en dit onder de
vorm van zogenaamde “Husbandry Guidelines”.
In India herstelt de populatie van de Hastings-tragopaan zich van de zware Escherichia coli-infectie
en waren er weer jongen.
Het Wallich-project in India verloopt er schitterend: niet minder dan 44 jongen werden er gefokt in de
nieuwe volières.
Er worden opnieuw een aantal Satyr- en Temminck-tragopanen samengebracht om naar India
verscheept te worden. Ze moeten de vogels vervangen die het vorige transport niet overleefden. De
bedoeling is dat de mensen daar leren hoe ze tragopanen moeten houden en kweken en dat later
deze vogels als pleegouders kunnen dienen voor jongen van eieren uit het wild.

Stamboeken voor Edwards’ – en Vietnamfazant binnen WPA Benelux
Verslag 23-03-2013 door Ivan Roels

Op vraag van WPA-ECBG werden in 2012 ook de ingestuurde vragenlijsten voor beide stamboeken
vanuit andere Europese collecties buiten de Benelux ingezameld en verwerkt. Voor de Duitstalige
landen heeft vooral Heiner Jacken een bijzondere inspanning geleverd om de gewenste informatie in
te zamelen. Laurent Fontaine is bereid gevonden om de privékwekers in Frankrijk te benaderen en
hen te motiveren om de vragenlijsten te vervolledigen en terug te sturen. Helaas zijn we er andermaal
niet in geslaagd om ook de gegevens van privékwekers in de UK in Ierland te verkrijgen.
Stamboek Vietnamfazant
In het najaar werden er maar liefst 28 inventarislijsten uit 8 landen ingezameld en verwerkt. Met de
onmisbare hulp van Alain Hennache is het mogelijk geweest om adviezen te formuleren voor het
vormen van nieuwe fokparen. Het berekenen van de inteeltcoëfficiënt tussen de verschillende
beschikbare vogels is de belangrijkste maatstaf die werd gehanteerd.
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Echter naar de toekomst toe zal dit een groot probleem worden gezien een gedegen analyse met
behulp van een stamboekprogramma alleen maar kan gebeuren wanneer alle gegevens ook worden
ingevoerd in het stamboekprogramma. Dit is helaas niet meer gebeurd sinds 2009. Deze situatie is
uiteraard niet langer houdbaar.
Het goede nieuws is wel dat ik melding heb gekregen dat er ondertussen al heel wat adviezen zijn
gevolgd en zodat er verschillende vogels zijn verplaatst tussen de deelnemende collecties.
Stamboek Edwards fazant
Voor dit stamboek werden slechts14 inventarislijsten teruggestuurd uit 5 landen. Deze gegevens
dienen nog verwerkt te worden. Helaas is dit nu ruim te laat om nog vogels te verplaatsen met het oog
op het nakende kweekseizoen.
Het goede nieuws is hier wel dat er ondertussen een aantal zaken in beweging zijn gezet met het oog
op de voortzetting van het stamboek:
-

Chris Holmes, Houston Zoo zal het internationaal stamboek verderzetten
Tom Kapič, Prague Zoo zal het EEP stamboek voeren
er worden momenteel veerstalen ingezameld in verschillende werelddelen in het kader van
een DNA analyse. Met dit onderzoek hopen we vogels te kunnen selecteren waarmee we
kunnen verder werken met het stamboek

Ook voor dit stamboek dienen nog alle ingezamelde gegevens sinds 2009 ingevoerd te worden in het
stamboekprogramma.
Hierbij wil ik mijn taak als co-ordinator van deze stamboeken graag ter beschikking stellen aan een
gedreven persoon die vooral over veel tijd en geduld beschikt om ieder jaar opnieuw dit titanenwerk te
verrichten.

SALVADORI PHEASANT (Lophura inornata inornata) Annual Report 2012

1. Information on organisation of the register
European Studbook Keeper :
International Studbook Keeper :
Monitor for the species :

xxx
xxx
Mr. Frédéric Verstappen
Royal Zoological Society of Antwerp
Koningin Astridplein 26
B- 2018 Antwerp
Belgium

2. Status and development of the European population in 2012.
Transfers
between
Zoos
Participants
Zoos:
Antwerp / B
Chester / UK
*
Bristol / UK

Status
1 Jan.

Births (DNS)

4-4
2-3

3-0

/
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in

Deaths Status
31 Dec.

out in
out
2-2

2-2

Transfers
between
non-EAZA

1-0

1-0

5-2
2-3
2-2

11

(1)
Cleres / FR
*
Dombes / FR
Plzen / CZE
Non EAZA:
Poelmans / BEL
Hendricks / BEL
Verstappen / BEL
Raeymaeckers / BEL
Heylen / BEL
Pinceel / BEL
Moorman / NL
Kreeft / NL
Weise Wolfg./ GER
*
Möller Chr. / GER
Erlei / GER
Gerritzma / GER
(1)
Klockman / GER
(1)
Poulsen / DEN
Birkholm-Cl./DEN
Klat / UK
Haran / IRE
*
Harrysson / SWE
Totals
(1) new participant
* no data received for 2012

3-2

0-2

3-4

1-0
1-1

1-0
1-1

2-3
3-2
1-1
1-1
2-2
1-1
/
1-1
1-1

1-1

2-0 ?

1-1
2-0 ?

4-4

1-6

3-1 ?

1-0
2-1

0-1
1-0

1-0

1-0
0-1

0-1

2-3
3-2
3-2
1-1
1-2
1-1
/
/
1-1

1-1
/

0-1
3-0 ?

5-10
???
1-2
3-0

/

2-0 ?

2-0

1-1
1-1
1-2
1-1

3-1
2-0

1-0

4-3
36-35
(71)

2-3
14-13
(27)

2-0

0-1
1-0

2-1

8-3
(11)

1-0
9-4
(13)

3-2
(5)

/
5-2
1-1
1-1
5-6
44-36
(80)

This report is based upon the data received.

Remarks on developments during 2012:
 The population slowly increased to 80 birds during 2012, birds from Möller not yet
included.
 A young female from Poelmans went to a potential new participant Moorman, but she
died after 3 days.
 The birds from Kreeft went to Portugal, unknown receiver, they were old birds.
 From Möller their will go a ♀ to Gerritzma, a♀ to Plzen and 2 ♀♀ to Klockman in
2013. (Klockman received the ♂♂ from Weise or Celle)

Recommendations/remarks for the next year(s):


Care must be taken to avoid injuries and aggression in mixed aviaries.

 Perhaps exchanging males, where possible, could be effective for some pairs.
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 The population is more or less stable, but more efforts must be undertaken to
increase the survival within the newborn chicks.
 Breeding results with the species are low and only a few females seem to produce
fertile eggs. This event will have a negative effect in de future since the population
has presumably a small genetic basis.
 Jean-Louis Deniaud will receive 2 males from Antwerp in 2013. He bred the

species very successful in the past and the 2 breeding pairs in Clères came
from him.
 Many chicks don’t survive within the first days or weeks.
 Some pairs seem to have problems in producing fertile eggs and some have problem
in hatching their eggs. (for instance one breeder had 15 eggs in 2010, but only two
where fertile)

In Memoriam Simon Mayes
Op 12 maart 2013 overleed onze goede
vriend Simon Mayes.
Simon was voorzitter van de CBAG, dit is de
Britse afdeling van WPA en een gewaardeerd
lid van de ECBG. We hebben in ons leven
zelden iemand ontmoet die zo hulpvaardig en
bereidwillig was als hij. Geen afstand was
hem te groot en hij was altijd bereid mens en
vogel te transporteren, wanneer nodig. Zo
doorkruiste hij enkele jaren geleden nog heel
Europa om enkele hokko’s vanuit de zoo van
Lissabon in Portugal naar Felton Barns in
Schotland te brengen en organiseerde hij nog
december vorig jaar een transport van de
vogels die Michel Klat aan de werkgroepen
ter beschikking stelde..
We zullen zijn inzet voor WPA en de
liefhebberij, maar vooral zijn aangenaam
gezelschap missen!
WPA-Benelux spreekt haar gevoelens van
deelneming uit voor de dochters van Simon
en hun familie.
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Verslag vuurrugfazantenwerkgroep – Tring 8 en 9 maart 2012.
Op

8 en 9 maart werd door de werkgroep voor vuurrugfazanten opnieuw een balgenonderzoek
verricht. Ditmaal werd een bezoek gebracht aan de “Bird Collection” van het Britse
Natuurhistorisch museum. Deze bevindt zich naast het museum van Walter Rothschild, voor
sommigen beter bekend als het “ Natuur Historisch Museum van Tring”.
Het balgenonderzoek spitste zich voornamelijk toe op een verdere studie van de Vieillotvuurrugfazant (Lophura rufa) enerzijds en de kleine en grote Borneo-vuurrug (respectievelijk
Lophura ignita ignita en Lophura ignita nobilis) anderzijds.
Daar waar in Leiden, het overgrote deel van de balgen afkomstig waren van Sumatra en
Borneo, concentreerde het balgenbestand van Tring zich voornamelijk tot Maleisië en
Myanmar, het vroegere Birma. Niettegenstaande deze verschillende verspreidingsgebieden
kon een groot aantal kenmerken, die we in Leiden vast stelden, ook in Tring bevestigd
worden.
Al het fotomateriaal werd genomen in het Natuur Historisch Museum van Tring (Ivan Roels
2012). Om het onderscheid aan te tonen tussen de grote en de kleine Borneo-vuurrugfazant
werd tevens gebruik gemaakt van de foto’s die James Pfarr ons ter beschikking stelde.
(American Museum of Natural History – New York), waarvoor onze dank.
Niets uit dit verslag mag overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de
werkgroep.
1. Verschillend strepenpatroon bij de hanen van de Vieillot-vuurrug naargelang het
verspreidingsgebied.
Opnieuw werd op de buikzijde en de flanken een verschillende streeptekening vastgesteld bij
de Vieillot-haan. De dieren die afkomstig zijn uit het meest noordelijke verspreidingsgebied
(centrale gebied van de provincie Tenasserim - Zuid Myanmar) hebben fijne witte strepen.
Bij dieren uit het zuidelijker gelegen Bankasoon (uiterste zuiden van de provincie Tenasserim
- Zuid Myanmar) zijn de strepen breder. Bij deze laatste onderscheiden we zowel zuiver witte
strepen als een witte streeptekening met bruine afzoming. Dit verschijnsel werd ook
vastgesteld te Leiden bij de Vieillot-hanen die in Sumatra gelokaliseerd werden bij
vergelijking van balgen uit het noorden van Sumatra met balgen uit het zuiden.

Vindplaats midden Tenasserim – Zuid Myanmar – fijne witte streeptekening
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Exemplaren uit het zuidelijker gelegen Bankasoon (uiterst zuiden van de provincie
Tenasserim – zuid Myanmar – bredere strepen – bruine omzoming bij balg 32 ondanks
dat beide exemplaren afkomstig zijn uit hetzelfde gebied
2. Kenmerken Vieillot-hen.
Over het algemeen werden dezelfde vaststellingen gedaan als in Leiden. Typerend voor de
Vieillot-hen is de veel lichtbruinere rugzijde, vleugels, stuit en staart. De spikkeltekening
komt hier tevens veel beter
tot zijn recht dan bij de
Borneo-hen. De borstzijde
wordt gekenmerkt door
zwarte veren met witte
afzoming en dit tot bijna aan
de hals. (Zie ons verslag naar
aanleiding van ons bezoek
aan het Natuurhistorisch
museum van Leiden –
23/04/2010.)
Onderlinge verschillen bij de
Vieillot-hen
Opnieuw werden verschillen
in kleurintensiteit
vastgesteld. Ook bij hennen
die van een zelfde gebied
afkomstig zijn komen er
opmerkelijke kleurvariaties
voor.
3 exemplaren uit Bankasoon
Malawoon (Myanmar) met
verschillende kleurintensiteit
WPA - Nieuwsbrief 2 - 2013
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3 Vieillot-hennen
afkomstig uit de
regio Malacca;
merk voornamelijk
de veel lichtere
kleurvariatie van de
bovenste hen in
vergelijking met de
2 onderste
exemplaren.
Dit kleurverschil
vinden we nog meer
terug bij hennen uit
verschillende
regio’s. De hennen
uit het uiterste
zuiden van Thailand
(Bang Nara) zijn veel lichter van kleur dan de exemplaren die we uit meer noordelijke
gebieden terug vinden. (Klong Bang Lai)

Hen uit Bang Nara – Zuid Thailand 6°26’N 101°50’E

Hen uit Klong Bang Lai – Zuid Thailand 10°45’N 99°10’E

WPA - Nieuwsbrief 2 - 2013

16

3. Typerende verschillen tussen de grote Borneo-vuurrugfazant (Lophura ignita nobilis) en
de kleine Borneo (Lophura ignita ignita).
Vermits we in Leiden enkel de kleine Borneo-vuurrug en in Tring enkel de grote Borneovuurrug terug vonden en we tevens niets aan het toeval over wilden laten (verschillende
lichtinval in beide musea), werd beroep gedaan op de foto’s van James Pfarr. Deze foto’s zijn
allemaal afkomstig uit één en hetzelfde museum namelijk het American Museum of Natural
History van New York. Door dat James Pfarr wel in staat was de twee ondersoorten naast
elkaar te leggen, kon hij ons bovendien op een aantal geobserveerde verschillen attent maken.
Zoals de benaming laat vermoeden, is de grote Borneo-vuurrug een stuk groter dan de kleine
Borneo. Dit is echter niet het enige verschil. Tevens werden volgende verschillen vastgesteld:
Hanen

De vleugeldekveren bij de kleine Borneo-vuurrug (Lophura ignita ignita) zijn azuurblauw;
deze van de grote Borneo (Lophura ignita nobilis) zijn eerder hemels blauw. De grote
vleugelpennen bij de ignita zijn zwart. De nobilis heeft grijze vleugelpennen waarbij de
buitenste zelfs bruin getint zijn. Ook de hals wordt bij de ignita gekenmerkt door het azuur
blauwe; daar waar bij de nobilis eerder het hemelsblauw overweegt. Tevens wordt bij de
ignita de rug gekenmerkt door violetkleur, bij de nobilis vinden we meer de vuurrode schijn
terug.
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De buikzijde is bij beide vogels bruin, doch dit bruine is bij de ignita veel intenser als bij de
nobilis. Borst en hals zijn staalblauw, ook hier opnieuw is bij de ignita de blauwe kleur meer
intensief aanwezig.
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Een opmerkelijk verschil vonden we tevens aan de stuit. De overgang van de koper- tot
violetkleurige rugveren en de blauwe stuitveren is bij de kleine Borneo goed afgelijnd. Bij de
grote Borneo komen deze rugveren veel lager naar de staart toe. Hier worden als het ware de
blauwe stuitveren gedeeltelijk bedekt door de rode rugveren. Dit kenmerk is wel duidelijk
zichtbaar op bovenstaande foto’s.
Hennen
Ook hier werden naast het verschil in grootte, opmerkelijke verschillen vastgesteld die
typerend zijn voor de soort.
De borstbevedering bij de ignita kenmerkt zich voornamelijk door bruine veren.
Elke pluim is wit afgezoomd met een bruin/zwarte kern. De bevedering gaat naar de hals toe,
over in volledige bruine veren met hier en daar een fijne witte streeptekening.
Bij de nobilis daarentegen, zijn de borstveren grijs/zwart met witte omzoming.
De bevedering naar de hals toe, is niet zo uitgesproken bruin. De overwegend grijs/zwarte
borstbevedering doet hier zelfs denken aan deze van de Vieillot-vuurrugfazant.
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De rugzijde bij de nobilis wordt gekenmerkt door een schachtstreep, bij de ignita ontbreekt
deze (zie foto hierna).

Met de poot- en snavelkleur, evenals met de gezichtshuid kan bij balgenonderzoek geen
rekening gehouden worden vermits het hier gaat om levend weefsel dat met de jaren een
kleurverandering ondergaat. Wellicht hadden we anders ook hier kleurverschillen
waargenomen.
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4. Tot slot, de belangrijkste verschilpunten tussen de Vieillot-vuurrugfazant, de grote en
kleine Borneo-vuurrug.

hanen
borst en buikzijde
vleugeldekveren/hals
rug
grote vleugelpennen
bovenste staartveren
stuit

hennen
borst

rugzijde

Vieillot

grote Borneo

kleine Borneo

volledig blauw met witte
strepen
staalblauw
vuurrood tot koperkleurig
rood
grijs

borst: blauw
buik bruin
hemelsblauw
vuurrood

idem grote Borneo
Intensievere kleur
azuurblauw
violet/koper kleurig

grijs
buitenste: grijs/bruin
bruin
rode rugveren komen
laag tot over blauwe
staartdekveren, geen
duidelijke scheidingslijn

zwart

kan als het ware in 2
verdeeld worden.
onder: grijze zwarte
bevedering met witte
omzoming
boven : bruin met witte
strepen, bruin minder
uitgesproken als bij de
kleine Borneo
schachtstrepen
overwegend donker bruin
voornamelijk naar stuit
en uiteinde vleugels
toe

kan als het ware in 2
verdeeld worden
onder: bruine
bevedering met witte
omzoming
boven: volledig bruin
met een weinig witte
streeptekening

Wit
duidelijke scheiding
tussen vuurrode rug en
staalblauwe
staartdekveren
zwarte bevedering met
witte omzoming tot bijna
volledig aan de kin

schachtstrepen
licht bruin
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bruin
duidelijk afgelijnd
tussen violetkleurige
rugveren en blauwe
staartdekveren

geen schachtstreep
Idem grote Borneo
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Vindplaatsen balgen Lophura rufa
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Vindplaatsen balgen Lophura ignita nobilis
Tot zover ons Tringverslag. Geïnteresseerden kunnen ons voor nadere info steeds contacteren:
http://www.wpa-benelux.info
Ook gratis lid worden van de vuurrugfazantenwerkgroep is nog steeds mogelijk en dit via
http://www.aviornis.be doorklikken naar werkgroepen “vuurrugfazantenwerkgroep”.
De vuurrugfazantenwerkgroep
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Bezoek Walsrode
Op regelmatige tijdstippen heeft
WPA-Duitsland een zogenaamd
Treffen. Dit jaar ging dit gepaard
met de halfjaarlijkse vergadering
van ECBG. Dit evenement ging
door in het wel gekend vogelpark
te Walsrode.
Het vogelpark van Walsrode
moet ik niet meer voorstellen. Dit
prachtige park zal iedere
fazantenliefhebber wel kennen en
ooit bezocht hebben.
Vrijdagnamiddag was de ECBGvergadering voorzien en was er
weinig tijd om van het park te
genieten. Verslag van deze vergadering
vind je even verder in het tijdschrift.
Gelukkig kregen we zaterdag de nodige
tijd om het park te bezoeken.
Het onthaal was voorzien om 10h bij de
inkom van het park. Menig Duitse en ook
enkele WPA-Benelux fazantenliefhebbers
waren aanwezig om van de stralende dag
te genieten. Er waren zelfs enkele WPAleden uit Zwitserland en Oostenrijk
afgezakt evenals een 15-koppige delegatie
uit ons nieuwste chapter: WPA-CZ-SK.
Tijdens de voormiddag was er een geleid
bezoek achter de schermen. We kregen een mooie rondleiding voorgeschoteld, gegeven door
Jan Dams. We brachten ook
een bezoek aan de
parkkeuken en daar konden
we zien wat er allemaal
bereid wordt voor de vogels.
Tijdens de namiddag was het
vrij bezoek aan het park en
konden we genieten van de
vogelshow waaraan
verschillende vogels
deelnamen o.a: kraanvogels,
flamingo’s, ibissen,
kaketoes, ara’s arenden en
gieren. Het park bezit meer
dan ooit een mooie collectie
vogels en is en blijft nog
steeds een bezoek waard.
Omdat de winter wat langer
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heeft geduurd waren we nu
iets te vroeg om te kunnen
genieten van de
bloemenpracht in dit park.
Gelukkig kregen we een
voorsmaakje van de
bloemenpracht in de
verschillende tropenhallen.
Een bezoek aan dit park is
een aanrader. Het schittert
nog steeds in al zijn glorie.

Nieuwsflitsen
De Edwards-fazant blijft ons grote zorgenkind. Er werden in een eerste fase al 13 stalen
onderzocht. De bedoeling is om na te gaan in hoeverre er in de populatie in beschermd milieu
nog voldoende genetische variatie beschikbaar is om aan de hand daarvan een gezonde
“reddingspopulatie” op poten te zetten. Het gaat om 11 stalen uit de Europese populatie,
zowel uit dierentuinen als uit private collecties. De dieren werden zorgvuldig geselecteerd
door Alain Hennache die tot 2009 het stamboek van de soort heeft gevoerd. De twee overige
stalen kwamen uit Hanoi Zoo. Het gaat om een staal van de laatste wildvang vogel die nog in
leven is (sinds 1996) en één van een nakomeling. Aangezien er nog slechts één vogel in Hanoi
aanwezig was (een haan) werd dit dier gekruist met een hen afkomstig uit het UK. Op basis
van de voorlopige resultaten voor het Mt DNA, blijken alle vogels verwant, ook het
Vietnamese dier. Er zijn echter wel degelijk verschillen in het Kern DNA: daar kunnen we
ruwweg 5 verschillende typen onderscheiden. De meest afwijkende is uiteraard die uit
Vietnam, waardoor dit dier een belangrijke rol zou kunnen spelen in de opbouw van de
nieuwe populatie. Er zijn inmiddels ook stalen uit de VS beschikbaar en er zijn
onderhandelingen opgestart met Japan. Hopelijk zijn die ook voldoende genetisch
verschillend van de Europese. We houden u uiteraard op de hoogte.
Het Tragopan DNA project verloopt prima volgens schema. De derde ronde is afgewerkt en
de resultaten zijn bekend. Er zijn nu resultaten van 147 vogels. Van de 46 Cabot’s waren er
slechts 2 hybriden. Van de 61 Satyr’s waren er 12 hybriden (20%). 10 van hen had
mitochondriaal DNA van Temminck’s, wat aangeeft dat Temminck hennen werden
ingebracht. Van de 40 Temminck’s waren er slechts duidelijk 2 hybriden, 5 andere zijn niet
duidelijk hybriden maar twijfelachtig.
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Nieuw is dat ook de onderlinge verwantschap van de vogels bepaald werd, wat zeer belangrijk
is om een gezonde populatie van zuivere dieren op te bouwen. De variatie is voldoende groot
bij de Satyr’s en bij de Cabot’s maar eerder laag bij de Temminck’s. Dit schijnt erop te wijzen
dat er van deze laatste soort een beperkter aantal dieren is geïmporteerd dan bv van de Satyr.
Omdat de Temminck vruchtbaarder is dan de Satyr en ook beter kan gekweekt worden, waren
nieuwe importen waarschijnlijk minder aangewezen.
Ondertussen wordt er volop aan de 50 stalen van de 4de ronde gewerkt. De resultaten daarvan
zullen waarschijnlijk nog voor de zomer bekend zijn en omdat er nog steeds vraag is naar
onderzoek is nu al een 5de ronde gepland. Deze zal doorgaan in het najaar, zodat de stalen na
het broedseizoen kunnen genomen worden. De prijs blijft op 70 € per te onderzoeken staal.
Wie interesse heeft neme contact op met Willy Tieleman via E-mail :
willy.tieleman@skynet.be. De volgorde van inschrijven telt!
Nieuws van WPA-Headquarters: met Pasen 2013 moest WPA haar zetel in “The Closed
House” te Heddon-on-the-Wall sluiten, omdat de eigenaar de ruimte voor andere doeleinden
nodig had. Het nieuwe adres is: World Pheasant Association, Middle, Ninebanks, Hexham,
Northumberland, NE47 8DL, UK.
Tel: +44(0)1434 345526, Email: office@pheasant.org.uk
In de toekomst zal WPA meer beroep doen op de inzet van zijn leden, zoals dat al jaren hier
op het continent gebeurt. Dit zou moeten leiden tot een nieuwe dynamiek en meer
enthousiasme. Professor Tim Lovel, bijvoorbeeld, zal de contacten met de Europese
afdelingen onderhouden.
Op de ECBG-vergadering in Walsrode kwamen verschillende belangrijke items aan bod
zoals de redding van de Edwards-fazant en de situatie van de onlangs in het UK
geïmporteerde Borneo-pauwfazanten.
Verder werd er een update gegeven van de officiële stamboeken die op dit ogenblik gevoerd
worden en die voor de private kwekers van belang zijn. Het gaat om de Maleise- en de
Bergpauwfazant, de Blyth- en de Cabot-tragopan, de Kuifloze Vuurruggen en de Salvadorifazant. Vooral dit laatste kreeg veel aandacht omdat het een schoolvoorbeeld is van een
stamboek waarin zowel de officiële instellingen (zoo’s) als de private liefhebbers
gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn. Een pluim voor de “monitor” ons bestuurslid Frédéric
Verstappen.
Tijdens de voorjaarsvergadering wordt klassiek ook een overzicht gegeven van de
werkzaamheden van de verschillende focusgroepen. Koperfazanten, Vuurruggen, Groene
Pauw, Kamhoenders, pauwfazanten, Kraagfazanten, Zilverfazanten, Tragopanen en
Edelfazanten passeerden de revue. Een hele lijst al van geëngageerde groepen waarbinnen
uitstekend werk wordt verricht.
Tenslotte kwam de samenwerking met een aantal Aziatische landen aan bod, zoals China,
India, Vietnam, Thailand en recent ook Myanmar.
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Lidmaatschap 2013
Voor wie dit nog niet gedaan heeft, is het weer hoog tijd om je lidmaatschap te vernieuwen
door een storting of overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer:
1093646 ING-bank Nederland
IBAN NL62INGB0001093646
BIC INGBNL2A
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE

De bijdrage voor:
gewoon lidmaatschap : 27 Euro
Lid-begunstiger (fellow member) : 50 Euro
Conservation-lid : 115 Euro

Welkom aan nieuwe leden
Devlieger Gilbert
Haesendonck Roel
Van Der Ploeg Klaas

Zedelgem
Gavere
Niezijl

België
België
Nederland

Agenda
18 mei 2013 : Regional Treffen West in Vogelpark Heiligenkirchen Detmold
25 mei 2013 : Regional Treffen Süd in Jettingen
31 augustus 2013 : Aviornis 40 jaar te Planckendael
6-7 september 2013 : fazantendag WPA-Duitsland te Maagdenburg
14 september 2013 : fazantendag WPA-Benelux in Zoo Parc Overloon
20-22 september 2013 : WPA Annual Convention in Edingburg (Schotland)
26-29 september 2013 : fazantendag WPA-Tsjechië en Slovakije
26-27 oktober 2013 : TT aviornis de Korhaan in Geel
2 november 2013 : ruilbeurs aviornis de Korhaan in Geel
2-3 november 2013 : TT Aviornis West-Vlaanderen te Roeselare
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WPA-Benelux nodigt u uit op haar
Fazantendag op 14 september 2013 in Zoo Parc Overloon
te Overloon

programma
9h00
onthaal
10h00
begeleide rondgang
12h00
lunchbuffet
13h00
aanvang lezingen
15h00
koffiepauze
17h00
einde lezingen
vrije rondgang tot 18H

Tussenkomst dagprogramma
35 € voor leden en hun gezin
40 € voor 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
35 € per persoon
Aanvang om 18h30
Einde voorzien om 21h00
Te storten op rekeningnummer :
Nederland : 1093646 ING-bank
IBAN NL62INGB0001093646
Inschrijving is verplicht
voor 05 september 2013.
Tel (00)32 14 378676
Email: paulo.raeymaekers@skynet.be
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