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G rootpoothoe ncle rs
Macrocepha on maleo
Megapod us laperouse laperoLrse
Megapod us I sener

Hokko's en goeans
Aburr a jacutrncla
Crax alberti
Crax b umenbach i

Crax fasoolata pinirra
Crar mrtu nr tu
Crax rubra gr scorn
Oreophasis derbianus
Ortalis vetula descha[]e rsc.lr
Penelope albipennis
Penelope perspic:rx
Piprle pipile prpr e

Ru ig poothoe nde rs
Tetrao urogallus cantabr icus
Tympanuchus cupido attwaterl

Fazanten
Catreus wallichii - Wallrchfazant
Colinus virginianus rrdgwayi - genraskerde

Vi rgi niaanse boomkwartel
Crossoptilon crossoptilon - w tte oorïazant
Crossoptrlon mantchu ricu m - brr-rine ooíazant
Francolin us ochropectus
F.a ncolinus swierstrai
Lophophorus lhuysii - Chinese glansfazant
Lophophorus sclateri - Sclaters glansfazant
Lophura bulweri - Bulwers fazant
Lophura edwardsi - Edwards fazant
Lophura imperialis - keizerÍazant
Lophura swinhoii - Swinhoefazant
Odontophor us strophium
Pavo muticus - Javaanse pauw
Perdix perdix italica
Polyplectron emphanum - Palawan pauwÍazant
Rheinardia ocellata - gekuifde argusfazant
Syrmaticus ellioti - Elliots Íazant
Syrmaticus humiae - Humes Íazant
Syrmaticus mikado - mikadofazant
Tragopan blythii - Blythtragopan
Tragopan caboti - Cabottragopan
Tragopan melanocephalus - Westelijke tragopan

U kunt helpen
lid te worden

door vandaag
van de WPA

W rlCirl;rzanl (lillrÉr!1r wa ah tH,rralwr( kc)

President :

Dr. Jean Delacour

,,WPA is thans uilgegroeid tot een organisatie
va n aa n zien I íjke conse rve ri ng swaa rde, hetgee n
de toekomst van veel ernstig bedreigde en
prachtige vogels zal helpen-"
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Gerald Durrell (1978)



Wat doet de WPA ?

Veel fazanten en andere hoenderachtigen, die tot
de Orde GalliÍormes behoren, zijn terecht geplaatst
op de lijst van bedreigde diersoorten. lmmers niet
alleen wordt er vanwege hun vlees en hun veren
intensief op gejaagd, ook hun natuurlijke versprei-
dingsgebieden worden vernietigd.
Gelukkig is het mogelijk, mits aan de juiste voor-
waarden wordt voldaan, de meeste soorten ook in
volieres in stand te houden, aangezien zij zich
gemakkelijk voortplanten. Hiervoor is onderzoek
nodig, waardoor fokmethoden kunnen worden ver-
beterd, waardoor nu en later de mogelijkheid be-
staat om hoenderachtigen terug te zetten in hun
natuurlijke milieu.

ln juni 1975 werd daarom de WPA, de World Phea-
sant Association, opgericht. Deze internationale
organisatie heeft als taak het opzetten en coördine-
ren van aktiviteiten ter bescherming van de hoen-
derachtigen in alle delen van de wereld.

Doelstellingen van de WPA.
1. Het zeker stellen van voldoende grote popu-

laties van alle hoenderachtigen in hun natuurlijke
verspreidingsgebied door het behoud van ge-
schikte habitats, die kunnen voldoen aan al hun
levensbehoef ten.

2 Het bevorderen van kweekmethoden, zowel in de
landen van oorsprong als elders in de wereld, en
dan speciaal in die gevallen waar het behoud van
habitats moeilijk is en daarom het voortbestaan
van wilde populaties in gevaar is

3. Het opstellen van een informatiearchief voor
hoendervogels toegankelijk voor alle aangeslo-
ten leden en voor andere organisaties die zich
bewegen op het gebied van de bescherming,
instandhouding en het Íokken van hoenderachti-
gen.

4. Het bevorderen van gericht onderzoek, zowel in
de oorspronkelijke verspreidingsgebieden, als
op plaatsen waar de hoenderachtigen worden
geÍokt.
Het publiceren van de resultaten van dergelijk
onderzoek in het belang van de bedreigde soor-
ten.

5. De educatie van de medeburgers ter verbetering
van de kennis omtrent en de appreciatie van de
hoenderachtigen in het bijzonder en de natuur in
het algemeen.

6. Het aanleggen en beheren van buÍfercollecties
van bedreigde soorten, onder toezicht van de
WPA en in nauwe samenwerking met de over-
heden in de landen van herkomst, alsmede met
erkende Íokkers.

7. Het bevorderen van het behoud van de ver-
spreidi ngsgebieden. I n het bijzonder de bevorde-
ring van de integriteit van toevluchtsoorden,
nationale parken en reservaten die van belang
zijn voor hoenderachtigen in alle landen ter
wereld.

Prioriteiten zullen moeten worden vastgesteld door
het HooÍdbestuur van de World Pheasant Associa-
tion.
Dit in overleg met de betrokken overheden en in
nauwe samenwerking met andere internationale
organisaties zoals de ICBP (lnternationale Raad
voor de Vogelbescherming), de IUCN (lnternationa-
le Unie ter lnstandhouding van Natuuren de Natuur-
lijke Hulpbronnen) en het World Wildlife Fund
(Wereld Natuurfonds).

Kongopauw - AÍropavo congensis Chapin

De W.P.A. in
België en Nederland.
ln tal van landen zijn WPA-organisaties opgericht om
de landelijke aktiviteiten te coördineren en te stimu-
le re n.
Het van oudsher belangrijke gebied voor de Íazan-
tenÍokkerij, Nederland en België, blijkt nog steeds
één van de belangrijkste fokcentra in de wereld te
zijn voor tal van zeldzame hoenderachtigen, en
draagt daarom een extra verantwoordelijkheid.
Zeker als men denkt aan de Kongopauw, de Keizer-
Íazanl en de Salvadorifazant. Naast deze zeer
essentiële fokprogramma's met bedreigde diersoor-
ten zijn inmiddels een aantal projecten van start
gegaan :

Korhoenders, in samenwerking met Aviornis
Kamhoenders, in samenwerking met Aviornis
Nepalfazanten en zijn ondersoorten.

Over deze projecten en vele andere ontwikkelingen
op het gebied van hoenderachtigen, wordt gepubli-
ceerd in het 3-maandelijkse tijdschrift, de WPA -

Nieuwsbrief door vooraanstaande Íokkers en ande-
re deskundigen.
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Honduraskalkoen - Agriocharis ocellata (Cuvier)


