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Van het bestuur 
 
 
Als jullie deze eerste nieuwsbrief van het jaar ontvangen 
is 2016 al flink gevorderd en staat het kweekseizoen 
weer voor de deur. Al te veel kunnen onze dieren niet 
geleden hebben , toch zeker niet van de kou, want een 
echte winter hebben we niet gehad. Regen en wind 
daarentegen waren er bij momenten meer dan genoeg en 
nogal wat liefhebbers hebben hiervoor extra voorzorgen 
moeten nemen. 
Het meest belangrijke in deze nieuwsbrief is de 
uitnodiging voor onze jaarvergadering op 19 maart die 
gekoppeld wordt aan een bezoek bij ons medelid Peter 
Reinders.  We kunnen de laatste jaren, sinds we de 
jaarvergadering aan een hokbezoek koppelen, steeds op 
meer aanwezigen rekenen en dat is zoals het in een 
vereniging van gelijkgestemden hoort. We hopen dan 
ook dit jaar weer op een talrijke opkomst en diegenen 
die al bij Peter op bezoek waren, weten dat er daar best 
veel te zien is. We willen er bij deze gelegenheid ook 
nog eens op wijzen dat er nog steeds plaats is binnen het 
bestuur voor mensen die bereid zijn zich iets meer dan 
de anderen voor WPA in te zetten. Zij kunnen hun naam 
opgeven bij om 't even wie van de bestuursleden. 
Traditioneel zijn onze Britse collega's de eersten om hun 
jaarvergadering te houden en wij waren er met enkele 
personen aanwezig. De reis naar de andere kant van het 
Kanaal werd ook benut om enkele studiedagen in de 
"Bird Collection" van het Natural History Museum door 
te brengen. Een verslag daarvan kan je eveneens in deze 
nieuwsbrief vinden. 
Verder vind je de gebruikelijke nieuwsflitsen over wat er 
zoal gebeurt binnen onze vereniging. Je zal merken dat 
verschillende van de focusgroepen niet hebben 
stilgezeten en ook op het front van onze lopende 
conservatieprojecten is er interessant nieuws te melden. 
Blijft er ons slechts iedereen een schitterend 
kweekseizoen te wensen en hopelijk tot binnenkort op de 
jaarvergadering! 
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Uitnodiging jaarvergadering 
 
Op zaterdag 19  maart 2016 is onze jaarvergadering gepland. 
 
Zoals stilaan traditie is deze jaarvergadering gekoppeld aan een hokbezoek bij één van onze 
leden. 
Dit jaar hebben we een bezoek voorzien bij een bekend liefhebber, namelijk Peter Reinders 
Vosberg 27B Panningen Nederland. Peter beschikt over een mooie collectie met ondermeer 
meerdere soorten wilde kamhoenders edelfazanten en duiven. Tevens is hij gekend als 
medewerker van verschillende werkgroepen van WPA . 
Dit bezoek is dus zeker de moeite waard. 
 
De jaarvergadering heeft plaats in Sportbar “The Coach”, Piushof 137 Panningen . Dit is een 
7-tal minuten rijden vanaf Peter. Er is daar een broodjesmaaltijd met soep en koffie voorzien 
voor de deelnemers aan het hokbezoek en/of de jaarvergadering. 

 
Programma: 
14h30: onthaal gevolgd door het bezoek aan de collectie   
16h30: einde bezoek en verplaatsing naar Sportbar “The Coach” 
17-18h: broodjesmaaltijd  
18h: aanvang jaarvergadering 
20h30: einde jaarvergadering 
daarna gelegenheid tot gezellig samenzijn in de bar 
    

Voor de liefhebbers die willen deelnemen aan de maaltijd vragen we ter plaatse een 
tussenkomst in de kosten van 7,50€. Gelieve uw deelname te bevestigen vóór zondag 13 
maart 2016 bij de secretaris . 
 
Paulo Raeymaekers, 
Secretaris 
Lage weg 37c  2470 Retie 
(00)32 14 378676 paulo.raeymaekers@skynet.be 
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World Pheasant Association – BeNeLux  

JAARVERGADERING 
Zaterdag 19 maart 2016 te Panningen 

AANVANG 18.00 uur 

AGENDA 
 
1. Opening en mededelingen 
 

2. Verslag jaarvergadering 2015, zie Nieuwsbrief  nr. 2 van mei 2015 
 

3. Jaarverslag 2015 van de secretaris 
 

4. Financieel verslag 2015 van de penningmeester en stand van zaken betreffende 
de inning van de contributie 

 

5. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2017 
 

6. Verslag kascommissie 2015 
 

7. Benoeming  kascommissie voor jaarrekening 2016  
 
8. Fazantendag WPA-Benelux 2016.  
       
9. Verkiezing en benoeming bestuursleden: 

Aftredend volgens rooster is: Paulo Raeymaekers, hij is herkiesbaar. 
Er is nog minstens één vacature niet ingevuld. Kandidaturen voor het bestuur 
kunnen tot één week voor de vergadering bij de secretaris ingediend worden..      
 

10. Vaststellen rooster van aftreden bestuursleden: 
aftredend in 2016: Paulo Raeymaekers 
aftredend in 2017: Frédéric Verstappen 
aftredend in 2019:   Ludo Pinceel 
aftredend in 2020:   Teun van de Braak, Dirk Callebaut en Ivan Roels 
 
 

11. Rapportage werkgroepen:  
Kamhoenders Jaak Janssen 

   Kraagfazanten Victor Steenackers 
   Pauwfazanten Peter Paul van der Lugt/ Franz Duister 
   Vuurrugfazanten Dirk Callebaut 
   Tragopanen   Bart Verbruggen 
   Zilverfazanten Harry Das 
 

12.  ECBG-activiteiten:  
a. verslag Frédéric Verstappen 
b. Edwards-project Ludo Pinceel 

 
13.  Stamboeken: verslag Ivan Roels, Frédéric Verstappen en Paulo Raeymaekers 
 
14.  Rondvraag en Sluiting 
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Een bezoek aan het natuurhistorisch museum te Tring en WPA-UK 
 
Omdat er de laatste tijd meer en meer belangstelling komt voor zuivere soorten en 
ondersoorten van de zilverfazant, hadden we tijdens onze vorige bezoeken aan de musea van 
Tring en Parijs reeds een aantal interessante punten ontdekt. Om wat meer te weten te komen 
over deze interessante groep zijn we met de onlangs gestarte zilverfazantenwerkgroep nog 
maar eens op bezoek geweest in het natuurhistorisch museum te Tring. Gekoppeld aan dit 
bezoek  was tevens een deelname aan de jaarvergadering van WPA-UK(CBAG)  voorzien. 
Dit bezoek aan Tring had dus de bedoeling om wat meer duidelijkheid te brengen in al de 
ondersoorten van de zilverfazant en tevens ook te bekijken of onze fazanten in gevangenschap 
wel degelijk tot de juiste ondersoort behoren. Dus heel wat werk voor dit tweedaags bezoek. 
We kregen al direct een eerste tegenslag te verwerken, onze huisfotograaf, Ivan Roels, moest 

zich ziek melden en kon de 
overtocht niet meemaken. 
We moesten dus onze taken 
verdelen over de drie andere 
expeditieleden, Harry Das, 
Ludo Pinceel en Paulo 
Raeymaekers. Gelukkig 
hadden we wat steun van twee 
Duitse en één Franse collega. 
We hebben alle noodzakelijke 
foto’s kunnen nemen van al de 
ondersoorten die in Tring 
liggen. Ook hebben we reeds 
enkele kenmerken kunnen 
vaststellen. Nu is het grote 
werk voor Harry om al deze 
informatie te verwerken tot 

een mooi geheel. We zijn tot één besluit gekomen: we zijn met enkele vragen naar Tring 
vertrokken maar we zijn met tientallen vragen terug gekomen. Maar ook enkele oplossingen 
bieden zich gelukkig aan.  
We zullen nog verder rapporteren in onze nieuwsbrieven over deze studie van de 
zilverfazanten. 

Na het werk was er tijd om even 
te ontspannen en deel te nemen 
aan de fazanten dag van WPA-
UK. Deze vindt steeds plaats in 
het ”Cotswold Wildlife Park en 
Gardens” te Burford. 
In de voormiddag waren er drie 
mooie en zeer interessante 
lezingen voorzien. De eerste 
lezing was over het beheer van 
datagegevens van allerlei rassen . 
De organisatie van de spreekster 
beheert een ganse populatie van 
beschermde neerhofdieren in 
UK. Tevens was er een kleine 
voorstelling van deze databank.  
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Het grote probleem is steeds het 
bekomen van de juiste data van de 
dieren. Iedere medewerker kan zijn 
gegevens  op deze databank 
consulteren en ook  zijn gegevens 
doorsturen naar de beheerder. Dit 
is het grote voordeel van dit 
programma. Na Libby Henson was 
het de beurt aan Timothy Bray. 
Deze toonde de mogelijkheden van 
de verschillende DNA-testen en 
het te verwachten resultaat.  Hij 
toonde nogmaals het belang aan 
van het DNA-onderzoek. Hij 
toonde ook aan dat we als 

tragopanenwerkgroep op de juiste weg zitten met ons DNA-onderzoek en dat we dit zeker 
nog moeten uitbreiden naar andere soorten. De laatste spreker in de voormiddag was DR. 
Tariq Abou Zahr. Hij had het over 
de ziekten en problemen bij de 
fazanten. Het besluit was, zolang de 
fazanten niet ziek zijn, hoef je geen 
medicatie toe te dienen. Dit doe je 
zelf ook niet. Spijtig genoeg laat de 
fazant niet snel zien dat hij ernstig 
ziek is. Pas als het bijna te laat is 
merk je de ziekte op maar 
preventief werken heeft evenmin 
het beoogde resultaat. 
Na de lunch ging de Algemene 
Vergadering van CBAG door en 
hebben we een korte wandeling 
door de dierentuin gemaakt. 
Tijdens al mijn bezoeken aan deze dierentuin heb ik ook nog nooit mooi weer gehad. 
Vandaag was weer de regen en wind van de partij, zodanig dat we ons bezoek hebben moeten 
inkorten. 
 

 
We hebben dus ook nog 
enkele lezingen van het 
namiddag programma 
kunnen meepikken. De 
eerste lezing was van John 
Corder over het groot 
brengen van de Borneo 
Pauwfazant.  
Na deze voorstelling was 
het de beurt aan Stuart 
Wilson over een zoektocht 
naar de fazanten in Java en 
Korea. Stuart kan dit op een 
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zeer fijne en aangename manier 
brengen zodat iedereen aan zijn 
lippen kleeft. Deze mooie dag 
werd dan nog afgesloten met een 
diner in de Windmill Carvery te 
Burford. 
Op zondag was er een bezoek 
gepland aan de fazanterie van 
Sudeley Castle. Zij beschikken 
over een mooie collectie fazanten.  
Zij wensen ook aan de 
verschillende projecten mee te 
werken en zo hun fazantenbestand 
aan te passen. In hun collectie 
zitten Edwards-fazanten, Rood 
Kamhoen, Oorfazanten, 

Goudfazant en Zilverfazant. Na dit bezoek waarvan hier enkele foto’s was het de hoogste tijd 
om huiswaarts te keren. Dit na een geslaagd en leerzaam weekend. 
De nodige afspraken zijn reeds gemaakt voor de volgende ontmoeting op de fazantendag van 
WPA-Poland  te Warschau in Polen. We kijken hier naar uit. 
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Nieuwsflitsen 
 
Ook tijdens de rustperiode voor wat de kweek betreft, zitten heel wat liefhebbers niet stil. Zo 
houden heel wat mensen contact met elkaar via de media. Vooral Facebook is een medium dat 
erg geschikt is om informatie en mooie foto's uit te wisselen. Er zijn daar bovendien heel wat 
groepen ontstaan zoals bijvoorbeeld "Pheasant breeders of Europa", "Pheasants, Partridge, 
Quail, Pigeons & doves of The World", "PHEASANT BREEDERS", "Lophura", "Eared 
Pheasant Breeders", "Hühnervögel in menschlicher Obhut", "PHASIANUS",  "Pon un faisán 
en tu vida", "Galliformes", "Chrysolophus & Lobiophasis", "Critically Endangered Birds" en 
waarschijnlijk intussen nog enkele meer. Heel wat van onze leden zijn ook actief binnen deze 
groepen en werken op die manier mee aan het populair maken van onze lievelingsdieren. 
Bovendien biedt het internet de mogelijkheid zowel met mensen uit de States, Azië en alle 
mogelijke Europese landen te communiceren. 
Onze Focusgroepen hebben tijdens de winter evenmin stil gezeten. Een volledig jaarverslag 
van hun activiteiten hoor je uiteraard op de Algemene Vergadering, maar we geven hier alvast 
een kort overzichtje van enkele belangrijke punten: 
De EJFG (Focusgroep wilde kamhoenders) zorgde voor de plaatsing van enkele stellen rode 
kamhoenders, ondermeer in de fazanterie van Sudeley Castle in de Engelse Cotswolds en in 
de afdeling dierenzorg van een school in Geel. 
De Focusgroep Kraagfazanten verspreidde ook dit najaar weer heel wat zuivere 5000 
Goudfazanten over heel Europa en gaf advies over het samenstellen van geschikte 
kweekkoppels. Jammer genoeg moest men vaststellen dat voor de Lady Amherst-fazant we 
terug naar AF zijn gezonden. We beschikken wel over een aantal morfologisch perfecte 
dieren, maar bij de nakweek komen af en toe toch weer kenmerken te voorschijn die aantonen 
dat we hier nog niet zo ver gevorderd zijn als bij de Goudfazanten. Lady's met een 5000 ring 
zijn er dus nog steeds niet en wie denkt dat die er al wel zijn, neemt waarschijnlijk zijn 
dromen voor werkelijkheid. 
De Focusgroep Tragopanen kan dan weer op een succesrijke periode terugblikken. Al zijn er 
nog lang niet genoeg nakomelingen van geteste dieren met een TR-ring beschikbaar, toch 
konden al heel wat liefhebbers aan een onverwant zuiver kweekkoppel geholpen worden. Er 
staan wel nog heel wat mensen op de wachtlijst. Wie interesse heeft geeft best zijn naam op 
bij onze secretaris Paulo Raeymaekers, die de Surplus/Wanted lijsten beheert en zich strikt 
aan de volgorde van aanvraag houdt. We konden ook bemiddelen zodat enkele dierentuinen 
die aan het DNA project hebben deelgenomen, nu een zuiver koppel aan het publiek kunnen 
tonen. Ondertussen zijn de resultaten van ronde 8 bekend. Bij de Cabot's werden 2 op 12 
kruisingen vastgesteld, bij de Satyr waren dat er 7 op 40 en bij de Temminck 2 op 16. Globaal 
dus "maar" 16 % kruisingen, niet overdreven veel, maar toch een bewijs dat de testen geen 
overbodige luxe zijn. Het blijft dus belangrijk uw dieren te laten onderzoeken en dat kan nog 
in ronde 9, die al wel loopt, maar voorlopig nog niet volzet is. Een ander belangrijk punt is dat 
de nafok van geteste dieren ook daadwerkelijk met TR-ringen geringd wordt, want anders is 
na enkele generaties alles te herbeginnen. 
De Focusgroep Pauwfazanten krijgt een teleurstelling te verwerken. Verschillende van onze 
leden werkten mee aan een project om door middel van DNA onderzoek de soortzuiverheid 
en onderlinge verwantschap van een aantal zeldzame soorten te onderzoeken. Dit project werd 
gesponsord door WPA-UK en uitgevoerd door het Gene Lab van de Royal Zoological Society 
of Scotland. Jammer genoeg bleken zij niet in staat om voldoende kwalitatief goed DNA uit 
de veerstalen te isoleren, zodat de resultaten niet aan de verwachtingen konden voldoen. Hun 
oproep om bloedstalen of weefsel, eventueel van (diepgevroren) dode kuikens te bekomen 
bleef grotendeels onbeantwoord, zodat we nog steeds niet weten of de Berg- en Maleise 
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Pauwfazanten buiten het officiële stamboek geschikt zijn om in dat stamboek te worden 
opgenomen. 
Zoals ook elders in deze nieuwsbrief te lezen is, wordt er hard gewerkt aan de start van een 
Focusgroep Zilverfazanten. Net zoals de andere groepen is het ook hier weer de bedoeling 
dat er onder de vleugels van Aviornis en WPA gewerkt wordt, eventueel in samenwerking 
met een aantal Duitse liefhebbers. Harry Das, die deze groep trekt, zoekt uiteraard naar 
mensen die zich voor het bekomen van zuivere Zilvers in beschermd milieu willen inzetten. 
Ook aan onze lopende projecten werd de voorbije maanden de nodige aandacht besteed. 
Voor wat de ex situ activiteiten betreft - dat is alles wat er hier bij ons aan conservatie gebeurt 
- blijft de Edwards-fazant ons zorgenkind. Vogels die volgens de resultaten van de laatste 
DNA-ronde als verdacht werden bevonden, moesten evenals hun verwanten en nakomelingen, 
uit het kweekprogramma worden verwijderd. Anderzijds werden heel wat nieuwe kweekparen 
gevormd met soortzuivere dieren en geplaatst bij private kwekers en in zoos die zich bereid 
verklaarden mee te werken. Dit gebeurde zowel voor de Edwards- als voor de Vietnam-
fazant. Ons bestuurslid Ivan Roels heeft daar samen met Heiner Jacken van WPA-Duitsland 
heel wat uurtjes aan besteed en kilometers voor afgelegd.  
Ondertussen legt Ludo Pinceel de laatste hand aan het bijeenbrengen van stalen voor de 
volgende onderzoeksronde. Dank zij de administratieve hulp van Willy Tieleman slaagden we 
er (eindelijk) in 9 stalen van verschillende Japanse zoos te bekomen. Ook kregen we 5 stalen 
toegestuurd van vogels die in Cambodja in beslag werden genomen en van 3.3 
Vietnamfazanten uit Hanoi. Samen met een aantal belangrijke vogels uit de Europese 
populatie in beschermd milieu en een voldoende aantal stalen van Zilverfazanten (kwestie van 
ook een kruising met deze soort uit te kunnen sluiten) zullen ze voor de volgende DNA-ronde 
aan het labo worden toevertrouwd. Gelukkig kregen we nog een tweede financiëel duwtje in 
de rug vanuit de VS: na de 500 euro die we via Aviornis Vlaanderen van de APWS mochten 
ontvangen, ontvingen we nog eens 1365 euro van een Zoo uit Florida, die ook al aan het 
Tragopan project heeft meegewerkt.  
 
Ook in situ dit is in de thuislanden van de vogels, steunt WPA heel wat conservatieprojecten. 
Het hoofdbestuur keurde vorig jaar voor meer dan 25.000 euro steun toe aan verschillende 
projecten. Dit gebeurt steeds op advies van het SAC (Scientific Advisory Committee) 
waarvan Ludo Pinceel de voorzitter is zeer recent, tijdens de laatste vergadering op vrijdag 5 
februari werden de verschillende projecten uitgebreid besproken. We geven hier een bondig 
overzicht van wat er op dit ogenblik loopt, met de bedoeling in de volgende nieuwsbrieven 
telkens wat meer aandacht aan een bepaald project te besteden. 
 
Rond de Blyth Tragopan lopen er drie projecten: 

- een survey in West Myanmar (Mount Saramati) door Dr. Wang Nan van de Beijing 
Forest University 
- een aanvullende survey en extra habitat-ondezoek door Dr. Geoffrey Davison 
(Singapore) 

        - een zoektocht naar de actuele situatie van de Blyth-Tragopaan in noordoost India door 
Dr. Raul Kahul in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur en Mizoram. Dit onderzoek 
kan de aanzet vormen tot nieuwe conservatieprojecten rond deze interessante soort. 

Het is wel een fantastisch idee dat dank zij WPA er op dit ogenblik een wetenschappelijke 
studie zal worden uitgevoerd aan beide zijden van de grens tussen India en Myanmar. 
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Ook een minder bekende groep Galliformes, de Megapodidae of Grootpoothoenders wordt 
niet vergeten. Twee projecten rond de bescherming van deze fascinerende vogels lopen op dit 
ogenblik met financiële steun van WPA: 

  - op Suwalesi is dit een project rond het Hamerhoen of Maleo (Macrocephalon maleo). 
Deze vogel is bekend om zijn grote broedheuvels, die een geliefkoosde prooi zijn voor 
eierrovers.  
  - op de Mantani eilanden loopt een project rond het Fillipijns Boshoen (Megapodius 
cummingii) die daar eveneens bedreigd zijn. Dit project is erg interessant omdat het de 
lokale bevolking en de scholen erbij betrekt. 

 

 
 
De Zwartvoorhoofd Frankolijn (Pternistis atrifrons) is een Afrikaanse soort die eveneens 
sterk bedreigd is en waarvoor Birdlife International maatregelen voorschrijft. Deze vogel is 
eerst recent als afzonderlijke soort erkend en komt voor in Ethiopië. Dr. Kai Gedeon 
(Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt) leidde de veldstudie. Deze soort is in onze 
volières nagenoeg onbekend, maar zou toch in aanmerking kunnen komen voor een ex situ 
conservatie project. 
 
Ook het project rond de edelfazant Phasianus colchicus colchicus in de Nestos Delta in 
noordoost Griekenland loopt 
verder. WPA sponsorde een 
bezoek van Dr. Roger Draycott 
van de Britse Game & Wildlife 
Conservation Trust (GWCT) aan 
de streek en hij kwam terug met 
een aantal concrete voorstellen 
om de situatie van de enige echte 
Europese fazantenpopulatie te 
verbeteren. Aanplanten van 
geschikte struiken (Meidoorn, 
Sleedoorn e.a.) kunnen zorgen 
voor schuilplaatsen en voedsel. 
Ook een uitgebreide studie van de 
overlevingskansen van de jongen 
in verband met voedsel en predatoren en een verbetering van de telmethodes bv. aan de hand 
van de roep, staan op het programma. 
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Tenslotte worden ook de Ruigpoothoenders met vooral het Korhoen (Lyrurus tetrix) niet 
vergeten. In samenwerking met Dr. David Baines van de GWCT steunt WPA verschillende 
studies rond deze soort waarvoor  bij ons jammer genoeg alle beschermingsmaatregelen te 
laat komen.  

- Een eerste project loopt rond de invloed van Schotse windmolenparken op de 
aanwezige Korhoenpopulatie. Een eerste fase hiervan is afgerond, maar het project 
wordt verder doorgezet. 

- Voor een tweede project zal intensief met WPA-UK worden samengewerkt. Het is de 
 bedoeling het verspreidingsgebied van het korhoen in noord Engeland te vergroten. 
Blijkbaar  is een van de redenen waaarom populaties achteruitgaan een tekort aan 
baltsende hanen.  Daarom wordt gedacht aan het kweken in beschermd milieu van 
voldoende grote aantallen  mannetjes, die dan op de zogenaamde leks (baltsplaatsen) 
kunnen uitgezet worden. 

- Tenslotte staat er nog een derde groot project in de steigers met de bedoeling ook de 
 korhoenpopulatie in Wales meer kansen te geven, ondermeer door de verbetering van 
het habitat en de studie van wat er gebeurt met de jonge vogels. 

 

 

Foto CD WPA by John Corder 
 



WPA  - Nieuwsbrief 1 - 2016  12 

 
Lidmaatschap  2016 
 
Voor wie het nog niet gedaan heeft is het ook weer hoog tijd om je lidmaatschap voor 2016 te 
vernieuwen door een storting of overschrijving te doen op de volgende rekeningnummer: 
  
voor het jaar 2016 zijn de gevraagde bijdrages weer onveranderd: 
Gewoon lidmaatschap :  27 Euro 
Lid-begunstiger (fellow member) 50 Euro 
Conservation-lid : 115 Euro 
 
1093646 ING-bank Nederland  
 
IBANnr  NL62INGB0001093646  
BIC  INGBNL2A  
WORLD PHEASANT ASSOCIATION NEDERLAND-BELGIE  
  
Wilt u bij het overmaken graag uw naam & lidgeld 2016 vermelden? 
 
 
 

Agenda  
 

 19 maart 2016 jaarvergadering Panningen bij Peter Reinders 
 15-18 april 2016 ECBG en WPA-Polen te Warschau 
 10 september 2016 WPA-Duitsland te Erfurt 
 24 september 2016 fazantedag WPA-Benelux 
 21 oktober tot 4 november WPA-symposium te Beijing en rondreis in China 
 

 
Wie meer informatie wil over één van deze activiteiten, neemt best contact op met het 
secretariaat. 
 
Nieuwe leden 
 
Alberink Jarno    Nederland 
Bouma W.R.    Nederland 
Van Parys Andy   België 
Korten J.J.H.    Nederland 
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First announcement of the 
2016 International Symposium on Galliformes 

Galliformes are an order of heavily-formed ground-feeding birds that include pheasants, 
partridges, cracids, grouse and megapodes. China is richly endowed with a wide variety of 
Galliformes, and also undertakes vital studies and conservation on this order of birds. The 
World Pheasant Association (WPA) is committed to the study and conservation of 
Galliformes and the habitats they depend upon, both in the wild and in captivity, to prevent 
their extinction. WPA holds international symposia on Galliformes regularly around the 
world. The partnership between the China Ornithological Society and WPA has been 
established since the 1980s. With the aim of better international communication and 
cooperation, the 2016 Beijing International Symposium on Galliformes, the 6th such event, 
will be held on 21-23rd October 2016 in Beijing.  
 
Content  
Communication of research and conservation on Galliformes (pheasants, partridges, cracids, 
grouse and megapodes), as well as sustainable management, with a focus on threatened 
species and their habitats. 
 
Organiser & host  
Organisers: World Pheasant Association & China Ornithological Society  
Host: Beijing Forestry University  
 
Location  
Xueyan Building, Beijing Forestry University, Beijing, PRC  
 
Preliminary Program  
21st October, 2016 Registration  
22-23rd October, 2016 Symposium & Poster Presentation  
24-28th October, 2016 Field trip to Shanxi Province  
 
Registration, Reservation & Abstract submission  
Participants should register for the symposium and reserve hotels online. Details will be 
provided in the second announcement.  
The official language of the conference is English. Participants who are to give an oral 
presentation or poster should please submit an abstract while registering. The deadline for 
submission will be 31st July, 2016. The abstract should include title, authors, affiliation, 
summary of studies and key words, following the style of Avian Research 
(http://www.avianres.com/), and should be no more than 500 words. A collection of abstracts 
will be published before the symposium.  
 
Conference fees & Registration  
Details will be provided in the second announcement.  
 
Accommodation  
Details will be provided in the second announcement. Participants will need to cover all their 
food, accommodation and insurance costs.  
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Field trip  
A field trip is planned in Pangquangou National Nature Reserve, providing a good 
opportunity to see the endemic Brown Eared-pheasant and the wild Ring-necked Pheasant, as 
well as Xuanzhong Temple. Participants will need to cover all their costs for this field trip.  
A post symposium tour is planned by WPA to Sichuan Province following the Field Trip to 
Shanxi. This tour will be limited to 40 places and will include a visit to the Bifengxia Panda 
Breeding Centre and the Fengtongzhai Chinese Monal Breeding Programme. Further 
enquiries and bookings should be made via WPA (office@pheasant.org.uk).  
Another field tour to Lianhuashan Research Station, Gansu Province is planned by WPA and 
local organizers, to see Chinese Grouse, Blood Pheasant, Blue Eared Pheasant, Chestnut-
throated Partridge and Tibetan Snowcock. This might follow the field trip to Shanxi or be 
scheduled prior to the symposium. This tour will be limited to 20 places and will include a 
visit to the famous Tibetan Labuleng Temple. Further enquiries and bookings should be made 
via WPA and local organizers.  
It may also be possible to arrange other visits to field research programmes on galliformes 
with the researchers. Should delegates wish to visit some of Beijing’s famous sites before or 
after the symposium, we may be able to offer some advice and assistance.  
 
Local Organiser  
Prof. Xu Jiliang  
Vice Dean of School of Nature Conservation 
Beijing Forestry University  
86-10-62336718  
xujiliang@bjfu.edu.cn  
China Ornithological Society  
 
 
 

 

Bruine oorfazaten in het wild 
Foto Zhang Zheng-wang 
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