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Genus Gallus Brisson

Gallus gallus (Linné, 1758)

Gallus gallus gallus (Linné, 1758)

G allus gallus spadiceus (Bonaterre, 1791)

Gallus gallus bankfua Temminck, 1813

Gallus gallus murghi Robinson & Kloss, 1920

Gallus gallus jabouillei Delacour & Kinnear,1928

Gallus l)arius (Shaw, 1798)

Gallus sonneratii Temminck, 1813

Gallus lafayetii Lesson, 1831



Eclips Rui bij Vogels
En in het biizonder bii Kamhoenders...

Door: Ludo Pinceel

í. Het probleem
Kamhoenders vormen een groep die tot de fazanten behoort, daar is iedereen het over eens.

Zowat alle fazanten die we kennen vertonen het hele jaar door hetzelfde verenpak. Het is
algemeen geweten dat d_e mannetjes meestal prachtig uitgedost zijn tenrvijl de wijfles gewoonlijk
een onopvallend camouflagekleed bezitten. Daarop zijn er slechtJenkele uitzond-erinlen, zoais
bij de Wallichfazant, waar de kleurverschillen tussen dé geslachten niet zo opvalteno iiln en
zoals bij annetjes en wiifes albbéi heEelfde sierlijke uiterlijk he'bben.
Onze wi n hierop geen uitzondering; ook daar ziln Oe hanén hee! wat
fraaier g

Toch vormen de kamhoenders een buitenbeentje: bijtwee van de vier soorten wilde
kamhoenders komt er namelijk een tussenrui vóor. óe mannetjes van het rode kamhoen en die

r hun opvallende halsveren, en vervangen die
en schaduwkleed vertonen. De rui die dat
enoemd. Het gaat hier duidelijk om een
treek aangaat.

Waal die eclipsrui van de kamhoenders uniek schijnt te zijn binnen de groep van de fazanten,
wordt hij daarentegen bij andere vogelgroepen vaàk algemeen aangetróffeÀ. zo kennen we
een
bij b t'3ï?,
honi één
soort snipachtige steltlopers (Scolopacidae), namelijk bij het kemphaantle (Phitomachus
pugnax) aangetroffen en ook een aantal meeuwen (Laidae) zoals de kókmeeuw, vertonen een
onvolledige koprui.

2. Meer over de rui
Vogels hebben veren.
Een belangrijke functie van de dekveren is het lichaam te beschermen tegen alle mogelijké
milieuinvloeden. Ook als isolatie spelen deze veren een belangrijke rol; iogels zijn iímers
warmbloedige dieren, net zoals wij. Een ander veertype vormen de pennenl Oie 2i1n dan weer
van belang voor het vliegen en sturen. Daarnaast spelen vorm en kleur van het veienkleed als
geheel ook een belangrijke rol in de bepaling van het uiterlijk van de vogel. Dit uiterlijk kan erop
gericht zijn niet op te vallen in de omgeving, maar het kan evengoed onlworpen zijn óm dat
zoveel mogelijk te doen.

Vandaar dat we bij de diverse vogelsoorten niet alleen de best gecamoufleerde, maar ook de
meest schitterende kostuums terugvinden.
Maar kostuums verslijten bij het dragen, zo ook het verenpak van onze vogels. Vandaar dat
met een zekere regelmaat een verschijnsel optreedt, waarbij dat verenpat< geheel of gedeeltelijk
wordt vervangen. We spreken over de rui. De oude veren vallen uit en ,"Àrit de paiillen in dé
huid groeien er weer nieuwe. Deze rui kan geleidelijk gebeuren, zodat hij weinig opvalt, of vrij
plots. Bij watervogels valler alle slagpenneÀ tegelrjf uit, zodat de dieren ii;Oef ;1Ènun
vliegvermogen verllezen. Bij andere groepen, zóati de hoenderachtigen, Otiiven de dieren



meestal in staat tot vliegen, omdat de pennen geleidel'rjk wisselen. De rui kan zowat overal
tegelijk op het lichaam beginnen, zoals bij de Californische kuifkwartel, eerst bij de staart, zoals
bij de kalkoen, of eerst aan de buikzijde, zoals bij kraaghoen, bobwhite of kwartel.

Wanneer nestvlieders uitkomen zlnze reeds volledig overdekt met donsveertjes. Tijdens de
eerste rui verwisselen de dieren hun donskleed, waarmee ze geboren worden, voor hun
jeugdkleed. Deze rui is eigenlijk reeds bezig wanneer ze uit nét ei komen, want na enkele
dagen al verschijnen er vleugel- en staartpennen. De kopstreek is steeds laatst aan de beurt
en kan nog donsveertjes vertonen, wanneer de tweede rui begint. Dit is meestal het geval
wanneer de dieren 4 à 6 weken oud zijn. Ook nu weer begint de rui meestal met de
slagpennen. Kalkoenen en kippen - zowel de gedomesticèerde als de wilde vormen - ruien
echter eerst hun staartveren. Ook nu is de kopstreek de taatste om te ruien. ln de literatuur
vind je vaak zogenaamde uitzonderingen vermeld, zoals de edelfazanten en de Noord-
Amerikaanse kwartels, Het gaat hier echter duidelijk om een venaraning: de tweede rui begint
namelijk op het ogenblik dat de kopveren hun eerste rui doormaken.

Na 2 à 3 maanden heeft het derde kleed het jeugdkleed volledig vervangen, op de buitenste
slagpennen na, die bij de meeste vogels bijna een jaar aanwezig zullen Ulilven. Ze worden dan
pas vervangen bij de eerste volledige rui, onmiddellijk na het broedseizoen. Hokko's,
grootpoothoenders en ook francolijnen, ruien hun stagpennen echter wel en dat kan ook het
gevalzijn bij edelfazanten, kippen en tamme kalkoenen. Die laatste ruien hun slagpennen
volledig tijdens de eerste winter, tenrijl 'Witd turkeys'hun buitenste stagpennen houden. Bij
hoenderachtige vogels is het derde kleed meestat ineens het definitievé, aat Oan zonder vaiiatie
herhaald wordt gedurende de volgende jaren. Sommige auteurs wijzen op verschillen tussen
dit eerste volwassen kleed en de latere. Anderen zijn van mening dat bij vogelsoorten die
slechts laat 'op kleu/ komen, de rui gewoon langzamer verloopt, zoals óndàrmeer bij meeuwen
en bij roofuogels is vastgesteld. De betrokken soorten ruien dan verder ook maar één keer per
jaar in de herfst.

Bij watervogels en speciaal bij heel wat eenden, is het derde kleed een overgangskteed. De
jonge mannetjes lijken dan erg op de wijfies. Pas na een vierde rui krijgen ze he[zogenaamde
prachtkleed. Ze zullen verder ieder jaar twee keer volledig ruien: het overgangskbeà dat ook
wel eclipskleed genoemd wordt en het prachtkleed of bruidskleed wisselen-elkàar hier af.
Merkwaardig is dat ook bijwatervogels zonder schaduwkleed zoals witte en antarle zwanen,
zulk een dubbele rui werd vastgesteld. Een andere groep waar we een opvattend verschit zien
tussen opeenvolgende ruien, zijn de sneeuwhoenders. Daar heeft de rui een seizoen-
dimorfisme tot gevolg, waarbij de dieren wit zijn in de winter en wildkleurig gedurende de zomer.
Bij sommige sneeuwhoenders wordt trouwens een drievoudige rui per jaàr vastgesteld.

Eén maal, twee maal of zelfs drie maal ruien per jaar, en dat dan volledig of onvolledig: er is
duidelijk heel wat variatie in de rui. Als we er dan rekening mee houden welXe veren prec:es
vervangen worden en in welke volgorde en wanneer precies, dan begrijpen we dat er hier voor
de liefhebbers nog een boeiend studieterrein te ontginnen valt. Het zr;À HUnAeHREy & PARKS
die in 1959 voor het eerst een indeling van de ruipatronen hebben voorgesteld en deze wordt
nog steeds gevolgd. Het komt hierop neer dat er per jaar 1, 2 oÍ 3 ruien zijn. lndien er meer
dan één rui is kunnen de andere onvolledig of volledig zijn. Volgens die indeling vinden we de
eenden terug in groep 2b dvtz. met twee volledige ruien; de kamhoenders vallèn uiteen in twee
groepen: varius en lafayetii belanden in groep 1 per jaar en Gal/us en
sonneratihoren in groep 2a'. dv'tz. Een volledige rui. De meeste fazanten
blijken in groep 1 thuis te horen. Een aantal and echter, zoals de
ruigpoothoenders, vinden we ook in groep 2a terug. Merkwaardig echter is dat hier de
gedeeltelijke rui voor de paartijd plaatsvindt en dus eigenlijk het prachtkleed levert, dit in
tegenstelling tot de kamhoenders, waar de gedeeltelijke rui een schaduwkleed (= rustkleed)
geeft.



Rui-schema's bij hoenders

scbematiscb ooezicbt oan de oerscbillende rai-mogelijhbeden
oolgens de klassiehe opoattingen :
I Gallus oarias en ne fazanten'I Gallus gallus en

3. Meer over de eclipsrui
Determ eclipsrui, in de betekenis van het verdwijnen van het opvaltend gekleurde prachtkteed
en het vervangen ervan door een onopvallenA sinaAuwkleed, wordt reeàs vrij lang gehanteerd
voor de eenden.
Zoals reeds vermeld komt het verschiinsel echter bij heelwat vogelgroepen voor. Bij
hoenderachtigen is het echter uitzonderlijk en het .i1n onzekamhoenders die hier met de eer
gaan lopen.

De eerste die melding maakt van deze ectipsrui is Stuart BAKER in 1920 en in 192g, ook
IEEB_E bespreekt 

!_e eglins in zijn magistraalwerk. Een verkeerde interpretatie van de teksten
(vnl. Die van BAKER, 1920) leidde ertóe dat we in de tatere literatuur (oà. oeuecouR, 1g51)

ruivertonen.
napt aan de eer. Nog merl«vaardiger is dat de

hoenders serieus bestudeerden (KIMBALL,

ygl-de arderins 'pourtry science' van Amerikr"'".'iffii§Ji:",,HÏi:tïlï-iït;l+EffiH,t#:
1972) vinden we deze onwaarheid nog terug.

Een dubbele rui kost heel wat extra bouwstoffen en energie en moet dus een evolutioneel
voordeel opleveren. Eenden verlÍezen tijdens de zomerài at hun slagpennen i"ó"fUX. 

-ffét 
i.

duidelijk dat ze dan extra kwetsbaar zijn en door een camouflagepakjË aan te trekken hun
levenskansen aanzienlijk verhogen. Hetzelfde idee kan gelden voor een reeks andere
vogelsoorten, zoals de wevervogels. Nu kan je niet zeggen dat kamhoenders tijdens de
eclipfase echt gecamoufleerd zl1n. Ze hebbeÀ wel hun-opvallend gekteurde halóveren gelaten
en trekken in de plaats een puriteins, ntarl pakje aan. Ook belangrijk is dat hun gedrai
eveneens verandert. Met de kleuren is ook het hele hanige gedoe verdwenen en in ptaàts van
een dominant dier, krijgen we een kruiperige bangerd. De hàvik is een duif geworden.

Wanneer eenden gecastreerd worden, verliezen ze het vermogen om in eclipsrui te gaan. Het
schaduwkleed komt dan niet meer voor. Daaruít leidden de onierzoekers ai dat het-
prachtkleed van de mannetjes hun basiskleed is. Bij fazanten, die geen eclipsrui vertonen is er
maar één kleed en dat is ook daar het prachtkleed. Het is logisch Ot=at Oe weienschappers ook
bij de wilde kamhoenders het prachtkleed als basiskleed besihouwen. Dat mannelijk'
prachtkleed is vanuit evolutionaire overwegingen noodzakelijk voor de mannetjes, willen ze hun
genen in de volgende generatie laten verderleven. Uit alle onderzoek is nameiilk gebleken dat

Meeste fazantensoorten enkele rui alleen
basiskleed = paalkleed

Ruigpootàoeders en sommige kleine hoenders
beperkte tussenrui geeft paarkleed kenmerken

Gallus varius en Gallus lafayetii enkele rui?
alleen basisklssd = paarkleed

Sneeuwhoenders uitgebreide tussenrui
geeft paarldeed

Gallus gallus en Gallus sonneratii
beperkte tussenrui geeft schaduwkleed



in de natuur de w'rjfies beslissen welk mannetje de vader van hun jongen zal zi1n. Daarom zijn
alle selectiekrachten erop gericht de mannetjes aantrekkelijker te maken.

Reeds DELACOUR heeft erop gewezen hoe opvallend het is dat wijfies van verwante
fazantensoorten erg moeilijk uit elkaar te houden zijn, terwijl mannetjes vaak grote verschilten
vertonen. Dit wijst erop dat de seksuele selectie voomamelijk de mannetjes heeft getroffen. lk
zeg getrotfen, omdat de mannetjes, door uit noodzaak erg opvallend te worden, niet alleen
enorm moeten investeren in hun uiterl'ljk, maar hierdoor ook uiterst kwetsbaar worden tov.
predatoren. De zogenaamde 'handicap-hypothese' gaat eryan uit dat juist daardoor alleen
supermannetjes de 'struggle for life' volhouden en dus goede partners zijn voor de kieskeurige
wijfies. De arme mannetjes moeten dus tot in het absurde wedijveren om tegemoet te komeh
aan de grillen van de wijfies, willen ze hun genen in een nageslacht vereeuwigd zien.

Waar halen de twee soorten kamhoenders de eer om als enige te eclipseren? De
wetenschappelijke bronnen stellen vast, onderzoeken en beschrijven, maar verklaren niet.
KIMBALL (1958) en vooral MOREJOHN (1968) brengen heelwat onderzoeksresultaten aan,
maar komen evenmin tot besluiten. Enkele interessante feiten op een rijtje gezet:

o enkel en alleen zuivere wilde kamhoenders vertonen een eclipsrui (KIMBALL); grappig is dat
de rode kamhoenders van MOREJOHN er geen vertoonden; ook de kamhoenders waarop
KRUIJT (1964) werkte eclipseerden niet...

o castratie doet de eclipsrui bij kamhoenders niet verdwijnen, dit in tegenstelling met wat voor
eenden het geval is;

o vrouwelijke sonnerathoenders vertonen eveneens een dubbele rui, die echter niet opvalt,
daar de halsveren door gelijkaardige veren vervangen worden;

o toedienen van vrouwelijke geslachtshormonen kan eclipsrui veroorzaken;
o toedienen van mannelijke geslachtshormonen kan de eclypsrui uitstellen of zelfs verhinderen

naargelang het moment van toedienen en de dosering;
o introductie van vruchtbare hennen bij een haan, kan de eclipsruitot een maand lang

uitstellen;
o rode kamhoenders vertonen in het wild zogenaamde 'seriële monogamie', wat wilzeggen

datze tijdens de broedtijd en het grootbrengen der jongen in paren leven waarbij allebei de
partners gedurende een zekere tijd in hun jongen investeren.

Wat kunnen we nu met deze legpuzzel beginnen? We veronderstellen:
o 'normale'fazanten vertonen een enkele rui en hun basiskleed is meestal door seksuele

selectie naar een echt prachtkleed geëvolueerd; daardoor zijn de mannetjes wel erg
kwetsbaar (argusfazant!) maar aangezien er polygamie heerst zijn ze niet erg kostbaar;

o bij fazanten die eerder monogaam leven, zoals de oorfazanten, hebben de wiifies secundair
een gelijkend prachtkleed aangenomen - mannetjes zijn hier bijna zo kostbaar als wijfjes;
vergelijk met de toestand bij vb. ganzen, duiven en papegaaien waar ook de beide
geslachten een prachtkleed vertonen;

o de oervorm van de kamhoenders vertoonde enkel het basiskleed met korte, afgeronde
veren, dat we nog terugvinden bij eilandvorm Gal/us vaius, waar het tot een klassiek
prachtkleed evolueerde; volgens deze redenering zou het groene kamhoen tot voor kort
polygaam moeten geleefd hebben;

. bij de drie andere soorten die van de continentale vorm (superspecies gal/us) afstammen
zou dan onder druk van seksuele selectie door de wijfjes een beperkte tussenrui ontstaan
zijn, die voor paarkleedkenmerken zorgde wat te vergelijken is met wat we nu nog bij
ruigpoothoenders en sommige kleine hoenderachtigenterugvinden;



prachtkleed

Alternatieve hypothese

oorspronkelijk geëvolueerd gedomesticeerd

Zo zou het rode kamhoen geëuolueerd lcunnen zijn

het ruien van de schitterend gekleurde veren van kop en halsstreek werd steeds verder
uitgesteld, zodat het uiteindelijk in de zomer gebeurde, wat het ectipskleed tot gevolg had;
de seksuele activiteit van het mannetje speeÉe hierin een belangrijke rol; een aergélijke de-
synchronisatie tussen de rui van kop-en hatsveren en die van de rést van het lichaàm-is
vaker vastgesteld, zij het niet met dergelijke opvailende gevolgen;
bij de continentale vorm van het kamhoen was er een evolutie van een kort wisselkleed, om
ten gepasten tijde de hennen te verleiden, naar een echt prachtkleed dat een steeds langere
periode ging innemen, terwijl het basiskleed uiteindelijk tot een tweetal maanden werd
beperkt;
onze manier van kippen houden: in tomen met een beperkt aantal hanen en een heleboel
hennen van verschillende leeftijden, heeft de hanen tot een nieuw afwijkend gedrag (vulgaire
polygamie) gedwongen, waarbij bij de dominante, seksueel het jaar rond actÉve hàan dé
eclipsrui helemaal uitbleef; een eclipsrui die hij zich trouwens nièt meer kon permitteren;
deze ver doorgedreven masculinisatie van onze huiskippen uit zich zelfs in de kenmerken
van de hennen: grote kam en kinlellen en de ontwikketing van sporen;
blijft het ontbreken van de eclipsrui bij het lafayettehoen; dit dier is inmiddels eveneens een
eilandvorm geworden en we zouden daar een evolutie kunnen veronderstellen, die
vergelijkbaar is met wat met onze huiskippen gebeurd
hanen er op een bepaald moment in die geisoieerde p dat
de haan van deze soort zeker de meest agressieve is, reekt
aan mannelijke hormonen;
over deze soort schrijft DELACOUR ín 1977, dat er geen echte eclips optreedt, maar dat de
rui van het halsbehang langzaam verloopt, terwijl er wel een verschrompeling van de kam
optreedt (een ander eclips-kenmerk); het is duidelijk dat er hier nog heel wai onderzoek kan
en moet gebeurenl



Evolutie van genus Gallus

dit is een alternatieue hgpothese die uiteraard om uerdere beuestiging uraagt

Oerstamvader
(enkele rui)

dleen basiskleed

Continentale vorm: stamvader van
superspecies "gallus"
beperkte tussenrui

geeft paarkleed

Eilandvorm: Gallus varius
enkele rui

alleen basiskleed

gallus
paarkleed blljft groot

deel van hetjaar

sonneratii
paarkleed blijft groot

deel van hetjaar
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Consenration advices - avis de coÍrserlration -
Erhaltungsberatungen - instandhoudingsadviezen

* huisvesting : binnenhok , buitenreÍl , beplanting

* samenbrengen krveekstellen : obsenratie

* gezondheid : efr{atirg en advi ezetl

* voeding : vanatie

* voorbereiding kweekperiode : behoeften vaÍt

de vogels

* eieren : bewareÍt , broeden

* opfok kuikens : huisvesting , voeding

* stamboek : tegistratie van alle gegevens
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Enige toelichting bij dit schema:

. Iemand kan op viif verschillende manieren tot de Broep behoren; dezevijÍ
mogelijkheden worden in de vijf blokken voorgesteld. Theoretisch kan

men uiteraard in de vijf blokken tegelijk thuishoren; men kan daarentegen

ook maar in één groep fungeren. In de ledenlijst kan op een eenvoudige

manier door middel van een code achter de naam worden aangegeven op

welke manier iemand in de groep actief is.
o De verschillende codes staan voor:

1. overkoepelende functies: de betrokkenen nemen een globale taak

op zich die kadert in de gehele groeP - ook internationaal.
2. specialisten: de betrokken leden houden zich met één of meer

specifieke problemen bezigen zijn daar ook verantwoordeliik voorten opzichte 
van de andere groepsleden.

3. vertegenwoordigers: hier ziin verschillende mogelijkheden:
3.1, van bepaalde regio's: coördineren de activiteiten van de EfFG

voor een bepaalde streek en vertegenwoordigen die streek indien
nodig op vergaderingen;

3.2 van bepaalde belangengroePen: vertegenwoordigen deze

belangengroepen binnen de EfFG en vice versa; van hen wordt
dus verwacht dat ze op de beide terreinen geëngageerd ziin.

4. diegenen die in werkeliikheid wilde kamhoenders bezitten en bereid
ziin deze binnen het kader van de doelstellingen van de groep te

houden en te kweken.
5. al diegenen die op één of andere manier de groep steunen. In deze

groep kunnen ook verenigingen en bedriiven voorkomen (met dan

eventueel een vertegenwoordiger in groep 3).

o Het spreekt vat:u,elÍ dat er heel wat wisselwerkingen nodig zullen zijn
tussen de leden van de verschillende groepen. Enkele concrete

voorbeelden:
vb. 1: Een dierenpark in Frankrijk heeft een bepaald dier nodig. Via de

coördinator voor Frankrijk wendt het zich tot de verantwoordelijke
populatiebeheer die op zijn beurt een kweker aÍrnsPreekt die over de

betrokken soort beschikt. Misschien heeft het park wel een rechtstreekse
vertegenwoordiger; die kan dan de zaakverzorgen.
vb.2: Een liefhebber - kweker heeft een bepaald probleem met zijn dieren.

HiJ' wendt zich rechtstreeks of via de vertegenwoordiger van ziin streek tot de

betrokkenspecialist (voeding, gezondheid, huisvesting, kweeh wetgeving,

noem maar op) en profiteert op die manier van de ervaring die in de hele

groep aanwezig is.
Vb. 3: laat je eigen fantasie maar werken...

o Het is duideliik dat vooral de invulling van vak 2 nog sterk kan uitgebreid
worden (DNA-onderzoek, redactie nieuwsbrief, organisatie allerhande..)

(Ludo Pincee| december 1998)
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Stamboek - Identificatiefiche EIFG nï. :

(nietinvullen)

Soort - ondersoort :

(wetenschappelijke naam) geslacht :

(1,0 of 0,1)

volledig ringnr. :

Geboortedatum:
(minstens geboortejaar)

Datum aankomst:
Datum vertrek :

Nieuwe locatie :
(naam, adres)

Iocatie geboorte :
(naam, adres)

datum sterfte :

Vader : locatie-herkomst:
(naam, adres)

volledig ringnr. :

Moeder : locatie-herkomst :
(naam, adres)

volledig ringnr. :

Locatie - Houder : naÉun, vooÍna€un :

adres :

postcode, plaats :

tel.f fax.:
land :

Stamboeknr. EIFG : (nietinvulen) datum fiche :

a

o

a

Heeft u nog gegevens van (gekweekte) dieren van dit of de vorige iarery met de nieuwe
bestemming ?

Gebruik één fiche-blad per te registreren vogel a.u.b.

AIle gegevens, hoe onvolledig ook, ziinzerr welkom
HaÉeliik dank voor uw medewerking aan een verstandig beheer van de Wilde Kamhoenders



DNA & Kamhoenders

Het DNA-onderzoek voor de kamhoenders is onderdeel van een gezamenlijk p§ect
van Museum National d'Histoire Naturelle te Parijs (Frankrijk), lnstituto Nazionale per

la Fauna Selvatica te Bologna (ltalië)) en World Pheasant Association ter
bestudering van de hoenderpopulaties in Europa en daarbuiten.

DOEL:
o vaststelling zuiverheid individuen in de bestaande populatie in

beschermd milieu
. vaststelling genetische variatie binnen de bestaande populatie
. bijdragen verlenen aan de taxonomie van de kamhoenders in het

algemeen en meer in het bijzonder van de ondersoorten van het
rode kamhoen.

AFGELEIDE DOELSTELLINGEN :

. een basis verschafien voor het management van de kamhoenders;
stamboeken

. het beperken van invoer uit de oorsprongslanden

. het beschikbaar stellen van 'zuivere' soorten en ondersoorten van
de kamhoenders voor onderzoek

. het bevorderen van de interesse in een groep fazanten, die een
eeuwenlange relatie heeft met de mens

FINANCIËN:
o nodig Euro 65.000,- -
. inmiddels beschikbaar Euro 55.000,-
. beschikbaar op dit moment middels fondsenwerving binnen EJFG

Euro 3.200,- -
. Geschat aantal monsters voor deze groep 150
. Kosten voor deelname per monster Euro 10,- -

RESULTAAT:
o inzicht in de bestaande situatie en resulterend in management van

zuivere soorten en ondersoorten
. Europese samenwerking voor een groep fazantachtigen, die een

enorm belang vertegenwoordigt voor de mens
. Unieke mogelijkheid om bestaande fazantenbestanden 'door te

lichten'
. Bijdragen leveren aan de biologische kennis van deze groep

fazantachtigen
. Het duidelijk maken aan een breed publiek wat het belang is van

deze groep

Han Assink, 08.07.1999



I ns c hri i f li i st v o o r o nde rzo e ks mate ri aal

I Eigenaar Naam
Straat
Postcode
Plaats
Land

Naam
Straat
Postcode
Plaats

2lrzender

Materiaal: dier(en) / mest / swab(s) / overig nl.:

Soortnaam Nederlands
Soortnaam Wetenschappehj k

Overige informatie: Hok / ren nrrnmer
Herkomst
Groeps aantal
Leeftdd enlofgeb. datum
Datum verzending
Aantal monsters / dieren

Gewenst onderzoek: El sectie
E bacteriologie
E virologie
[J parasitologie
E overig nl.:

Opmerkingen / reden van inzenden:

: Import: nee / ja, wanneer?:
:

Datum:

Tel :

Fax :

Email:

Email :

Tel
Fax

rWaargenomen ziekte verschijnselen :

Geluid
Voedselopname
Ontlasting (kleur / consistentie) :

Gedrag :

Beweging
Overige verschij nselen



Sectierapport Naam: Datum:
Dier:

Conditie :

Gewicht :

Rinpcrummer :

Uitwendiqeafwijkingen :

Inwendiee bevindineen :

Arlarnhqlinqsannaraat :

Darmkanaal :

Darmlenqte .

Orqanen :

Botten / kop :

Vervolg onderzoek

Parasitologie : !
Bacteriologie : tr
Schimmels / gisten: n
Virologie : E

Serologie : U

Resultaten

Gevonden parasieten :

Gelrureelrte hncterien :

Schimmels / eisten :

Virusisolatie :

Einduitslae

G : gevoelig

I : intermediair

O: ongevoelig



Vereelijkend voedinesonderzoek European Junqle Fowl Group

Onderzoeknummer Kl
Onderzoek betreffende de voedergift aan volwassen kamhoenders
gemiddeld per dag buiten het broedseizoen.

Soort(en)/ondersoort(en) ') :

Totaal aantal dieren :

(Geschat) totaal gewicht dieren:

Handtekening:

t) Indien per soort/ondersoort een specifiek dieet wordt aangeboden
gelieve per soort/ondersoort een apart formulier te gebruiken.

z) Productomschrijving (voorbeeld: marskiemzemelen) of
productnaam en bron (voorbeeld: Fauna 2 Kruimel-Versele-Laga).

s) Gemiddeld per dag in grammen/centiliters/druppels/tabletten
/ anders.

Hoeveelheid

Deelnemer (volledige naarn en adres)



International coordinator
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JAARVERSLAG 1998 . VOORUITZICHTEN 1999

1. Jaarverslag 1998

Het voorbije jaar 1998 was een uiteÍmate actiefjaar, sinds de beslissing in november'97 om de sedert
januari '80 bestaande kamhoenderwerkgroep om te vormen tot de "European Jungle Fowl Group".
Dat deze vemieuwing en internationalisering de juiste keuze is, zal blijken uit de talrijke bijeenkomsten
en realisaties en de respons van de kamhoenderliefhebbers.

1.1. Vergaderingen en activiteiten in 1998 :

5 bijeenkomsten van de groep, 3 werkvergaderingen i.v.m. de voorbereiding en productie van de
posterpanelen en het logo, 3 werkvergaderingen i.v.m. de voorbereiding van het dieetonderzoek, 3

dagen staalname kamhoenders voor DNA-onderzoek, 3 reiznnvoor balgenondenoek naar Tring en
Leiden, I kamhoenderdag voor de leden.

1.2. Publicaties:

Wervingsartikelen in WPA-nieuwsbrief, WPA-France, AVIORNIS en Deutsche GeflOgel Zeitung;
artikel in WPA-nieuwsbrief : 'kamhoenders verdienen oÍrze aandacht'.
Deze publicaties hebben geresulteerd in een lijst van meer dan 50 deelnemers tot nu toe !

1.3. Promotie en lezingen :

o De prachtige posterpanelen in 4 delen genoten veel aandacht op de WPA fazantendag, de
kamhoenderdag te Kleve (D) en op de AVIORMS show te Geel. Dank zrj het nieuwe logo heeft de

groep een herkenbare identiteit.
. Lezingen op de WPA fazantendag en jaarvergadering, de kamhoenderdag te Kleve en Aviornis regio

O.-Brabant, wekten bij het brede publiek interesse op voor de wilde kamhoenders en informeerden
de deelnemers aan de groep over de identificatie van deze fazantachtigen, hun verspreidings-
gebied en het bestand in de liefhebberij



1.4. Kamhoenderdag te Kleve (D) :

Op de eerste ledendag voor de kamhoenderliefhebbers waren een 40-tal aanwezigen. Het besluit is
duidelijk : er is een grote behoefte om mekaar te ontÍnoeten en samen kamhoenderaangelegenheden te
bespreken. De belangstelling voor wilde kamhoenders is veel groter dan algemeen wordt gedacht.

1.5. Onderzoek.

o Het naar buiten treden van de EIFG heeft o.a. geleid tot meerdere contacten met onderzoeks-
instellingen die grote belangstelling tonen voor de herkomst van de gedomesticeerde hoenders en de
genetislhe variabiliteit van de wilde kamhoenders.

. Trjdens 2 verderc bezoeken aan Tring en I aan Leiden werd nog meer mateiazl verzameld i.v.m. de

ondersoorten van het rode kamhoen (fotomateriaal, geografische gegevens, literatuur).
o De EIFG werkt mee aan het DNA-onderzoek van Bologna : een 70-tal veerstalen van dieren bij

liefhebbers en referentiestalen van Leiden werden voor onderzoek opgestuurd. Het resultaat van dit
onderzoek zal als basis dienen om een register-stamboek op te starten.
Er zijn breekringen in voorraad om niet-geringde en toch waardevolle dieren te registreren.

o Aan enkele lieftrebbers werden adviezen verstrekÍ i.v.m. de fenotypische zuiverheid van rode kam-
hoenders in het bijzonder en het houden van wilde kamhoenders in het algemeen.

1.6. Steun - sponsoring :

De algemene werking van de EJFG en de resultaten zdn natuurlijk enkel mogelijk door de vrijwillige en

blijvende inzet van de medewerkers en tot onze weugde zijr.er ook stilaan nieuwe mensen die zich
aanbieden om een actieve rol te spelen in het grote kamhoenderproject.
Wij danken WPÀ Aviornis International en enkele leden die door hun financiële giften de werking
ondersteunen.

2.Y ooruitzichten Yoor 1999

2.1. Bileenkomsten:

2 à3 vergaderingen van de groep actieve medewerkers, een aantal werkvergaderingen over specifieke
onderwerpen, naargelang de behoefte, I kamhoenderdag voor alle leden, ...

2.2. Publicaties:

. wervingsartikelen in Aviornis asbl, France, IJK, Iberica; WPA News; Phoenix Int.; Gefliigel-Börse;
om de deelnemerslijst uit te breiden;

o artikel in tijdschriften met de resultaten van de EJFG en over het opstarten van een stamboek,
gecombineerd met 3de wagenlijst aan de medewerkers in functie van het stamboek;

. brjhouden van een documentatiemap en opstellen van 'husbandry guidelines'.

2.3. Promotie en lezingen :

o ter beschikking stellen van de posterpanelen voor manifestaties;
o lezingen op WPA-fazartendag en Aviornis-bijeenkomsten, eventueel voor andere verenigingen.



2.4. 2de internationale Kamhoenderdae :

wegens het grote succes van de eerste keer, wordt dit initiatief voortgezet.

2.5. Onderzoek :

o contacten met onderzoeksinstituten onderhouden en coördineren;
. na in totaal 4 bezoeken aan Tring, I aan Parijs en I aan Leiden, zouden we nu kunnen komen tot een

algemene conclusie inzake balgenonderzoek en verspreidingsgebied; dit kan resulteren in het

samenstellen van geïllustreerde en gemotiveerde documentatie voor alle medewerkers aan het

kamhoenderproject;
. verdere medewerking aan het DNA-onderzoek, verzamelen en verwerken van de resultaten.

. medewerking aan en coördinatie van dieet- en gezondheidsonderzoek;

. opstarten van stamboek : inventariseren en registreren van de aanwezige dieren op basis van DNA-
onderzoek; optimaliseren van het bestand door geven van adviezen en suggesties en door het

uitwisselen van dieren;
o inwllen van de organisatiestructuur; actualiseren van de doelstellingen;
. andere nieuwe initiatieven, aangebracht door bestaande en nieuwe actieve medewerkers,

coördineren.

2.7. Steun - sponsorins :

Gezien de grote behoefte aan onderzoek en invulling van het kamhoenderproject, rekenen wij op de

aanhoudende inzet van de huidige en nieuwe medewerkers.

Om deze werking voort te zetten aanvaarden wij dan ook zeer dankbaar alle financiële steun vanwege

WPA, Aviornis, andere verenigingerq instellingen, bedrijven en wijgevige personen.

Voor de EJFG, Pierre Hermans
20januan 1999


