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Van het bestuur 
 
 
Met enkele rasechte hittegolven afgewisseld met wat 
stormachtig herfstweer kunnen we niet zeggen dat onze 
zomer niet vol afwisseling was. Hopelijk waren onze 
dieren minder grillig en kunnen onze leden op voldoende 
nafok rekenen. Zoals altijd horen we positieve en 
negatieve geluiden, maar globaal zal er toch wel weer 
voldoende nieuw leven in huis zijn. 
De voorbije lente was ook druk qua activiteiten, zoals je 
verder in dit nummer kan lezen. De zomermaanden zijn 
traditioneel kalmer, omdat iedereen zijn volle aandacht 
bij de kweek wil hebben, maar vanaf  september is de 
kalender weer goed gevuld. Met bijeenkomsten in 
Engeland, Duitsland, Benelux en Frankrijk is er aanbod 
genoeg voorhanden om enkele interessante dagen met 
gelijkgestemden door te brengen.  
Vergeet vooral niet tijdig in te schrijven voor onze 
Fazantendag in Ouwehands Dierenpark te Rhenen in 
Nederland. Hopelijk ontmoeten we daar weer veel 
vrienden op zaterdag 26 september. We hebben deze dag 
opzettelijk dit jaar op het einde van de maand gepland, 
om iedereen de gelegenheid te geven ook aan andere 
activiteiten eerder die maand deel te nemen. 
Onze focusgroepen hebben intussen ook niet stil gezeten 
en gaan gestaag verder met studie en populatiebeheer 
van hun lievelingssoorten. Uit een rondvraag binnen die 
groepen blijkt ook dat lang niet alle liefhebbers op de 
hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen die hun land 
en Europa opleggen. Door het grote aantal regels, 
bovendien verschillend van soort tot soort, blijken nogal 
wat kwekers niet altijd aan alle voorschriften te voldoen, 
dit zonder kwade wil van hun kant. Om hiervoor een 
oplossing te bieden is er op onze fazantendag een lezing 
voorzien over deze problematiek. 
Ook de reddingsoperaties voor de kritisch bedreigde 
Edwards-fazant verlopen verder volgens plan. In dit 
nummer krijg je een volledige update van de activiteiten 
van ECBG en EAZA hier omtrent. Positief is ook dat in 
het thuisland Vietnam evenmin wordt stilgezeten en dat 
de adviezen van de WPA daar in hoge mate gewaardeerd 
worden. 
Veel leesplezier en zeker tot zaterdag 26 september! 
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Op bezoek bij onze Tsjechische vrienden. 

Begin 2015 kregen we een uitnodiging om deel te nemen aan hun fazantendag. Het 
programma was:  een bezoek aan Plzen Zoo op zaterdag met voorafgaand hun fazantendag en 

op zondag waren er bezoeken  voorzien aan enkele 
privé collecties. 

Met enkele bestuursleden aanvaardden we deze 
uitnodiging en op vrijdag 10 april vertrokken we met de auto richting Plzen. 

Zells enkele liefhebbers uit UK waren aanwezig te Plzen. 

Op zaterdag voormiddag waren er de lezingen voor hun fazantendag. 

George had van onze aanwezigheid gebruik gemaakt om Ludo en Paulo een lezing te laten 
geven. We zijn dan ook op deze uitnodiging ingegaan. 

Tomas Pes van Plzen Zoo had de primeur 
om de eerste lezing op zich te nemen. Na 
Tomas was het de beurt aan Ludo, die een 
uitgebreide presentatie gaf over het verloop 
en de stand van zaken aangaande de 
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Edwards- fazant.  Na Ludo was het de beurt aan Paulo, die over het stamboek van de 
tragopanen een woordje uitleg gaf met een verduidelijking van het gebruik van de 
stamboombriefjes. Tenslotte gaf Jan Hanel van Zoo Liberec nog een uiteenzetting over 

broedtechniek. 

Na de voordrachten en een stevige lunch 
was er een geleid bezoek aan de dierentuin.  

Plzen heeft nog een mooie collectie 
edelfazanten zitten in allemaal vernieuwde 
volières. Dit is het stokpaardje van Tomas 
Pes. De dieren zitten allemaal in mooie 
grote ruimten en met verschillende andere 
vogelsoorten samen. 

Om echt de pracht van deze zoo te hebben 
waren we enkele weken te vroeg. De zoo is eigenlijk ook een botanische tuin met een grote 
collectie aan planten. Voor de bloei van deze planten was het nog te vroeg.  

Na dit bezoek was er een diner voorzien . Er werd 
een heerlijke maaltijd geserveerd in de kelders 
van het hotel. Eten en drank was er voldoende en 
voor de prijs moest je het ook niet laten. De 
kostprijs voor een pint is een stuk lager dan in 
België of Nederland. 

Op zondag brachten we een bezoek aan een kleine 
dierentuin “Zoo Hluboka”die gelegen is aan een 
groot meer. Als ik de kans krijg , ga ik altijd even 
langs in de bedrijfskeuken van de zoo. Hier krijg 
je een idee wat de dieren allemaal krijgen 
voorgeschoteld en zie je ook hoe proper deze 
dierentuin is. 
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Er waren enkele prachtige hokken of leefomgevingen voor de dieren gemaakt. Hierbij een 
kleine indruk van één kooi voor een paar arenden.  Bij de rondgang was er een wandelpad 
aangelegd over het meer , 
je wandelde hier door de 
vrije vluchthal. Hierin zaten 
enkele watervogels, 
pelikanen en reigers. Hier 
zaten ook enkele dieren 
waarvan je geen bezoekje 
wenst in je collectie. 

Na dit prachtige bezoek 
was het de hoogste tijd om 
weer huiswaarts te keren.  

Een bezoek aan de andere 
WPA-chapters is altijd 
leerzaam en hier kan je ook 
steeds de nodige relaties leggen en een verdere samenwerking opbouwen. 
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Een bezoek aan WPA-Oostenrijk 

Enkele weken na onze uitstap naar Tsjechië was het nu tijd voor een trip naar Oostenrijk. 

Op vrijdag was er een fazantendag met voorafgaand de ECBG-vergadering en zaterdag was er 
een hokbezoek voorzien bij enkele 
liefhebbers. Op zondag ging nog de 
vergadering van het SAC (Scientific 
Advisory Committee) van WPA door, 
waarvan Ludo voorzitter is. 

Het is altijd mooi meegenomen als je 
bij de liefhebbers kan langsgaan en 
zien hoe zij hun fazanten houden.  Je 
valt van de ene verbazing in de 
andere. 

Vrijdag voormiddag ging de ECBG-vergadering door (zie verder in dit nummer) met daarna 
aansluitend hun fazantendag.  

Op deze fazantendag waren er weer een 
paar boeiende lezingen en telkens leer je 
toch wat bij over onze hobby. Dit maakt 
het juist zo interessant. Er was een 
uiteenzetting over  de kalij – en 
zilverfazanten met aansluitend een 
reisverslag over een bezoek aan 

Thailand. Hierop volgend was er een 
overzicht van alle soorten edelfazanten met 
heel veel informatie en Ludo sloot af met 
de eerste bevindingen van het bezoek aan 
Tring en Parijs aangaande de raszuiverheid 
van Zilverfazanten. 

Na deze voordrachten was er, zoals de 
gewoonte in Oostenrijk is, een stevige 
maaltijd voorzien met  daarop aansluitend 
een frisse pint. Dit gezellig keuvelen van 
fazantenliefhebbers ondereen  liep verder 
uit tot in de late uurtjes. 

Op zaterdag was er een bus trip voorzien naar de fazantencollectie ’s van enkele liefhebbers. 
We startten bij Manfred Prasch die een mooie collectie zilverfazanten en kalijfazanten bezit. 
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Hier zat tevens een koppel nieuwe 
importen Humefazanten uit Thailand. Het 
was echter moeilijk  om een mooie foto te 
maken van deze fazanten. 

Na het bezoek aan Manfred reisden we 
verder naar de volgende collectie van 
Martin Kohl. Een mooie rij hokken met tal 

van fazanten en duiven. Overal  waar je kwam 
stond de koffietafel (en iets meer) buiten 
reeds klaar om van de genieten. 

We stelden vast dat veel  van de hokken 
allemaal volledig zijn overdekt en een sterke 
constructie hebben. We vermoeden dat de 

zware sneeuwval in Oostenrijk hiervoor 
iets tussen zit. 

De volgende liefhebber woonde tegen de  
zuidflank en had een prachtig uitzicht. In 
de tuin met vijver liep een kudde herten . 
Zijn open , nieuwe hokken, werden 
bevolkt door  verschillende soorten 

edelfazanten.   

De natuur moet nog goed zijn in Oostenrijk 
, want aan de bosrand merkten we nog vele 
nesten van de rode bosmier op. De eitjes en 
poppen van deze soort zijn heerlijk voedsel 
voor onze jonge fazanten. Het probleem is 
dat het hier een beschermde diersoort betreft 
en we alles met rust moeten laten. 

Van hieruit reisden we verder naar de volgende collectie. Hier was de tuin volledig omringd 
door fazantenhokken.  Mooie afgewerkte 
hokken met een mooie collectie fazanten.  

Van daaruit reisden we weer verder om de 
collectie van Franz Prishing te bekijken. Hij 
beschikt over een mooie verzameling maar 
heeft nog wat werk om al de voorziene hokken 
verder af te werken. Op het terras in de zon 
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was het wel zeer heerlijk vertoeven en kregen 
we een lunch  voorgeschoteld. 

Van daaruit vertrokken we naar onze laatste 
collectie. Deze bestond uit vogels van allerlei 
pluimage: parkieten, papegaaien, fazanten, 

toerako’s, enz. . Deze dieren zitten 
allemaal in mooie nette hokken en 
degelijk verwarmd. 

Dit is een collectie die wat extra aandacht 
vraagt. Alles was er net tot in het kleinste 
detail. 

Van daaruit ging het terug naar het hotel waar de hertenragout ons al stond op te wachten en 
we weer konden terugblikken op een geslaagd 
weekend. 

Zondag voormiddag werd er nog vergaderd 
door de SAC leden. 

Het was zeker de moeite waard om af te 
zakken naar  Oostenrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfred vol bewondering voor de Witte Oorfazant 

 

  



WPA  - Nieuwsbrief 3 - 2015  9 

 

ECBG meeting 1 mei 2015 te Kaindorf, Oostenrijk. 
 
Dit was de laatste bijeenkomst die voorgezeten werd door Ludo Pinceel. Omdat er niemand 
bereid gevonden werd hem op te volgen was hij nog voor een extra jaar chairman gebleven, 
alhoewel overeengekomen was dat men de ECBG-vergaderingen maar drie jaar zou 
voorzitten. John Corder verklaarde zich bereid gedurende de overige twee jaar de 
vergaderingen voor te zitten. 
Ludo begon met de aanwezigen te bedanken en heel speciaal de mensen van WPA-Oostenrijk 
die deze vergadering vlekkeloos hadden georganiseerd, compleet met de transfers van de 
luchthaven. 
In functie van de ontwikkelingen in het Tragopanen DNA onderzoek zijn er binnen EAZA 
personen aangesteld die zich zullen bezighouden met het opvolgen van de soorten binnen 
dierentuinen. Voor de Satyr tragopaan zal dit Trevor Franks zijn uit Bristol Zoo en voor de 
Temminck’s zal Davide Frigo uit Cotswold dit voor zijn rekening nemen.  
Voor de Cabot tragopanen zal Mathieu Dorval zijn stamboek hervormen en in de toekomst 
enkel met DNA geteste vogels verder werken. Samenwerking met het register van de 
tragopanen werkgroep zal hier cruciaal zijn. 
Het DNA project dat, in samenwerking met de dierentuin van Edinburgh, opgestart werd voor 
de Maleisische en Rothschild pauwfazant heeft voldoende DNA materiaal om markers te 
ontwikkelen. Of zij in staat zullen blijken om historische hybridisatie te detecteren is niet 
duidelijk. Hier zal nog eens duidelijk gemaakt worden dat zij ons resultaten kunnen 
aanleveren en niet onze stalen gebruiken voor onderzoek in ontwikkeling. 
Groene pauwen (P.m. imperator), Reinhold Bauer heeft enkele surplus mannen verdeeld naar 
o.a. ook dierentuinen. Momenteel beschikt dierenpark Planckendael over een man en zou in 
de toekomst een koppel willen houden voor te kweken. Ook hier wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om de populatie te beheren met zoo easy. WPA bekijkt momenteel de aankoop 
van dit programma voor meerdere soorten dat bruikbaar is voor de verschillende chapters. 
De 2de fase van het Edwards’ DNA onderzoek is intussen ook afgerond. Dit hield in dat er nog 
een extra 60 stalen werden getest van Swinhoe (22), Edwards (39) en Vietnam (22). Hierdoor 
werd 1 hybride ontdekt uit een kruising Swinhoe met Edwards, zo’n 3 à 4 generaties terug. 
Hier wordt onmiddellijk actie ondernomen om het dier uit het stamboek te verwijderen en zijn 
26 broers en zussen op te sporen. Eveneens zullen alle jongen die afstammen van deze 14 
dieren  worden geweerd in het stamboek, wetende dat dit een hele klus is gezien de tijd die 
verstreken is. Verder bleek er een duidelijk genetische aflijning tussen de 3 soorten, waardoor 
ze makkelijk te testen zijn in de toekomst. Er zullen dus nog meer dieren moeten getest 
worden en dit zal kunnen voor een 76- 80€ per staal. 
Onze vergadering werd deze keer bijgewoond door Karol Sepiolak uit Polen. Hij heeft een 
20-tal enthousiaste mensen in Polen, waaronder ook enkele dierentuinmensen, en zij zouden 
mogelijks een nieuw WPA chapter willen opstarten. 
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De fazanten van Vietnam (tweede deel) 
(tekst door Edouard Jelen - Vertaling Ludo Pinceel) 
 
De Edwards-fazant (Lophura edwardsi) Oustalet, 1896. 
 
Deze fazant is waarschijnlijk de meest iconische van allen aangezien de ex situ kweek ervan 
de dag van vandaag gezien wordt als een belangrijk element in de conservatie van de soort. 
Het zeer beperkte aantal van deze soort in het wild maakt dat haar overlevingskansen volledig 
op de populatie in beschermd milieu berusten. 
Jean Delacour (1983) 
heeft zich gebaseerd 
op zijn verschillende 
expedities om het 
verspreidingsgebied 
van de Edwards-
fazant  te bepalen en 
het te beperken tot de 
drie provincies van 
Centraal Annam. 
Recent genetisch 
onderzoek heeft 
aangetoond dat de 
Keizerfazant uit de 
Dong Hoi regio een 
hybride is tussen een 
wijfje van de 
Edwards-fazant en een haan Zilverfazant (Hennache et al. 2003). De Edwards-fazant moet 
dus in 1923 in die streken aanwezig geweest zijn, zegge 55 km ten noorden van het tot dan toe 
beschreven verspreidingsgebied. In 1999 werden de resten van een hen ontdekt in de Co Bang 
regio, wat nog eens 20 km toevoegt aan de oorspronkelijk beschreven habitat.  
Het massale gebruik van ontbladeringsmiddelen tijdens de Vietnam-oorlog, in 't bijzonder ter 
hoogte van de grens tussen Noord en Zuid Vietnam (de 17de parallel), in het hart van het 
levensgebied van de Edwards-fazant is na het beeindigen van het conflict gevolgd door een 

massale ontbossing en het 
uitbreiden van het 
landbouwgebied. Op die manier 
is de habitat volledig 
versnipperd.  
Tussen 1988 en 1992 werden er 
door Birdlife expedities 
ondernomen, die vruchteloos 
bleken (Eames et al. 1992). De 
soort werd "probably extinct in 
the wild" verklaard tijdens het 
congres van Lahore in 1992. In 
1994 belastte de WPA Alain 
Hennache met het internationaal 
stamboek in samenwerking met 
Han Assink in een project om de 
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soort te redden. In dezelfde periode droegen de belangrijke vooruitgang in het genetisch 
onderzoek van Ettore Randi in zijn instituut te Bologna in niet geringe mate bij tot het plan de 
soort ex situ veilig te stellen. Inderdaad, onder de fazanten die door private kwekers en 
dierentuinen vrijwillig ter beschikking gesteld werden, bleken er een aantal gekruist te zijn 
met een Swinhoe hen. Dit genetisch onderzoek heeft dan ook toegelaten deze hybriden uit het 
programma uit te sluiten. Het is belangrijk erop te wijzen dat het fenotype zeven generaties na 
de oorspronkelijke kruising , identiek is aan de wilde soort. Het DNA-onderzoek toont echter 
de kruising nog duidelijk aan. 
Er onstond nieuwe hoop in 1996 door de vangst van twee exemplaren in het Phuond Dien 
district, in het noorden van de provincie Thuan Tien Huê (Eve, 1997). Er werd een poster 
gemaakt en verdeeld in alle dorpen van centraal Annam met de bedoeling de inwoners ertoe 
aan te zetten op zoek te gaan naar wilde fazanten. De voorraad in beschermd milieu komt 
voort uit een beperkt aantal founders en zou gebaat zijn met de genetische diversiteit van de 
vogels uit het wild. Er werden inderdaad nog enkele exemplaren gevonden, maar in een zo 
klein aantal dat de soort gedoemd is te 
verdwijnen zonder menselijke 
tussenkomst. 
 
Het ex situ conservatieprogramma 
 
Vandaag is het conservatieplan voor de 
redding van de Edwards-fazant in volle 
gang. We weten nu dat de Vietnam-fazant 
(Lophura hatinhensis) een volledig 
natuurlijke en wilde vorm is van de 
Edwards-fazant en tot dezelfde soort 
behoort. Rekening houdende met de 
recente nieuwe inzichten in de resultaten 
van de genetische analyses, is er een 
nieuwe piste denkbaar, namelijk de 
mogelijkheid de genetische variatie van de 
Edwards te verhogen door middel van het 
invoeren van genen van de Vietnam-
fazant. Daarom is er een experiment gestart 
met 6 koppels edwardsi x hatinhensis, 
namelijk twee in Duitsland, twee in 
Frankrijk en de twee overige  in België. 
Het komt erop neer te bepalen of het 

kenmerk "witte staartveren" kan 
weggekweekt worden of niet. Het is 
belangrijk te weten dat één van de Vietnam-
hennen die aan het programma deelnemen 
geen witte staartveren heeft. 
Het genetisch onderzoek is gebaseerd op 
een nieuwe staalname van Edwards-
fazanten. Japan, in de persoon van Kyoto 
Mizutani (Uneo Zoological Gardens en 
Eneo Park - Tokio) heeft zich akkoord 
verklaard aan het verzamelen van stalen deel 
te nemen en veren van vogels in zoos en 

 

 



WPA  - Nieuwsbrief 3 - 2015  12 

private collecties op te sturen. Dit is een heel bijzondere stap, aangezien door het ontbreken 
van commerciële contacten tussen Europa en Japan qua uitwisselingen van galliformes, het 
mogelijk is dat de Japanse populatie volledig verschillend is. 
De VS is eveneens betrokken. Christopher Holmes van Houston Zoo (Texas) heeft reeds een 
aantal stalen genomen voor DNA-onderzoek en naar Europa opgestuurd. Hopen we dat deze 
nieuwe perspectieven van belangrijke genetische variatie ons nu zullen toelaten een 
kweekprogramma op te starten met een groep vogels in beschermd milieu die groot genoeg is 
en voldoende variatie vertoont om als basis te dienen voor de reïntroductie van de Edwards-
fazant in Vietnam. 
Voorstellen en raadgevingen: Iedereen kan proberen zijn steentje bij te dragen door deze 
soort te houden en kweken en waar mogelijk in het kader van het conservatieprogramma. 
Deze fazanten zijn gekend als zeer gehard en ze zijn niet erg koudegevoelig en kunnen 
daarom perfect de winter in de volière doorbrengen, op voorwaarde dat ze over een schuilhok 
beschikken waarin ze aan de ruwste weersomstandigheden kunnen ontsnappen. Aangezien de 
sociale structuur in het wild niet gekend is, worden ze meestal als koppel gehouden. 
 
De Vo Qui-fazant of de Vietnam-fazant (Lophura edwardsi hatinhensis) Vo Quy, 1975. 
 
"Lophura hatinhensis is an invalid taxon, Alain Hennache, Simon P. Mahood, Jonathan C. 
Eames & Ettore Randi" 
Deze recente studie is te lezen in Forktail 28 (2012) p 129-135. Ze toont de ongeldigheid van 
de Vietnam-fazant als een afzonderlijke soort aan, aangezien het hier gaat om een ingeteelde 
afwijkende vorm van de 
Edwards-fazant. 
Endemisch voor Annam, werd 
de Vietnam-fazant beschreven 
door Vo Quy in 1975 in zijn 
boek "Chim Viet Nam" ("De 
vogels van Vietnam") en dit als 
gevolg van de observatie van één 
enkel mannetje, gevangen in 
1964. Deze fazant werd 
algemeen aanvaard als een 
afzonderlijke soort sindsdien 
(Sibley & Monroe in 1990, 
Inskipp et al. in 1996, Birdlife 
2001 International, 2011, 
Dickinson 2003). Omwille van 
zijn gelijkenis met  L. edwardsi 
beschouwden sommigen hem echter als een ondersoort van deze soort (del Hoyo et al. in 
1994 en Johnsgard in 1999), of als een "species inquirenda" (een twijfelachtige soort die 
verder onderzoek vergt) zoals Vuillemier et al. in 1992. Anderen erkenden de soort niet, of 
nemen geen stelling in (Madge & McGowan in 2002 en Hennache & Ottaviani in 2005). 
 L. edwardsi en L. hatinhensis zijn zeer zeldzame bewoners van de immergroene wouden die 
op lagere hoogte in de Annamese bergen in Centraal Vietnam aangetroffen worden en er is 
nog steeds weinig van geweten (Birdlife International 2001). Beiden werden als 
"Endangered" beschouwd tot  in begin 2012 en vanaf dan als "Critically Endangered" 
(Birdlife International 2012a). L.hatinhensis werd voornamelijk aangetroffen in het noordelijk 
deel van het verspreidingsgebied van L. edwardsi, alhoewel er een observatie geweest is in de 
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provincie Thua Thien Hue aan de zuidgrens van het verspreidingsgebied van L. edwardsi  
(Birdlife 2001International). 
Morfologische waarnemingen:  vier wildvang Vietnam-fazanten en twaalf andere uit de 
populatie in beschermd milieu werden vergeleken met een wildvang Edwards' haan, met drie 
balgen van wilde vogels uit het museum en met zes andere uit beschermd milieu. In 
tegenstelling tot de Edwards is het verenkleed instabiel en vertoont veel meer variatie dan in 
de oorspronkelijke beschrijving werd aangegeven. De witte staartveren variëren eveneens in 
aantal  (van 1 tot 6) en zijn vaak asymmetrisch. Ze komen ook verschillend tot uiting in de 
loop van de tijd: over 't algemeen op 18 maanden, bij de eerste rui, maar ook vaak al na 15 
maanden of pas na 24 of zelfs 30 maanden (Dag Gia Tung & Sy Thus, 1996). Hun morfologie 
varieert van individu tot individu (AH pers. obs.). 
 
Genetisch onderzoek:  
De stalen werden genomen van tien wildvang Vietnam-fazanten en vijf generaties F1-vogels, 
afkomstig van wildvang vogels. Verder acht Edwards-fazanten, gevangen in de jaren 20 en 
30, vier wilde vogels gevangen in 1996, een individu uit het huidige beschermd milieu en een 
andere uit de jaren 1930, afkomstig van wildvang ouders. Er werd ook een vergelijking 
gemaakt met de Swinhoe-fazant (Lophura swinhoii). 
De interpretatie van de 
resultaten toonde een duidelijk 
verschil aan tussen L. swinhoii 
en de groep L. edwardsi en L. 
hatinhensis. De resultaten voor 
L. hatinhensis zijn zeer gelijkend 
op die van L. edwardsi met een 
laag divergentieniveau ( van 0.6 
tot max. 1.00 %). 
De geringe genetische variatie 
tussen de vogels laat niet toe hen 
in twee verschillende soorten te 
plaatsen. De onderzoekingen 
van Ettore Randi et al., 2001 
geven aan dat eerst vanaf een 
divergentieniveau vanaf 2 % van 
twee v erschillende soorten kan gesproken worden. L.  edwardsi en L.swinhoii verschillen 
bijvoorbeeld 2.5 %; L. leucomelana (de Kalij-fazanten) en L. nycthemera (de zilverfazanten) 
verschillen eveneens 2.5 % (Moulin et al., 2003). L. diardi (de prelaatfazant) en  L. 
ignita(gekuifde Borneo en Vieilliot) verschillen 4 % (Randi et al., 2001) terwijl er verschillen 
zijn van 3.9 tot 5.9 % tussen de verschillende soorten Tragopanen.  
De analyses tonen ook een verlies van unieke allelen (8) als gevolg van niet gecontroleerde 
kweek bij L. edwardsi, mede door het geringe aantal founders, terwijl er bij L. hatinhensis 
slechts 5 allelen uniek blijken te zijn. 
Het heeft niet minder dan 35 generaties kweek in beschermd milieu gevergd  vooraleer er bij 
bepaalde Edwards-fazanten witte staartveren verschenen en dit voor de eerste Vietnam-
fazanten werden geïmporteerd, waardoor een kruising tussen de twee kan worden uitgesloten. 
Door sommige onderzoekers wordt de Edwards-fazant vandaag als "uitgestorven in het wild" 
beschouwd; de laatste waarnemingen betreffen een haan gevangen in een val in 2000, daarna 
nog één andere die in een kooi werd gevonden bij een boer in 2009, beiden in de provincie 
Quang Tri. 

 



WPA  - Nieuwsbrief 3 - 2015  14 

De Vietnam-fazanten die nog aanwezig kunnen zijn in gefragmenteerde habitats in het 
noorden van het gekende Edwards' gebied vertegenwoordigen dus wellicht slechts een 
onstabiel fenotype, gedoemd om eveneens te verdwijnen op meer of minder lange termijn. Dit 
aangezien ze volgens de resultaten van deze studie slechts een ingeteelde afgeleide van de 
Edwards-fazant zou zijn. 
 
De keizerfazant (Lophura imperialis) Delacour & Jabouille, 1924. 
 
Birdlife International erkent de Keizerfazant niet meer als een afzonderlijke soort (2011). 
Volgens de SSC (Species survival Committee) van de IUCN / Galliformes Specialists Group 
en de WPA is de naam Lophura imperialis geen geldige soortnaam en moet de Keizerfazant 

beschouwd worden als een 
natuurlijke kruising tussen 
de soort Lophura edwardsi 
(Oustalet, 1896) en de soort 
Lophura nycthemera (Linné, 
1758). Ten gevolge daarvan 
werd de soort geschrapt van 
de Red List van de IUCN. 
Het onderzoek dat 
gemeenschappelijk gevoerd 
werd door de auteurs van de 
studie "Hybrid Origin of the 
Imperial Pheasant Lophura 
imperialis (Delacour & 
Jabouille, 1924) toonde dit 
aan door middel van 

morfologisch onderzoek, kruisingsexperimenten en DNA-onderzoek. Alain Hennache, 
Pamela Rasmussen, Vittorio Lucchini, Silvia Rimondi en Ettore Randi leverden op die manier 
het bewijs van een hybridisatie in het natuurlijk milieu. 
De keizerfazant werd voor de eerste keer beschreven door Delacour en Jabouille in 1924, aan 
de hand van een enkel koppel, gevangen in 1923 in de omgeving van Dong Hoi (Vietnam). 
Ingevoerd naar Frankrijk door Jean Delacour in Clères, gaf dit koppel een reeks 
nakomelingen in gevangenschap. De lijn stierf uit na de tweede wereldoorlog ten gevolge van 
gebrek aan founders. Het 
wijfje van het 
oorspronkelijk koppel 
bevindt zich sinds haar 
dood in het 
Natuurhistorisch Museum 
van Parijs. 
Het was wachten tot 1990 
om een exemplaar te zien 
dat gevangen werd in Cat 
Bin (Vietnam) en een in 
de streek van Quang-tri 
in 2000. Beide vogels 
vertoonden echter 
belangrijke fenotypische 
verschillen met de fazanten zoals ze door Delacour werden beschreven in 1923. 
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Deze fazant intrigeert sinds lang de liefhebbers en sinds 1997 begon het idee dat het hier om 
een kruising zou gaan veld te winnen. Het idee werd versterkt door de observatie van de 
balgen van afstammelingen van het door Jean Delacour ingevoerde koppel  in het Brits 
museum van Tring (UK) en in het Natuurhistorisch Museum van Parijs.  De morfologische 
variatie bleek belangrijk en een mogelijke verklaring was dat het hier om een natuurlijke 
hybride ging tussen de Edwards-fazant en de Zilverfazant van deze regio, namelijk de 
Lophura nycthemera annamensis. Ook de genetische analyse toont een gelijkenis tussen het 
Mitochondriaal DNA van de Keizerfazant en de Edwards-fazant; de genen van de 
Keizerfazant komen overeen met die van de Edwards-fazant en van de Zilverfazant. Tenslotte 
werd een kruising van deze twee soorten doorgevoerd in het Parc Zoologique de Clères.  De 
fenotypes van de nakomelingen waren ofwel identiek aan de exemplaren die in 1923 door 
Jean Delacour werden meegebracht, ofwel dat van het dier dat in 2000 werd gevangen. Het 
geheel van dit onderzoek werd gepubliceerd in 2003 door Alain Hennache et alii. De 
conclusie was dat de Keizerfazant inderdaad slechts een natuurlijke hybride is geweest van 
een Edwards-fazant en een Zilverfazant. 
 
Discussie: 
Terwijl er een echte consensus is in de wetenschappelijke wereld om de Vietnam-fazant niet 
langer als afzonderlijke soort te erkennen, is dat (nog) niet het geval voor de Keizerfazant. De 
meerderheid aanvaardt wel de theorie van de natuurlijke hybridisatie, maar enkelen stellen 

zich vragen over de 
geldigheid van de 
kruisingsexperimenten. Feit 
is dat voor deze 
experimenten de Berlioz-
zilverfazant gebruikt werd 
bij gebrek aan de Annam-
zilverfazant, maar verdere 
kruisingen door specialisten 
die aan de 
hybridisatietheorie twijfelen, 
tonen aan dat de 
nakomelingen vanaf de 
tweede generatie helemaal 
niet meer op de 
Keizerfazanten lijken. Het 

pleit is dus nog niet beslecht en verschillende NGO's die op het terrein in Vietnam actief zijn, 
zijn van deze problemen op de hoogte. 
Een gericht onderzoek zou aangewezen zijn, maar daarvoor ontbreken de fondsen!  
Het Ke Go Natuurreservaat van 35 Ha strekt zich uit over drie districten (Cam Xuyen, Ky 
Ahn en Huong Ke) en is opgericht in 1997 voor de bescherming van de Vietnam-fazant en de 
Keizerfazant en niet minder dan 100 soorten reptielen en amphibieën, beschreven door de 
Duitse bioloog Dr. Thomas Ziegler. 
Een ander belangrijk reservaat, Phong Na Ké Bang, is gesitueerd in het centrum van de 
provincie Quang Binh, in het noorden van centraal Vietnam, zo'n 500 km ten zuiden van 
Hanoi. Het werd opgericht in 2001 en werd UNESCO Werelderfgoed in 2003. Het strekt zich 
uit over 88754 km². Er bestaat een mogelijkheid dat daar Vietnam-fazanten en Keizerfazanten 
zouden voorkomen. 
We kunnen slechts hopen dat het onderzoek op het terrein in Vietnam en ook in Laos 
definitief en op korte termijn klaarheid kan scheppen over deze twee "probleemgevallen" 
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namelijk de Vietnam-fazant en de Keizerfazant. Deze laatste zou dan eventueel een 
gefixeerde hybride kunnen zijn en het vertrek van een nieuwe ondersoort. Alles hangt er van 
af of er voldoende grote wilde populaties van deze "soort" kunnen gevonden worden. 

 
Ref. 
Tous les Faisans du Monde ; Jean Delacour. Ed. de l'Orée. 1983. 
Monographie des Faisans ; Alain Hennache & Michel Ottaviani ; WPA France Edition.2005. 
 
foto's: 
- Edwards-fazant: haan @ J.E. 
- Edwards-fazant: hen @ J.E. 
- Poster verspreid in Annam (Centraal Vietnam) 
- Vietnam-fazant: hen van het kruisingsprogramma @ J.E. 
- Vietnam-fazant: haan @ J.E. 
- Vietnam-fazant: baltsende haan @ J.E. 
- Keizerfazant 
- Koppel Keizerfazanten @ R.Cox 
- Hybriden van de kruising Edwards X Berlioz-Zilver van de tweede generatie 
- Postzegels van Vietnamese fazanten 
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Nieuwsflitsen 
 
Onze werkgroepen bleven uiteraard actief tijdens de voorbije periode. 
De Focusgroep Kraagfazanten vergaderde op 29 mei om een stand van zaken op te maken. 
Er bleken voldoende jongen van de verschillende bloedlijnen van de goudfazanten gekweekt 
te zijn. De resultaten voor de Lady Amherst-fazanten laten echter nog op zich wachten. 
Blijkbaar is de oude raszuivere haan die Noël Hendrikx ter beschikking van de werkgroep 
stelde niet meer in staat een hen te bevruchten. Jammer, want zijn metgezellin legde wel 
eieren. 
De Focusgroep rond de Vuurrugfazanten kwam bijeen ten huize van Dirk Callebaut op 26 
juni om de resultaten van het muzeumbezoek aan Parijs eerder dit jaar te bespreken.  Dit keer 
ging de aandacht vooral naar de verschillen tussen de twee ondersoorten kuifloze 
vuurrugfazantnen: de Maleise en de Borneo. We hopen in de volgende nieuwsbrief hierover 
meer informatie te kunnen bezorgen. 
Bij de Tragopanen komen de veerstalen voor DNA analyse binnen zodat al gauw met de 
achtste ronde gestart kan worden. Er is internationaal een grote vraag naar soortzuivere 
vogels, zowel vanuit de dierentuinen als vanuit de private sector. We hopen dan ook dat er 
voldoende jongen van geteste ouders zullen opgroeien. De TR-ringen kunnen bij Paulo 
Raeymaekers <paulo.raeymaekers@skynet.be> worden aangevraagd. 
 
Tijdens de bijeenkomst van de WPA in Oostenrijk werd ook de vergadering van het Scientific 
Advisory Committee (SAC) gehouden. Daar werden de verschillende projecten besproken die 
door WPA financiëel gesteund worden.  Belangrijk is dat verschillende bedreigde soorten 
hoenderachtigen hier aan bod komen. We geven een kort overzicht van de lopende projecten: 
-  In Myanmar deed Wang Nan een survey van de steek van Mount Saramati. Ondermeer de 
Blyth-tragopan werd geïnventariseerd. Merkwaardig is dat de vogels uit die regio een eerder 
oranjerode gezichtshuid hebben in plaats van een gele. 
- Dr. Roger Draycott van de GWTC (the Game and Wildlife Conservation Trust) heeft de 
Nestos regio in Noord-Griekenland bezocht. Dit is de enige streek in Europa waar nog 
oorspronkelijke Edelfazanten voorkomen. Hij zal er samen met de lokale mensen nagaan in 
hoeverre deze populatie veilig gesteld kan worden. 
- Kai Gideon heeft een survey van de streek van Mount SAramati gemaakt van de 
Zwartvoorhoofdfrankolijn en de Djibouti-frankolijn in Afrika. Eventuele projecten ter 
bescherming van deze soorten lijken een hopeloze zaak ten gevolge van de bestaande 
restricties op de aankoop en het gebruik van grondstukken in de betrokken landen. 
- Mieke Zwart heeft een doctoraat gemaakt met steun van WPA over het effect van 
windmolenparken op de endemische korhoenders in de UK. Ze wil nu een nieuw project 
starten om te onderzoeken in hoeverre vangen en verplaatsen van vogels de bedreigde 
populaties kunnen versterken. Er zou hier liefst gebruik gemaakt moeten worden van vogels 
afkomstig van eieren van wilde populaties omdat men niet zeker is dat de vogels in 
beschermd milieu tot de juiste ondersoort britannicus behoren. 
- Er worden ook twee projecten rond Grootpoothoenders gesteund. Het eerste betreft het 
Hamerhoen (Macrocephalon maleo) in Sulawesi. Het tweede betreft het Fillipijns Boshoen 
(Megapodius cimmingii) in Sabah (Borneo); een project van Lord Cranbrook. 
Grootpoothoenders zijn erg interessant omdat ze hun eieren niet zelf uitbroeden, maar in een 
soort grote composthoop leggen.  
Tijdens deze vergadering werd onze voorzitter Ludo Pinceel opnieuw tot chairman verkozen. 
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De meeste aandacht blijft uiteraard naar de redding van de kritisch bedreigde Edwards-fazant 
gaan. In de voorbije periode werd hier zowel bij ons (ex situ) als in Vietnam (in situ) 
belangrijke vooruitgang geboekt.  
Biogenomics voltooide de tweede fase van het grote DNA onderzoek. Nadat in de eerste fase 
15 microsatellieten werden vastgelegd, werden deze nu getest op grotere groepen stalen. 20 
extra Edwards-fazanten, 20 Vietnam-fazanten en 20 Swinhoe-fazanten werden op die manier 
getest. Omdat een aantal oude stalen van de eerste fase ook opnieuw getest werden 
beschikken we thans over de resultaten van 39 Edwards-, 22 Vietnam- en 22 Swinhoe-
fazanten. De resultaten van de eerste fase werden bevestigd: er is nog voldoende variatie 
aanwezig binnen de populatie in beschermd milieu en het is zeer goed mogelijk eventuele 
hybriden te detecteren.   
Zo werd er bij de Edwards-fazant nog een kruising met de Swinhoe ontdekt, die ongeveer 3 à 
4 generaties geleden moet hebben plaatsgevonden. Deze vogel (een haan), maar ook al zijn 
broers en zussen en nakomelingen ervan moeten nu opgespoord worden en uit het stamboek 
verwijderd. Het wijst ook op de noodzaak elke vogel te testen die in de zogenaamde 
reddingspopulatie wordt opgenomen, dit indien zijn afstamming niet boven elke twijfel 
verheven is.  
Bij de onderzochte Vietnam-fazanten werden geen kruisingen vastgesteld, maar bij de 
Swinhoe-fazanten bleken twee individuen genetisch materiaal van de Edwards te bezitten.  
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek was de bepaling van de "relatedness", dit is de 
onderlinge verwantschap van de onderzochte dieren. Er blijkt nog heel wat van de 
oorspronkelijke variatie aanwezig te zijn in de ex situ populatie; een bewijs dat Alain 
Hennache gedurende zijn 16 jaren als stamboekhouder zich op een schitterende manier van 
zijn job heeft gekweten. Deze resultaten leveren ons nu de nodige gegevens om een keuze te 
maken voor een optimale samenstelling van kweekparen binnen het nieuw te starten 
stamboek. 
Intussen werd ook in Vietnam niet stilgezeten. In juni vergaderde de werkgroep rond de 
Edwards-fazant opnieuw en er werd een 5-jarenplan opgesteld en goedgekeurd voor de 
redding van deze soort. Daarbij wordt gedacht aan het verder prospecteren van het 
oorspronkelijke verspreidingsgebied dit om na te gaan of eventueel nog ergens restpopulaties 
aanwezig zijn. Dit onderzoek kan ook gegevens opleveren over geschikte gebieden waar later 
een eventuele reïntroductie zou kunnen plaatsvinden. Er wordt ook gedacht aan het oprichten 
van een nieuw kweekcentrum in een natuurgebied. Hiervoor wordt beroep gedaan op de 
expertise van WPA en EAZA voor wat het houden en kweken van de Edwards-fazant betreft. 
Ondertussen zijn ook de inspanningen van Zoo Praag om vogels naar Hanoi Zoo te exporteren 
met succes afgerond. De vele formaliteiten die hiervoor noodzakelijk bleken te zijn hebben 
veel tijd in beslag genomen en daardoor zijn de dieren eerst na het broedseizoen in Hanoi 
beland. Het is dus nu duimen voor volgend jaar. De 4 vogels (1.3) zijn in ieder geval veilig in 
Hanoi aangekomen en hebben zich goed gesetteld. Dang Ghia Tung deelt ons mede dat men 
nu gaat beginnen met het paren van deze vogels aan de 3.1 nakomelingen van de wildvang 
haan, zodat de genen van deze waardevolle vogel zeker niet verloren gaan. 
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Antonin Vaidl, curator van de vogels in de Prager Zoo, bij het klaarmaken van de vogels voor 
transport 
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De dieren zijn veilig in Hanoi aangekomen. Met Dang Ghia Tung, president van Hanoi Zoo. 
 

 
Lidmaatschap  2015 
 
Het is ook weer hoog tijd om je lidmaatschap voor 2015 te bevestigen door een storting of 
overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
 
voor het jaar 2015 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 
Gewoon lidmaatschap :   27 Euro 
Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 
Conservation-lid : 115 Euro 
 
1093646 ING-bank Nederland  
 
IBAN NL62INGB0001093646  
 
BIC INGBNL2A  
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
  
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2015 vermelden? 
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Agenda  
 
 29 augustus voorstelling van Aviornis en WPA aan AWPS(vereniging voor water- en 

parkvogels van de USA)  
 4-5-6 sept WPA-UK 40 jarig bestaan WPA  
 11-12 sept WPA-Duitsland in Heidelberg 
 26 sept 2015 WPA-Benelux fazantendag in Ouwehands Dierenpark Rhenen 
 9-10 oktober 2015 ECBG-vergadering en vergadering WPA Frankrijk. Locatie: Hotel des 

Saules, 80120 Favieres . 
 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 
secretariaat. 
 
 
Nieuwe leden 
 
Harry Das    Belgiê 
 

 
 

 

 

 

Nog enkele foto’s vanuit Oostenrijk 
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WPA-Benelux nodigt u uit op haar  
Fazantendag 26 september 2015  in  Ouwehands Dierenpark Rhenen 
Grebbeweg  111, 3911 AV Rhenen, Nederland 
 
programma 
 

 9-10h onthaal met koffie  
 10-11h30 rondleiding  met gidsen 
 11h30-12h30 vrij bezoek 

dierentuin 
 12h30-13h30 lunch  
 13h30-17h00 lezingen  

 Loi Burger over 
gezondheidsproblemen bij 
fazanten en hoe deze te 
behandelen of te voorkomen 
zijn 

 Jan Harteman over de nieuwe 
ontwikkelingen in de 
vogelwereld. 

 Rik Dams  
 Willy Tieleman over de Europese en internationale wetgeving in verband met het 

houden van fazanten. 
 17h00-18h00 vertrek dag gasten  
 18h00 aanvang avondprogramma  

 
Avondprogramma  
Voor de liefhebbers is er een diner in een gezellig restaurant in de zoo voorzien met 
mogelijkheid tot napraten 
Een 3-gangenmenu  
Aanvang om 18h 
 
Tussenkomst enkel dagprogramma 
30 € leden    
35 € niet leden  
 
Tussenkomst dag- en 
avondprogramma 
50 € leden    
55 € niet leden  
 
Te storten op rekeningnummer :  
Nederland : 1093646 ING-bank 
 IBAN  NL62INGB0001093646 
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Inschrijving is verplicht   
Elke deelnemer krijgt een persoonlijk inkomticket toegestuurd. Dit ticket geeft je  toegang tot 
de zoo en de fazantendag.  
 
Inschrijven voor 13 september 2015. 
Tel (00)32 14 378676   
 Email: paulo.raeymaekers@skynet.be 

 
 

Inschrijving fazantendag 
 
Voorinschrijving voor de fazantendag is verplicht. De inschrijvingen worden afgesloten 
op zondag 13 september 2015. Latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard. Je kan 
inschrijven via mail of telefoon aan de secretaris:  
Paulo Raeymaekers tel (00)32 14 378676  Email: paulo.raymaekers@skynet.be  
Gelieve de naam en voornaam te vermelden van iedereen die deelneemt aan de 
fazantendag. 
Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk inkomticket toegestuurd. Dit ticket staat op 
naam en moet getoond worden aan de inkom van de dierentuin. Dit is om gratis toegang 
te krijgen tot de zoo en de fazantendag. 
Hierbij een voorbeeld van een toegangsticket: 
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