
                  

                                                                                          Wilde kamhoenders (Genus Gallus)        
                             in hun verscheidenheid

Een haan Gallus gallus. Het betreft hier 
een foto gemaakt in Fazanterie De Rooie 
Hoeve in Nederland. De oorsprong van 
deze populatie in beschermd milieu ligt in 
de Vietnamese provincie Quang Binh. Het 
betreft hier het gebied dat door Delacour is
beschreven als het verspreidingsgebied 
van het Cochinchinese rode kamhoen 
Gallus g. gallus. 

Een hen Gallus gallus. Het betreft hier een
foto gemaakt in de Antwerpse Zoo in 
België. De oorsprong van deze populatie 
in beschermd milieu ligt in de Vietnamese 
provincie Quang Binh. Het betreft hier het 
gebied dat door Delacour is beschreven als
het verspreidingsgebied van het 
Cochinchinese rode kamhoen Gallus g. 
gallus. 

Een jonge haan Gallus gallus in 
eclipskleed. Het betreft hier een foto 
gemaakt in de Antwerpse Zoo in België. 
De oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in de Vietnamese 
provincie Quang Binh. Het betreft hier het 
gebied dat door Delacour is beschreven als
het verspreidingsgebied van het 
Cochinchinese rode kamhoen Gallus g. 
gallus. 

Een kuiken Gallus gallus van enekele 
dagen oud. Het betreft hier een foto 
gemaakt in de Antwerpse Zoo. De 
oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in de Vietnamese 
provincie Quang Binh. Het betreft hier het 
gebied dat door Delacour is beschreven als
het verspreidingsgebied van het 
Cochinchinese rode kamhoen Gallus g. 
gallus.

Een kuiken Gallus gallus van enkele 
weken oud. Het betreft hier een foto 
gemaakt in de Antwerpse Zoo. De 
oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in de Vietnamese 
provincie Quang Binh. Het betreft hier het 
gebied dat door Delacour is beschreven als
het verspreidingsgebied van het 
Cochinchinese rode kamhoen Gallus g. 
gallus.

Een haan en een hen Gallus gallus. Het 
betreft hier een foto gemaakt in het 
Hlawga Park (ook wel Hlawaga Park) in 
Myanmar (voorheen Birma), enkele 
kilometers van Yangon (voorheen 
Ragoon). Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Birmese rode 
kamhoen Gallus g. spadiceus.

Een haan Gallus gallus. Het betreft hier 
een foto gemaakt in het Shimla Bird Park 
in India. De oorsprong van deze populatie 
in beschermd milieu ligt in het zuiden van 
de staat Himachal Pradesh in India 
(voorheen Indië). Het betreft hier het 
gebied dat door Delacour is beschreven als
het verspreidingsgebied van het Indische 
rode kamhoen Gallus g. murghi.

Een hen Gallus gallus. Het betreft hier een
foto gemaakt in het Shimla Bird Park in 
India. De oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in het zuiden van de 
staat Himachal Pradesh in India (voorheen 
Indië). Het betreft hier het gebied dat door 
Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Indische rode 
kamhoen Gallus g. murghi.

Een groepje hanen en hennen Gallus 
gallus. Het betreft hier een foto gemaakt in
het Shimla Bird Park in India. De 
oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in het zuiden van de 
staat Himachal Pradesh in India (voorheen 
Indië). Het betreft hier het gebied dat door 
Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Indische rode 
kamhoen Gallus g. murghi.

Een haan Gallus gallus. Het betreft hier 
een foto gemaakt in het Bandhavagarh 
Nationaal Park in de staat Madhya Pradesh
in India (voorheen Indië). Het betreft hier 
het gebied dat door Delacour is beschreven
als het verspreidingsgebied van het 
Indische rode kamhoen Gallus g. murghi.

Een haan Gallus gallus. Het betreft hier 
een foto gemaakt in een particuliere 
collectie in Duitsland. De oorsprong van 
deze populatie in beschermd milieu ligt in 
Indonesië. Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Javaanse rode
kamhoen Gallus g. bankiva.

Een haan en een hen Gallus gallus. Het 
betreft hier een foto gemaakt in een 
particuliere collectie in België. De 
oorsprong van deze populatie in 
beschermd milieu ligt in Noord-Vietnam. 
Het betreft hier het gebied dat door 
Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Tonkinese 
rode kamhoen Gallus g. jaboullei.

Een haan Gallus varius. Het betreft hier 
een foto gemaakt in particuliere collectie 
in Duitsland. De oorsprong van deze 
populatie in beschermd milieu ligt in 
Indonesië. Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het groene 
Javahoen Gallus varius.

Een hen Gallus varius. Het betreft hier een
foto gemaakt in particuliere collectie in 
Duitsland. De oorsprong van deze 
populatie in beschermd milieu ligt in 
Indonesië Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het groene 
Javahoen Gallus varius.

Een haan Gallus sonneratii. Het betreft 
hier een foto gemaakt in een particuliere 
collectie in Duitsland. De haan op deze 
afbeelding is in prachtkleed. De oorsprong
van deze populatie in beschermd milieu 
ligt in India. Het betreft hier het gebied dat
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Sonnerathoen 
Gallus sonneratii.

Een haan en een hen Gallus sonneratii. 
Het betreft hier een foto gemaakt in 
Fazanterie De Rooie Hoeve in Nederland. 
De haan op deze afbeelding is in 
eclipskleed. De oorsprong van deze 
populatie in beschermd milieu ligt in 
India. Het betreft hier het gebied dat door 
Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Sonnerathoen 
Gallus sonneratii.

Een haan Gallus lafayetii. Het betreft hier 
een foto gemaakt in Fazanterie De Rooie 
Hoeve in Nederland. De oorsprong van 
deze populatie in beschermd milieu ligt in 
Sri Lanka. Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Lafayettehoen
Gallus lafayetii.

Een hen Gallus lafayetii. Het betreft hier 
een foto gemaakt in Fazanterie De Rooie 
Hoeve in Nederland. De oorsprong van 
deze populatie in beschermd milieu ligt in 
Sri Lanka. Het betreft hier het gebied dat 
door Delacour is beschreven als het 
verspreidingsgebied van het Lafayettehoen
Gallus lafayetii.
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