
De fazant
Klasse: vogels
Orde: galliformes (hoendervogels)
Familie: phasianidae (fazanten, patrijzen,...) 
Soort: phasianus colchicus colchicus 
Fazant, faisan, Fasan, pheasant

Voorgeschiedenis
Oorspronkelijk zijn alle fazanten 
afkomstig uit Azië, maar tegen 
woordig treffen we ze aan in het 
grootste deel van Europa, in een 
groot deel van Noord-Amerika en 
Canada, in Hawaï en zelfs in 
Nieuw-Zeeland en op het eiland 
Sint-Helena.
De fazanten in Europa en Noord- 
Amerika zijn kruisingen van West- 
kaukasische, Kirgizische, Chinese

Fazanten zijn niet alleen lekker, maar het 
zijn ook prachtig gekleurde vogels. Ideaal 
om op schilderijen en postzegels te pron 
ken.

en Japanse fazanten. Als we de 
kleuren van fazantehanen die bij 
de poelier hangen, vergelijken, 
stellen we vast dat de ene fazant 
nauwelijks op de andere lijkt. Zo 
kunnen de witte halsringen ont 
breken, alleen maar in aanzet aan 
wezig zijn of brede banden vor 
men. Fazanten worden bovendien 
in verscheidene kleurslagen ge 
fokt. Behalve witte en bonte zijn 
er izabelkleurige fazanten, die 
licht van kleur zijn, en de zeer don 
kere tenebrosusfazanten.

Het Nederlandse woord “fazant” 
is afgeleid van het Latijnse “phasia 
nus” en dit weer van het Griekse 
“phasianos”, d.w.z. “uit Phasis af 
komstig”. Volgens een Griekse 
sage ondernamen de Argonauten 
onder leiding van Jason een expe 
ditie naar het land Colchis aan de 
zuidoostelijke kust van de Zwarte 
Zee om daar het Gulden Vlies te 
veroveren. Bij die gelegenheid 
zouden zij ook hoenderachtige vo 
gels, fazanten, mee naar huis heb 
ben gebracht. De sage bevat overi 
gens een kern van waarheid: in 
Colchis, het tegenwoordige Groe- 
sinië, stichtten Ionische Grieken 
de kolonie Phasis aan de gelijkna 
mige rivier, de huidige Rion. Het 
is heel goed mogelijk dat ze daar 
fazanten leerden kennen. Sinds 
het tijdperk van Perikles werden 
er in Griekenland fazanten gefokt. 
Ook de Romeinen, die zoveel van 
Hellas overnamen, fokten fazan 
ten.
Na de val van het Romeinse Rijk 
wijdden de kloosters en de vor 
stenhoven van Europa zich ijverig 
aan de fazantefokkerij. In Enge 
land was de vogel rond 1050 alom 
bekend. Kort na 1100 kreeg de abt 
van Amesbury een vergunning 
voor de fazantejacht; dat is de eer 

ste officiële vermelding van de fa 
zant als jachtvogel. In Duitsland 
waren fazanten al ca. 1250 in de 
omgeving van de Rijn algemeen. 
In de zestiende en zeventiende 
eeuw kreeg de fazantejacht zoveel 
liefhebbers, dat sommige vorsten, 
onder andere die van Keursaksen 
en Engeland, verordeningen 
moesten uitvaardigen om de vo 
gelsoort te beschermen.
Tot op heden heeft de fazant niets 
van zijn betekenis als jachtwild in 
geboet. Overal waar hij zich in 
Noord- en Midden-Europa niet uit 
zichzelf kan handhaven, wordt het 
bestand steeds weer aangevuld uit 
fazantenparken.
De fazant kan zich na het uitzetten 
gemakkelijk aan een leven in het 
wild aanpassen. Hoewel hij eeu 
wenlang door mensen is gefokt, 
heeft hij zijn schuwheid nooit hele 
maal verloren. Gelukkig zien we 
nog geen tekenen van een domes- 
ticatieproces.

Galliformes
De fazant behoort tot de grondvo- 
gels of hoenderachtigen: vandaar 
hun sterke poten (lopers) met spo 
ren en scherpe nagels aan hun 
tenen. Hiermee schrapen ze de 
grond open op zoek naar voedsel: 
insekten, zaden, bessen, afgeval 
len vruchten en bladeren, wor 
men, naaktslakken en huisjesslak 
ken, hagedissen en zelfs kleine 
knaagdieren en jonge slangen. Op 
gegraven wortels, bollen en knol 
len eten ze ook op.
De snavel is kort en sterk om eikels 
te klieven, om maïs te hakken en 
ook om de grond te bewerken.
Ze zoeken niet alleen voedsel op 
de grond, ze maken er ook een 
nest. Meestal slapen ze in bomen. 
Dat is veiliger. Soms vraag je je 
toch af hoe het mogelijk is dat een 
slapende fazant nooit zijn even 
wicht verliest en van zijn tak naar 
beneden dondert.
De constructie van de poot verhin 
dert dat. Als de fazant zijn hielge- 
wrichten naar binnen buigt, wor 
den de tenen van de vogel door 
bepaalde pezen zo gebogen dat ze 
het steunpunt stevig omklemmen. 
Tegelijkertijd treedt een remin- 
richting in de teengewrichten in 
werking, die de tenen automatisch 
in gebogen houding vasthoudt zo 
lang de hielgewrichten gebogen 
zijn.
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Soorten en kenmerken
Bij de fazanten zijn de mannetjes 
opvallend gekleurd, zodat de hen 
nen ze gemakkelijk kunnen vin 
den. De bonte kleur vestigt ook de 
aandacht van vele predatoren op 
de haan. Omdat de hen en de kui 
kens eenvoudiger gekleed zijn (ge 
varenkleed), ontsnappen ze ge 
makkelijker aan de aandacht van 
de predatoren.
De bonte kleuren van de haan 
prikkelen ook andere hanen tot 
paringsgevechten. Door die ge 
vechten komt het gezonde en

sterke mannetje tot voortplanting 
en geeft daarmee zijn goede 
erfelijke eigenschappen verder 
aan het nakomelingschap, terwijl 
de zwakke en zieke mannetjes niet 
aan de voortplanting deelnemen.

De kleuren van de haan zijn prach 
tig: op de borst heeft hij glanzende 
roodbruine pluimen, zijn kop en 
zijn hals glanzen groenblauw tot 
aan de witte halsring, voor zover 
die aanwezig is. Rond de ogen is 
er een grote dieprode krans en vol 
wassen dieren hebben een paar 
korte oorpluimpjes. In de voort-

plantingsperiode steekt de haan 
zijn oorpluimpjes fier de hoogte in 
en blinkt hij op zijn mooist.
De kleur van de hennen is licht- 
tot donkerbruin met donkere vlek 
ken. Hoewel haan en hen allebei 
een lange spitse speerstaart heb 
ben, is de staart van de hen korter. 
Alle fazanten hebben korte afge 
ronde vleugels, waarmee ze een 
snelle krachtige vlucht kunnen 
ontwikkelen.

Bij gevaar geven ze er de voorkeur 
aan snel weg te lopen, maar in 
nood kunnen ze maar moeizaam

De Mongoolse fazant met zijn witte halsring



stijgen, bijna recht omhoog. Als ze 
eenmaal vliegen, halen ze een ver 
rassende snelheid, die wel hon 
derd kilometer per uur zou kunnen 
bereiken. Dat werd wel nog nooit 
aangetoond!

Door vermenging van de verschil 
lende onderrassen is de beeldvorm 
niet meer uniform.
In werkelijkheid zijn er maar twee 
ondersoorten echte fazanten: de 
bosfazant of echte jachtfazant en 
de groene fazant uit Japan.
De bosfazant (colchicus) kende 
oorspronkelijk eenendertig onder 
soorten, geografisch verdeeld 
vanaf de Zwarte Zee over de Kau- 
kasus tot aan de Chinese Zee (For 
mosa). De groene fazant (versico 
lor) had slechts drie ondersoorten. 
In een apart schema zullen we dat 
nog verduidelijken.

Alle bosfazanten hebben een ko 
perrode borst en buik. Hun man 
tel, de rug, is bruin.
Groene fazanten van zuiver ras 
zijn groen op borst en buik. Hun 
mantel is zwart. Er is een groot 
verschil tussen de hanen van bosfa 
zanten en groene fazanten!

Boven: de stamboom van de fazant

Onder: Twee hanen kampen voor hun territorium.

HOENDERVOGELS

FAZANTEN

SYRMATICUSPHASIANUS

Syrmaticus zeevisu 
Koningsfazant

PHASIANUS
COLCHICUS

Phasianus 
Versicolor versicolor

Phasianus 
Colchicus formosa 

Formosa fazant

Phasianus
Colchicus mongolicus 

Mongoolse fazant

Phasianus 
Colchicus torquatus 

Torquatus fazant

Phasianus 
Colchicus colchicus 

Colchicus fazant

Melanistische mitatie 

Tenebrosusfazant

Boven: Fazanten slapen in bomen.

Onder: een zeldzaam exemplaar: de witte 
albino.
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De wilde bosfazant zonder de witte halsring
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Een hevige metaalglans schittert 
bij alle fazantehanen, maar geen 
enkele haan kan in groene glans 
met de versicolor of groene fazant 
wedijveren. De stuit van de groene 
fazantehaan is lichtblauw ge 
kleurd, terwijl die van alle andere 
hanen nog min of meer bruin is. 
Al die kenmerken zijn duidelijk 
genoeg om met zekerheid de 
groene fazant te onderscheiden 
van andere fazanten.

De hen van de groene fazant is ook 
heel gemakkelijk te herkennen. 
Zij alleen bezit een zeer krachtige, 
sterk opvallende tekening van 
driehoekige vlekjes in haar hele 
verenkleed. De veerpunten verto 
nen een groene weerschijn en op 
vallend is ook de flanktekening 
met de driehoekige vlekken, die 
zeer diep naar de buikzijde toe 
doorloopt en ook de borst mooi 
siert.

Groene fazanten zijn ietwat kleiner 
en veel sierlijker dan andere fazan 
ten en ze leggen kleinere eieren.

Tenebrosus tegen versi 
color
De tenebrosus is een donkerkleu 
rige fazant. Dat kleurras wordt 
voortdurend met de groene fazant 
verward, hoewel het onderscheid 
tussen beide rassen toch duidelijk 
is. De hen van de tenebrosus is 
immers helemaal donker, bijna 
zwart. De haan heeft juist boven 
de staart op de stuit een rood 
bruine kleur en hij vertoont pur 
perglans op borst en flanken. De 
groene schijn boven op de vleugel- 
dekveren zou wel eens misleidend 
kunnen zijn.

De Mongoolse fazant
Rond de vorige eeuwwisseling 
werd in Centraal-Europa de Mon 
goolse ringnekfazant ingevoerd, 
die uit Midden-Azië afkomstig is, 
uit de streek ten zuiden van de stad 
Irkoetsk. Het is de grootste, de 
zwaarste en de mooiste onder de 
jachtfazanten.

Kenmerkend voor de haan zijn de 
hele kleine oorveertjes, die zelfs 
afwezig kunnen zijn, tenminste als 
het om raszuivere vogels gaat. 
Voor de hen is het typisch dat ze 
in de natuur haast geen nest meer 
maakt en niet tot broeden over 

gaat. Het lijkt wel of de Mongoolse 
fazant aan de luie kant is. Hij is 
immers niet zo vlug als de andere 
rassen en hij gaat niet in de bomen 
slapen, maar hij vindt de lage dek 
king veilig genoeg.

De hennen, die ook zwaarder zijn 
dan bij de andere rassen, leggen 
meestal heel wat meer eieren in 
het eerste legseizoen. Omdat dat 
ras zo vruchtbaar is en eveneens 
omwille van hun mooi uiterlijk, 
werd en wordt deze Mongool veel 
vuldig in kruisingen behouden. 
Typisch voor de Mongool is dat hij 
bij ons in wintertijd niet zijn voed 
sel kan vinden in de natuur. Hij 
houdt het dus niet vol als hij niet 
bijgevoerd wordt! We kunnen de 
zuivere Mongool, hoe mooi en 
zwaar hij ook is, niet voor onze 
jachtvelden aanraden. Hij is reeds 
enigszins gedomesticeerd.

Al de onderrassen wijken lichtjes 
af van het hoofdtype, zodat het 
voor niet-deskundigen niet zo een 
voudig is om een bepaalde fazant 
juist te determineren.Dan hebben 
we het niet eens over de menigvul 
dige kruisingen tussen de inge 
voerde, oorspronkelijk zuivere 
rassen.
Het is interessanter om te weten 
dat de colchicus als habitat de 
voorkeur geeft aan in landbouw 
gebrachte gronden of aan open ve 
getatie, met struiken en dichte ge 
wassen, maar liefst met bomen die 
niet te dicht op elkaar groeien. Bo 
venal zoekt hij de nabijheid van 
water (vochtige valleien).

De colchicus is een echte boordbe- 
woner, die alleen in geval van 
nood zijn toevlucht in het echte 
bos zoekt. Een haan zal zich in 
sommige biotopen met een territo 
rium van vijfduizend vierkante 
meter tevreden stellen, in een 
ander biotoop zal hij tot vijf hec 
tare opeisen. Meestal trekt hij vier 
of meer hennen aan, maar we ken 
nen ook gevallen waar hij mono 
gaam leeft. Volgens de laatste we 
tenschappelijke gegevens zou mo 
nogamie voorkomen waar er niet 
gejaagd wordt. Hanen betalen im 
mers de hoogste tol aan de jacht, 
terwijl hennen meestal ten prooi 
van predatoren vallen (zeker tij 
dens de broedperiode). Toch zijn 
ze zeer voorzichtig en zullen altijd 
naar hun nest toevliegen om geen 
reukspoor op de grond na te laten.

Paludan heeft uitgerekend dat één 
maand na het uitkippen al dertig 
procent van de kuikens doodgaat. 
Tijdens het eerste levensjaar sterft 
81 procent, 57,4 procent van de 
hennetjes en 75 procent van de 
hanen.

De torquatus boomt praktisch niet 
en voelt zich lekker in drogere ge 
bieden, zoals bieten-, maïs- of 
aardappelvelden. De zeer donkere 
tenebrosusfazant moet het dan 
weer van meer drassige gebieden 
hebben. Die gegevens zijn belang 
rijk bij het uitzetten. Een fazant 
verliest de eerste week immers tot 
honderdvijftig gram van zijn ge 
wicht!
Je moet er dan ook rekening mee 
houden dat een colchicus- en een 
mongolicushaan duizend vijfhon 
derd gram en de hen duizend gram 
wegen, maar in normale omstan 
digheden weegt een tenebrosus- 
haan duizend driehonderd gram 
en de hen negenhonderd gram.

Voortplanting
De fazant leeft polygaam (met ver 
scheidene vrouwtjes). Al vroeg in 
het voorjaar baltsen de hanen. Ie 
dere haan legt beslag op een eigen 
territorium: een oppervlakte van 
vijf hectare voor oudere hanen, 
terwijl een jonge haan zich met de 
helft tevreden stelt.
Hij meldt zijn aanwezigheid aan 
concurrenten en paarlustige hen 
nen door regelmatig te kraaien, 
met de vleugels te roffelen en elke 
indringer met spoor en bek te lijf 
te gaan.

De hennen komen zich vol bewon 
dering bij zo’n prachtige minnaar 
voegen. Galant maakt hij hen ge 
regeld het hof, tot ze eenmaal een 
nest met eieren hebben. Vanaf dat 
ogenblik zal de haan zijn functie 
als blikvanger voor predatoren op 
zich nemen en ver van het nest 
wegblijven.

De hen maakt een eenvoudig nest 
in dichte dekking op de grond. Ze 
legt zes à zestien eieren met blauw 
grijze tot koffiebruine kleur, en 
broedt vierentwintig à zesentwin 
tig dagen. Soms vind je eieren bij 
de vleet in één nest, omdat fazan 
ten soms in eikaars nest leggen. 
Dan gaat wegens onderkoeling het 
hele broedsel verloren. Daar elke
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hen eieren van één en dezelfde 
kleur legt, kan je gemakkelijk vast 
stellen of de eieren van één of 
meer hennen afkomstig zijn.

Gebrek aan dekking, gebrek aan 
ervaring (uitgezette fazanten) en 
gemakzucht (overjarige hennen) 
zijn meestal de oorzaak van het 
eierleggen in één nest.
Pas uitgekomen fazantjes volgen 
onmiddellijk de moeder (nestvlie- 
ders).

Een fazantemoeder zal haar kui 
kens door dik en dun verdedigen. 
Bij toevallige ontdekking doet ze 
alsof ze vleugellam is en zo kan ze

door haar opvallend gedrag de 
aandacht van haar kuikens weg 
trekken.

Dank zij de schutkleur, waardoor 
de kuikens zeer moeilijk te zien 
zijn, overleven ze soms een onaan 
gename ontmoeting. Toch is het 
verlies onder de kuikens zeer 
groot. Meestal kunnen de zwakste 
kuikens de hen niet eens volgen en 
verkommeren ze. Fanzantekui- 
kens zijn zeer gevoelig voor vocht 
en ook kunnen verschillende para 
sieten lelijk huishouden onder de 
vogeltjes. Na drie maanden kun 
nen fazanten voor zichzelf zorgen 
en valt de familieband weg.

Kuiken van de fazant

Foto onder: broedende hen, verscholen 
onder distels.
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bevruchting (het treden) door de 
haan, verlaat de cel in de vorm van 
een ei het lichaam van de hen. De 
hen levert de nodige warmte voor 
de ontwikkeling.

In het ei is zoveel voedsel aanwezig 
dat het kuiken vierentwintig dagen 
lang kan uitgroeien.

Lucht bevat eenentwintig procent 
zuurstof, toch verzamelt de eicel 
in het lichaam van de hen zesen 
twintig procent zuurstof (dus vijf 
procent extra voor de groeiende 
vrucht).

Door de poriën van de schaal trek 
ken de rode bloedlichaampjes van 
het embryo zuurstof tot zich. Toch

Jonge fazantehanen komen al in de 
herfst na hun geboorte op kleur. 
Op eenjarige leeftijd is de jachtfa- 
zant geslachtsrijp.

Fazanteëieren
Het grote aantal fazanteëieren 
verraadt ons al aan wat voor een 
gevaar de grondbroeders bloot 
staan. Juist door een overschot aan 
eieren kunnen ze het bestaan van 
hun soort in stand houden.

De eierschaal bestaat uit koolzure 
kalk en bevat ook fosfaten, wat 
magnesium en enkele organische 
verbindingen. Ze moet de dooier, 
het eiwit en later ook het zich ont 
wikkelend kuiken beschermen 
tegen uitdroging of tegen het bin 
nendringen van water. Toch moe 
ten lucht en zuurstof door de vele 
fijne poriën het ei binnendringen. 
Een fazanteëi heeft ongeveer vier 
duizend vijfhonderd tot vijfdui 
zend poriën.

16-20 uur

Het ei is de grootste cel die we is op de twintigste dag het zuur-
kennen: de vrouwelijke cel. Na de stofgehalte tot achttien procent ge-

8 dagen

aanleg hersenen

36-38uur 50-57 uur 4-5 dagen
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daald. Met de afvoer van kool 
zuurgas is het evenwel erger ge 
steld.
Het kuiken begint instinctief het 
dreigend gevaar van verstikking af 
te weren door zijn lichaam in het 
ei te draaien en te keren. Door die 
krachtige bewegingen wordt het 
eivlies dat aan de binnenkant van 
de schaal zit, gescheurd; tevens 
wordt de toevoer van lucht vrijge 
maakt.
Het kuiken geraakt dan in adem 
nood en zal de vierentwintigste 
dag met de knobbel op de boven 
kant van de snavel (de eitand) de 
vrij bros geworden eierschaal be 
werken.
Het wrijft met de eitand zolang 
tegen een plek van de schaal tot 
er een kleine opening ontstaat 
waardoor frisse lucht kan binnen 
dringen. Na een tijdje onstaat er 
op die manier een soort krans van 
kleine openingen. Het piepjonge 
kuiken drukt zich met volle kracht 
tegen de schaalwand, die open 
barst. Als het kuiken eenmaal be 
vrijd is, heeft het nog voor één dag 
rijkelijk voedsel in de dooierzak 
die het nu openbreekt en langs de 
navelstreng in zijn lichaam op 
neemt. Door de lichaamswarmte 
van de hen droogt het kuiken op. 
De longademhaling is nu volledig 
op gang gekomen. De nestvlieder 
kan aan het grote avontuur van het 
leven beginnen.

We volgen de fazanten een jaar 
rond.

Maart: de kokken beginnen te 
baltsen -  hennen en hanen ver 
spreiden zich -  de eerste vogels 
komen uit het bos in het veld -  
hanen vechten om een territorium
-  de kokken beginnen te kraaien
-  de oorpluimpjes komen omhoog
-  de haan wordt fierder.

April: hennen zoeken hanen op -  
de eerste broedproppen worden 
gevonden (binnen een straal van 
vijfendertig meter broedt een hen; 
leg wat eten en drinken, dan blij 
ven de nesten minder lang onbe 
zet) -  definitieve samenstelling 
haan/hennen (eerst drie hennen 
per haan, nu misschien meer of 
minder hennen per haan).

Mei: na het leggen van een twaalf 
tal eieren zijn nu de meeste hennen 
aan het broeden -  overal worden 
broedproppen gevonden.

Juni: de fazantehennen komen 
met hun kuikens het veld in.

Juli: hopelijk was juni warm en 
droog, dan kunnen we nu vele 
tomen op zoek naar insekten zien.

Augustus: een eerste telling langs 
de randen van maïs- en bietenvel 
den geeft een idee van de resulta 
ten (met de wagen altijd in de 
zelfde richting door veld en bos 
rijden).

September: verscheidene fazante- 
families komen nu samen in het 
veld -  tussen acht en tien uur en 
tussen achttien en twintig uur. De 
eerste jongen verlaten de hen.

Januari: de eerste gevechten tus 
sen hanen.

Februari: meer gevechten worden 
waargenomen -  voor de eerste 
maal zien we al eens hennen bij 
een haan -  de tellingen kunnen be 
ginnen, zo krijgen we een zicht op 
de winterverliezen.

• De voetafdruk is zes tot acht cen 
timeter lang. Bij sneeuwval kan 
je sporen van de naslepende 
staart opmerken. Flodderplaat- 
sen in het zand en pluimen verra 
den de aanwezigheid van fazan 
ten. De uitwerpselen hebben een 
lengte van ongeveer twee centi 
meter en ze zijn vier tot vijf milli 
meter dik. In de winter hebben 
ze een vaste structuur, in de 
zomer vertonen ze meestal een 
vloeistructuur (door het eten van 
vruchten en groenvoer).

• Sporen bij hanen
haan, minder dan één jaar oud: 
sporen van drie tot twaalf milli 
meter
gemiddeld zeven à acht millime 
ter.
meerjarige haan: vijf à twintig 
millimeter
gemiddeld elf à twaalf millime 
ter: recente studies bewijzen dat 
hanen met grote sporen de beste 
kweekresultaten opleveren.

Oktober: de fazanten beginnen 
meer en meer het veld te verlaten
-  bosbezitters beginnen stilaan te 
voederen.

November: overdag treffen we 
nog vele fazanten in maïsvelden 
aan, maar ’s avonds bomen ze 
reeds op (hanen kraaien steeds bij 
het opbomen: dat lokt de stropers 
aan).

December: we treffen nu meer fa 
zanten in weilanden aan.

Leeftijdskenmerken bij jonge 
hanen
Behalve de grootte van de vogels, 
verraden pluimage en kleur, samen 
met de evolutie van de rui, de juiste 
leeftijd van de fazanten.

Kleurkenmerken
De pluimen van jonge hanen kleu 
ren voor het eerst rond de zevende 
week.
De oogomlijning wordt rood en na 
tien weken krijgt het lichaam een 
gevlekte verkleuring.

13 dagen 20 dagen
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1. dekveren
2. staartpennen of retrices of 

stuu rveren
3. armpennen of kleine slag 

pennen
4. handpennen of grote slag 

pennen of vliegveren

Snelle vleugelslagen worden 
gevolgd door lange glijvluch 
ten

Leeftijdskenmerken van de fazan- 
tehaan

Algemeen
• Bij fazantehanen worden de 

witte halsringpluimen zichtbaar 
tijdens hun veertiende levens 
week (voor zover ze halsringen 
vertonen).

• Hun oorpluimpjes komen pas 
tijdens de achttiende week te 
voorschijn.

• Het volwassen (post-juveniele) 
vederkleed wordt rond de twin 
tigste levensweek praktisch vol 
tooid. Alleen de tiende slagpen 
(vliegveren) en de laatste staart 
pennen (stuurveren) zullen pas 
in de vierentwintigste week vol 
ledig ontwikkeld zijn.

•  Daar de primaire slagpennen 
met de regelmaat van een klok 
ruien en even regelmatig terug 
uitgroeien, is het niet zo moei 
lijk om daarop steunend een 
juiste leeftijdsbepaling bij jonge 
fazanten uit te werken.

Chronologische beschrij 
ving
Volgende gegevens van K.A.J. 
Westerkov gelden tot in oktober 
voor de vroege nesten en tot de 
cember voor de late:
-  één tot twee dagen:
donsveertjes bedekken nog het 
hele lichaam. De tweede dag ver 
schijnen reeds de eerste zeven 
slagpennen.

-  één week:
het dons is nog op het hele lichaam 
aanwezig, maar alle armpennen en 
handpennen beginnen zich te ont 
wikkelen (kleine slagpennen + 
grote slagpennen).

-  twee weken:
de donsveertjes verdwijnen stil 
aan. De eerste jeugdveren zijn er,

en ook de staart vormt zich. De 
vogels kunnen al een beetje vlie 
gen.
-  drie weken:
we merken alleen nog donsveer 
tjes op de kop, de nek, de borst, 
de krop, de poten en deeltjes van 
rug en vleugels.
-  vier weken:
alleen op de kop, de nek en de 
borst resten nog donsveertjes. 
Toch verschijnen al enkele 
pluimpjes op de kop. De eerste 
grote slagpen wordt afgeworpen. 
Opgelet, de rui begint dus nog 
vooraleer het laatste dons verdwe 
nen is!
-  vijf weken:
nog altijd blijven delen van kop, 
krop en nek onder de dons. De 
twee buitenste grote slagpennen 
zijn verdwenen. De eerste groeit 
alweer aan.
-  zes weken:
alleen de krop is nog gedeeltelijk 
met dons bedekt. De derde pri 
maire slagpen is weg en de staart- 
veertjes groeien flink; vooral bij de 
haantjes valt dat op.
-  zeven weken:
de hanen komen op kleur. De eer 
ste rood-bruine pluimen versieren 
borst, rug en nekbasis; rond de 
ogen tekenen zich rozige randen 
af.
-  acht weken:
meer rossige pluimen komen bij de 
hanen op de rug, de borst, de krop 
en de mantel. Op de vleugels 
groeien nieuwe dekveren. De 
vijfde grote slagpen valt, evenals 
vier tot zes supplementaire staart 
pennen.
-  negen weken:
de hanen krijgen nu hun eerste 
zwart-groene rugnekveren. De 
zesde slagpen is weg, samen met 
twee tot vier supplementaire 
staartveren. Vanaf nu zijn hanen

De witte halsring zal bij de torqua 
tus en de mongolicus vanaf 14 
weken vorm krijgen.

1. Dekveren maken het oppervlak 
van de vleugel aërodynamisch 
glad.
De armpennen o f kleine slag 
pennen. In de vlucht dragen ze 
de vogel en ze zorgen voor op 
waartse druk.

2. Staartpennen of rectrices die 
nen voornamelijk als een soort 
roer voor het sturen en bewaren 
van het evenwicht tijdens de 
vlucht. De fazant heeft er tot vie 
rentwintig, terwijl andere vogels 
er meestal maar tien tot twaalf 
hebben.

3. De armpennen o f kleine slag 
pennen.
In de vlucht dragen ze de vogel 
en ze zorgen voor opwaartse 
druk.

4. De handpennen of grote slag 
pennen zijn de grootste vliegve 
ren die het verst van het lichaam 
af zitten; zij zorgen voor de 
voortstuwing tijdens de vlucht.

Binnenzicht van de rechtervleugel 
van een jonge fazantehaan

Je ziet de tien eerste slagpennen; de acht 
ste is juist gevallen. Het is dus een vogel 
van elf weken oud.
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gemakkelijk van hennen te onder 
scheiden.
-  tien weken:
de oogranden van fazantehanen 
worden roder. De mantel-, rug-, 
borst-, ondernek- en vleugeldek- 
veren vertonen een egaal gevlekt 
beeld. De zevende slagpen en de 
laatste stuurveren ruien.
-  elf weken:
bij de meeste vogels zijn de ver 
dwenen staartveren nu al terug in 
de groei. Bij hanen valt nu de acht 
ste grote slagpen, bij hennen pas 
tijdens de twintigste week.

•  Tussen de elfde en de twintigste 
week worden de fazanten volwas 
sen. Ze komen op gewicht en de 
pluimen groeien uit. De negende 
slagpen verdwijnt in de loop van de 
dertiende week, de tiende valt 
slechts in de vijftiende week.
Bij de hennen kan alleen hun ge 
stalte en de diepte van de gang van 
de beurs van Fabricius de oudere 
van de jonge onderscheiden. Tot 
december-januari kan je een luci 
fer ongeveer één centimeter in de 
gang binnenduwen. Bij volwassen 
hennen verdwijnt die gang met de 
ouderdom volledig.
Heel uitzonderlijk kunnen stok 
oude hennen soms de uiterlijke 
kleuren en zelfs sporen zoals bij 
hanen krijgen.

Hoeveel hanen schieten?
Volgens biologen zou een verhou 
ding van één haan voor één hen 
wenselijk zijn, rekening houdend 
met de jonge aanwas, waar er 
evenveel hennetjes als haantjes ge 
boren worden en met de verliezen 
van de opvallende hanen tijdens 
de balts. Die worden door de ver 
liezen bij de hennen tijdens het 
broeden gecompenseerd.
Omdat oudere hanen een groot 
territorium innemen, zouden vol 
gens die stelregel vijf- tot zesmaal 
minder legsels in het jachtrevier 
mogelijk zijn.

Als we ervan uitgaan dat uit één 
copulatie een hele serie goed be 
vruchte eieren (twaalf is een mini 
mum) volgt, dan komt de stelling 
van één haan voor één hen toch 
wel in de verdrukking.

Een hen zal altijd in de natuur een 
baltsende en door zijn gekraai zeer 
ver hoorbare haan vinden als het 
juiste tijdstip voor de paring aan 

gebroken is. Die ontmoeting ga 
randeert meestal een volledig be 
vrucht legsel.

Fazantehanen met grote sporen 
trekken meer hennen aan en krij 
gen meer kuikens dan andere man- 
netjesfazanten. Ze overheersen 
hanen met kortere sporen echter 
niet.
Het gewicht van de haan en de 
lengte van zijn staart blijken in het 
gevecht met de concurrentie be- 
langrijker dan de sporen. Hennen 
die paarden met hanen die van na 
ture een lang spoor hadden, brach 
ten zonder hulp van de haan meer 
kuikens groot. Dat wijst erop dat 
een lang spoor wel degelijk bete 
kent dat zo’n haan over genen van 
hoge kwaliteit beschikt. Vrouwtjes 
die op dit signaal reageren, zijn dus 
ook beter af dan hun zusters die 
dat niet doen. Daarom zouden we 
er de voorkeur aan geven vol 
doende oudere, levenswijze hanen 
te sparen!

Het uitzetten

Het tijdstip
De meest geschikte tijdstippen 
zijn: januari-februari voor het uit 
zetten van volwassen fazanten en 
einde augustus voor jonge fazan 
ten.

Als volwassen fazanten in januari- 
februari worden uitgezet, dan 
moet het dubbele van het aantal 
dat men wil inburgeren, vrijgela 
ten worden. Verliezen van meer 
dan vijftig procent zijn dikwijls de 
regel. Als het aantal fazanten in 
de herfst ongeveer gelijk is aan het 
aantal dat in januari-februari werd 
uitgezet, is de opzet geslaagd. 
Jonge fazanten worden best na de 
oogst van de graangewassen uitge 
zet om te voorkomen dat er te veel 
’s nachts tijdens het pikdorsen ver 
nield worden. Natuurlijk wordt er 
op die fazanten niet gejaagd.

Praktische wenken
1. De gezondheidstoestand van 
de fazanten moet altijd nauwgezet 
in het oog gehouden worden. Wie 
niet persoonlijk voor de opfok van 
zijn fazanten in een jachtveld in 
staat, zal ten minste éénmaal per 
week in de opfokparkjes de stand 
van zaken opnemen. Te veel kwe 
kers van fazanten hebben meer 
aandacht voor de kwantiteit dan

voor de kwaliteit van de wildvogels 
die ze afleveren.
2. De toestand van de bek van de 
fazanten is er een aanwijzing voor 
of de kweker de bekken al dan niet 
“afbrandde”. Sommige kwekers 
korten de bekken te sterk in, zodat 
de vogels werkelijk gehandicapt in 
de natuur terecht komen. Ze heb 
ben geen goede levenskansen 
meer omdat die bek nooit meer 
zijn normale vorm terugkrijgt. Een 
kweker neemt beter andere ge 
schikte maatregelen tegen het ve 
renpikken en het kannibalisme.
3. Fazantjes van zeven à acht 
weken zullen zich gemakkelijker 
inburgeren dan oudere, als ze ten 
minste met behulp van uitzetpark- 
jes in de natuur gebracht worden.
4. Te allen prijze moet je vermij 
den de vogels met behulp van kis 
ten of zakken uit te zetten.
5. Als er al fazanten in het jacht 
veld aanwezig zijn, zullen de nieu 
welingen zich gemakkelijker vesti 
gen omdat ze zich ermee vermen 
gen.
6. In geen geval mag de capaciteit 
van de biotoop overschreden wor 
den. Alleen als hun aantal aange 
past is aan de biotoop, kunnen de 
fazanten zich er in stand houden.
7. Het uitzetten van kleine groep 
jes fazanten met korte tussenpo 
zen verdient aanbeveling, vooral 
als ze op diverse plaatsen in het 
jachtveld vrijgelaten worden.
8. Drinkbekkens en voerbakken 
moeten altijd op die plaatsen waar 
de jager de vogels wil behouden, 
ter beschikking staan.
9. Kort na het uitzetten mag de 
voeding in niets wijzigen. Is er een 
reden om daar verandering in te 
brengen dan moet dat zeer gelei 
delijk gebeuren en gespreid over 
ten minste een dag of tien. Maïs 
heeft blijkbaar meer succes dan 
tarwe.
10. Wie zijn fazanten wil verwen 
nen, kan ze vliegelarven toedie 
nen. Dat kan volgens een eenvou 
dig en oeroud procédé: een partij 
ingewanden in een emmer, met 
vrij grote gaten in de bodem, han 
gen we op aan een boomstam of 
aan een tak. Na korte tijd krioelt 
het er van vliegelarven die de fa 
zanten langs de gaatjes kunnen 
pikken. Een andere kneep bestaat 
erin een schapekop op een flinke 
stok of paal te bevestigen waaruit 
na enkele dagen de vliegemaden 
vallen.
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11. We moeten tijdens het jacht 
seizoen spaarzaam omgaan met de 
fazantehanen, zodat er tenminste 
één haan per vier à vijf fazantehen- 
nen in de volgende lente overblijft.
12. De hennen moeten tijdens het 
jachtseizoen volledig ontzien wor 
den. Bovendien moet de jager ge 
duldig afwachten wat er van de na 
komelingschap wordt. In normale 
omstandigheden rekenen we ge 
middeld op drie volwassen jonge 
fazanten per hen.
13. Als we de echte wilde fazanten 
wensen te sparen en alleen maar 
de kunstmatig gekweekte vogels 
willen schieten, dan kunnen we 
die, zoals in Frankrijk wel gedaan 
wordt, van een halsboordje in wit 
plastiek voorzien zodat ze later ge 
makkelijk herkenbaar zijn.
14. Bij sterke wind of bij mistig 
weer mogen we niet in de buurt 
van zulke pas gevestigde fazanten 
jagen. Zo vermijden we dat ze het 
jachtveld verlaten als ze opgedaan 
worden. Zonder twijfel zouden er 
dan heel wat in naburige jachtter 
reinen terechtkomen. En dat is ten 
slotte niet de bedoeling.

Fazanten zijn geen sociale vogels
We vallen in herhaling: fazanten 
zijn geen sociaal voelende vogels, 
in tegenstelling tot patrijzen. Pa 
trijzen uit hetzelfde nest blijven bij 
elkaar tot ze op het einde van fe 
bruari van het volgend jaar ge 
paard zijn. Fazanten uit hetzelfde 
nest daarentegen -  of ze nu op na 
tuurlijke dan wel op kunstmatige 
wijze gekweekt zijn, behouden de 
“familieband” maar tot op een 
leeftijd van ongeveer tien weken. 
Het heeft geen zin fazanten met 
enkele tientallen tegelijk op de 
zelfde plaats te willen uitzetten. 
Hoe talrijker de groepen zijn, hoe 
sneller ze uit elkaar wijken. Fazan 
ten hebben immers, behalve plant 
aardig eiwit (graanvoer, granen en 
zaden), ook dierlijk eiwit nodig. 
Dat vinden ze in de vorm van 
kleine en grote geleedpotigen in 
hun verschillende levensstadia, 
weekdiertjes, wormen, kikkers, 
muizen... Als te veel fazanten op 
een te kleine oppervlakte uitgezet 
worden (b.v. in een bepaald bie 
tenveld, maïsveld, bos, of waar 
dan ook), dan zal de voorraad 
dierlijk eiwit er te snel uitgeput 
zijn. Ze gaan op zoek naar wat ze 
missen en zoeken een omgeving 
waar de concurrentie, of “the 
struggle for life”, geringer is.

Het aantal fazanten 
loopt terug.

Wat zijn de oorzaken?

1. de veranderde landbouwme 
thodes;
2. de grijpvogels en kraaiachti- 
gen, die tijdens de laatste jaren 
duidelijk zijn toegenomen;
3. uitgezette fazanten brengen 
niet overal het verwachte resul 
taat;
4. de chemische spuitmiddelen 
tegen geleedpotigen;
5. het slechte weer.

Piepjonge fazantekuikens hebben 
een erg intensieve stofwisseling, 
waardoor ze niet lang zonder 
voedsel kunnen. De eerste twee 
dagen leven zij nog op de voorraad 
uit het ei, maar daarna zijn zij op 
verscheidene maaltijden per dag 
aangewezen om niet te verhonge 
ren.

De jongen hebben in hun eerste 
twee levensweken droog, zonnig 
weer nodig omdat ze dan overwe 
gend van geleedpotigen leven. Bij 
koel, regenachtig weer zijn de ge 
leedpotigen niet actief of verstop 
pen ze zich. Dan kunnen de jonge 
kuikens hen niet vinden, omdat ze 
alleen op bewegende dieren af 
gaan, en sterven ze van honger. 
Dat geldt ook voor gebieden waar 
geleedpotigen met chemische mid 
delen worden bestreden.

Net als de geleedpotigen bewegen 
ook de fazantekuikens zich weinig 
bij koud, regenachtig weer. Ze 
kunnen geen grote activiteit ont 
plooien. Ze zoeken veel meer de 
warmte van de hen op. Een tempe 
ratuur van ca. zeventien graden 
Celcius hebben ze absoluut nodig 
in de periode dat ze geboren wor 
den, dat is tussen half mei en begin 
juni. Wordt die temperatuur dan 
niet bereikt, dan kunnen we met 
zekerheid voorspellen dat de kui 
kens doodgaan.

Als het bij koud weer ook nog re 
gent, overleven de kuikens dat 
niet. Dons werkt niet waterafsto 
tend. De kuikens onderkoelen en 
zijn zodoende niet meer in staat 
naar de hen terug te komen. Het 
verlies is groot.

Pluimen pikken en kannibalisme 
bij de opfok, een kwestie van ami 
nozuren
Voor een snelle en regelmatige 
groei van jonge fazanten (en patrij 
zen) is het absoluut noodzakelijk 
dat de diverse eiwitten (= proteï 
nen), om precies te zijn: de diverse 
aminozuren die de eiwitten samen 
stellen, in bepaalde verhoudingen 
in het fazantevoer aanwezig zijn. 
Is dat niet het geval dan zien we 
afwijkingen in de groei ontstaan: 
misvormde pluimen in de vleugels, 
een niet “gesloten” pluimage, 
groeistoornissen.

Op een zeker ogenblik -  zelfs als 
ze nog maar een tiental dagen oud 
zijn -  zien we dat de fazantekui 
kens elkaar in de pluimen begin 
nen te pikken. Met de dag wordt 
het erger: ze trekken pluimen uit 
en peuzelen die op; de kuikens 
pikken bij elkaar de dons weg rond 
de aarsopening, de staartjes 
groeien niet. De sterkste kuikens 
bestormen de zwakste, die op een 
zeker ogenblik aan of uit de aarso 
pening bloeden. Kuikens van en 
kele weken kunnen elkaar dood 
pikken en verslinden elkaar op de 
duur: je reinste kannibalisme. Dat 
heeft veel met het soort van opfok- 
meel van de fabrikant te maken.

Sommige factoren beïnvloeden 
zo’n gedrag negatief: de droogte, 
respectievelijk de lage relatieve 
vochtigheidsgraad van de lucht, de 
elektrische verwarming in te 
kleine opfokruimten, plaatsge 
brek, plaatsgebrek met als gevolg 
verveling, lange regendagen 
waarbij de kweker de fazantjes 
binnenhoudt, hevige zonneschijn, 
slechte karaktertrekken, gebrek 
aan groenvoer. Hoe kleiner de 
groepen zijn waarin fazantjes ge 
kweekt worden, en hoe meer 
ruimte voor hen voorbehouden is, 
hoe kleiner de kans is dat ze plui 
men gaan pikken.

Houtskool en zwavelbloem, 
groene kool, ajuinbladeren, ge 
hakte ajuinen en look helpen in 
zekere mate in de strijd tegen het 
pluimenpikken. Als de fazantjes 
op een leeftijd van drie of vier 
weken elkaar toch beginnen te pik 
ken of zelfs te verslinden, verduis 
ter dan zoveel mogelijk de hok 
ken, zet de fazantjes “aluminium-
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1. neusholte
2. bovensnavel
3. donker snavelgedeelte
4. lichter gekleurd snavelgedeelte
5. ondersnavel
6. tong

Alleen deel 4 groeit terug, na afknip 
pen of af branden.

brillen” op de bek, verf de vensters 
rood, brand bij de fazantjes om de 
drie weken de “diamant” van het 
bovenste bekdeel weg, spuit een 
onwelriekend produkt op de veren 
en strijk de wonden in met plant 
aardige teer of met mercuroch- 
room. Heel wat fazanten worden 
in zulke gevallen op ongeveer acht 
weken in de jacht uitgezet, zonder 
volledige pluimage en meestal 
zonder staartpluim. Die fazanten 
gaan onmiddellijk verloren.

Een mengsel van gehydrolizeerde 
pluimen met bloed toedienen, zou 
een mogelijke oplossing zijn.

Sleutel voor het hele probleem van 
“pluimenpikken en kannibalisme” 
ligt blijkbaar in het uitbalanceren 
van de diverse aminozuren in de 
voeding.

Schotbeelden
Elke beschoten fazant moet je altijd 
nauwgelet nakijken, soms heeft hij 
wel een inwendige bloeding door 
de randhagel. Meer dan eens valt 
een schijnbaar ongetroffen vogel 
dood uit de lucht.

-  Een fazant knikt even na het 
schot, trekt zich even samen, of 
zijn staart gaat even op en neer: 
de ingewanden werden door 
boord. Ga rustig met de hond 
naar de plaats waar hij neerviel, 
zó is hij binnen.

-  Een fazant laat een poot (soms 
twee poten) hangen: dat kan aan 
een pees schot liggen. Voor een 
fazantehaan is dat erg, want hoe 

wel hij kan overleven, zal de 
haan de hennen niet meer kun 
nen treden.

Een hen zal juist door die handi 
cap minder snel voor haar kui 
kens uitlopen en dus minder ver 
liezen in haar toom ondervinden. 
Jammer genoeg kan een hang- 
poot ook op een ingewandenver 
wonding wijzen. Daarom moet 
de fazant nagezocht en gecontro 
leerd worden.

-  Een fazant wordt aangeschoten 
en ploft neer met open vleugels. 
Een typisch beeld van een ge 
wiekte fazant. Zodra hij de 
grond raakt, zal hij zich razend 
snel uit de voeten maken. Hier 
moet de hond “werk” verrichten.

-  Bij een schot in de long, ploft 
de fazant dood neer en zal 
meestal op de rug aangetroffen 
worden.

-  Fazanten die alsmaar hoger vlie 
gen, soms in kringen, of als het 
ware in de lucht stil blijven han 
gen, zijn blind geschoten. Als ze 
op de grond terechtkomen, ver 
plaatsen ze zich vrijwel niet 
meer. Een vangschot in de lucht 
of opzoeken is noodzakelijk.

-  Maakt een fazant een tuimeling 
in de lucht en vliegt hij daarna 
door, net alsof er niets gebeurd 
is, dan hebben we meestal te 
maken met een niet dodelijk 
kopschot.

Oefenen met het geweer kan veel
dierenleed besparen!
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Om over na te denken!
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In het Poolse onderzoeksrevier van professor Zygmunt Pielowski werd nagegaan o f verwilderde fazanten het 
even goed deden als de echte wilde soortgenoten...

vóór NOVEMBER trekken 
AO f a z a n t e n  weg uit het jachtgebied.

-^ H O E  WILDER,
C HOE BETER !

10 hanen werden geschoten, 
daarvan waren 7 wilde en
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Het verschillend levenspatroon van fazanten en patrijzen

Fazanten Patrijzen

• De volwassen hanen doen aan veelwijverij; zowel 
in de natuur als in gevangenschap leven ze in gezel 
schap van drie à acht hennen.
De haan aanvaardt gelijk welke hen die hem wil 
volgen, zelfs één van zijn zusters of zijn moeder.

• De patrijshaan leeft strikt met één hen. De patrijs 
hen zelf kiest haar haan.
De partners verlaten elkaar niet meer voor de rest 
van hun bestaan.
De patrijshen aanvaardt nooit een haan geboren 
uit hetzelfde nest; ze zal nooit haar leven delen 
met haar vader of één van haar zonen.

• Fazanten bezitten geen greintje familiegeest; als 
het broeden begonnen is, zal de haan zich weinig 
meer om zijn hennen bekommeren. De haan bege 
leidt nooit zijn kuikens en zal zijn kroost niet be 
schermen; hij kent zelfs zijn kuikens niet.
De hennen leggen zeer dikwijls met twee tot drie 
samen in hetzelfde nest. Die eieren gaan verloren.

• Patrijzen zijn doordrongen van een diepe familie 
geest; vanaf het ogenblik van de verloving (fe 
bruari) staat de haan in alle omstandigheden zijn 
partner bij, ook bij het broeden en tijdens de opfok 
der jongen.
De haan beschermt en verdedigt zijn hen en kroost 
tegen roofwild, prooivogels, de mens, b.v. door 
zich dood of gekwetst te houden.

• De haan leeft als vrijgezel tot maart van het volgend 
jaar. Tijdens die maand zal hij nieuwe gezellinnen 
kiezen.

• De haan zal als goede huisvader tot februari van 
het volgend jaar zijn kroost en hun moeder en zeer 
dikwijls ook de aangenomen jongen volgen.

• Als de hen sterft, zijn de jongen van minder dan 
zes weken in ieder geval verloren. Ze worden nooit 
door andere hennen geadopteerd.

• Als de patrijshen sterft, ontfermt de haan zich over 
de jongen en, als hij het jachtseizoen overleeft, zal 
hij ze vóór februari niet verlaten.

• Als de jongen ongeveer tien tot twaalf weken oud 
zijn, verlaten ze één voor één hun moeder en ze 
zullen als vrijgezellen leven tot de volgende maand 
maart.

•  De patrijzen (ouders en kroost) zullen samenleven 
tot de volgende maand februari, het tijdstip waarop 
ze elk met hun partner vertrekken.

• De hennen aanvaarden over het algemeen geen 
kuikens van een andere fazantehen of van een pa- 
trijzehen.

• De hennen die hun kroost verloren, zoeken soms 
wekenlang jonge weeskuikens, soms zelfs fazante- 
jongen.

• In de lente, als de hanen vergezeld zijn van hun 
hennen, dulden ze geen andere hanen meer in hun 
onmiddellijke nabijheid.

•  Als de koppels gevormd zijn (februari-maart), zon 
deren ze zich af en dulden ze geen enkele andere 
patrijs meer -  haan of hen -  in de bezette en gere 
serveerde zone; die zone strekt zich uit tot meer 
dan één hectare naargelang van het voedselaan 
bod.

• De haan aanvaardt zowel in vrijheid als in gevan 
genschap gelijk welke hen, zelfs weinig vóór of 
tijdens de legtijd. De partners kunnen zelfs tijdens 
de leg verwisseld worden.

•  In het geval dat de hen haar partner verliest, is het 
vrijwel onmogelijk haar een andere haan aan te 
prijzen. Het kan gebeuren dat een haan-weduw- 
naar in vrijheid zich door een patrijshen laat aanne 
men.

• De haan broedt nooit; hij blijft hoogstens in de 
buurt waar enkele van zijn hennen broeden.

•  ’s Nachts lost de haan dikwijls de hen op de eieren 
af; overdag houdt hij heel dicht bij het nest de 
wacht.

• Kuikens die in gevangenschap uitkomen, wennen 
spoedig aan hun verzorger.

•  Jonge patrijzen, in gevangenschap geboren, zijn en 
blijven zeer schuw, vooral als ze afkomstig zijn van 
in het jachtgebied gerecupereerde eieren.

• Tijdens de eerste levensweken volstaat een goed 
startmeel (op basis van zevenentwintig procent 
bruto verteerbaar eiwit) voor de jonge fazantjes.

• Tijdens de eerste drie levensweken hebben de 
jonge patrijskuikens uitsluitend verteerbare eiwit 
stoffen van dierlijke herkomst nodig. Een “start 
meel voor jonge fazanten” volstaat niet, er moet 
een portie kruimels van gekookt ei bij.

92



Fazanten Patrijzen

•  De volwassen fazantehen doodt nooit een haan of 
een andere hen, zelfs niet in de ren.

•  In gevangenschap pikt de patrijshen de haan die 
haar als partner in de ren niet bevalt, dood.

• De hanen vechten alleen in de lente; de hennen 
krakelen nooit.

•  Patrijzen uit diverse broedsels die samen in het 
zelfde parkje leven, vechten vanaf oktober de hele 
dag door.

•  Als de kweekvogels tijdens de legperiode niet te 
veel gestoord worden, wordt de eierleg noch de 
bevruchting beïnvloed.

•  De minste storing heeft een ongunstige weerslag 
op het leggen en op de kwaliteit van de eieren, 
d.w.z. op het percentage bevruchte eieren.

•  Vanaf het uitkomen wagen de kuikens zich ver van 
hun moeder, vandaar dat er veel sterven in de na 
tuur.

• Vanaf de leeftijd van één dag vluchten de kuikens 
telkens onder hun moeder en wagen ze zich niet 
te ver van haar.

•  Het aantal jonge volwassen fazanten gekweekt in 
de vrije natuur, schommelt naargelang van het jaar, 
het gebied, de grondsoort (en de bewaking) van 
twee tot vijf per hen. Men kan dus twintig à vijftig 
jonge fazanten bekomen per tien hennen in het 
jachtgebied. Vooral de zon, de onweersbuien en 
het tijdstip van de hooitijd in juni zijn beslissend.

• Het aantal in vrijheid gekweekte volwassen patrij 
zen per ouderpaar schommelt, naargelang van het 
jaar, het gebied, de grondsoort en de bewaking, 
van één tot zeven. Tien koppels patrijzen zullen 
dus tien tot zeventig jonge patrijzen kunnen voort 
brengen, naargelang van de omstandigheden. De 
populatie van de patrijzen is, meer nog dan die van 
de fazant, afhankelijk van de zon, de onweders en 
het tijdstip van de hooitijd in juni.

• Tijdens de winter leven de geïsoleerde fazanten in 
de dekking die hen tegen het gure weer beschermt; 
ze hebben nauwelijks last van regen, sneeuw, vorst, 
ziekten, roofwild of van prooivogels.
Zelden komt een fazant van honger om. Weinig 
fazanten gaan tijdens de winter, als ze gevoerd 
worden, verloren.
De fazanten veranderen normaal niet van verblijf, 
behalve als er in een bepaald territorium te veel 
zijn.

• Tijdens de winter blijven de kluchten steeds in open 
veld zonder schuilplaats of dekking; weer en wind 
putten hen uit; ze helpen elkaar ’s nachts door zich 
onderling tegen de wind te beschermen; ze vinden 
maar weinig voedsel in onze moderne steppen; ze 
zijn weinig bestand tegen ziekten en prooivogels. 
Van de populatie van augustus gaat gemiddeld der 
tig procent verloren.
Soms vormen patrijzen samengestelde kluchten die 
verdwijnen en enkele weken later soms terugko 
men.

• De hen broedt niet altijd in vrijheid; in gevangen 
schap doet ze het nooit, behalve soms in grote 
opfokrennen.

• De patrijs broedt altijd in vrijheid en zelfs in kleine 
opfokkooien van tien tot vijftien vierkante meter, 
waarin ze zich veilig voelen.

• Van de derde tot de vijfde levensweek zijn de jonge 
fazanten zeer gevoelig voor coccidiose en voor rode 
worm (syngamose); de volwassen dieren die ’s win 
ters in vrijheid leven, zijn vrijwel tegen diverse 
ziekten bestand.

• Jonge patrijzen zijn vatbaar voor coccidiose, synga 
mose, histomonose en moniliase, vooral in gevan- 
geschap.
’s Winters sterven veel volwassen patrijzen tenzij 
in de kooien voorzorgsmaatregelen genomen wor 
den.

•  Vanaf begin maart worden de kweekvogels in groe 
pen in de rennen geplaatst: één haan voor vijf tot 
negen hennen.

• Zodra we in oktober-november het geslacht van 
de patrijzen kunnen herkennen, moeten de patrij 
zen in afgezonderde koppels in de kooien opgeno 
men worden.

•  Elke hen legt haar eerste ei tussen vijf en vijftien 
april; na twintig april wordt de leg regelmatig. In 
de natuur telt een normaal nest twaalf tot vijftien 
eieren.

• De hen legt haar eerste ei tussen vijftien en vijfen 
twintig april; na tien mei wordt de leg regelmatig. 
In vrijheid legt de patrijs gemiddelde dertien tot 
veertien eieren.

•  In gevangenschap legt de fazantehen tot zestig eie 
ren; de eerste dertig tot vijfendertig eieren zijn 
nuttig voor het uitbroeden vóór einde juni. In nor 
male omstandigheden wordt negentig procent tot 
vijfennegentig procent bevrucht.

• In de ren kan de patrijshen tot vijftig eieren leggen, 
waarvan de eerste vijfentwintig tot dertig uitge 
broed kunnen worden; de bevruchting is dikwijls 
slecht, maar in normale omstandigheden bereikt 
ze toch tachtig tot vijfentachtig procent.
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•  Bij natuurlijk broeden bedraagt de broedtermijn 
vierentwintig en een halve tot vijfentwintig dagen, 
in de broedmachine vijfentwintig tot zesentwintig 
dagen.

• Bij kunstmatige opfok blijft de groep best beperkt 
tot ongeveer honderdtwintig exemplaren.

•  De kunstmatige opfok vereist een oppervlakte van 
tien tot elf vierkante meter per exemplaar van zes 
weken oud.

• In de vrije natuur is de broedtermijn drieëntwintig 
tot vierentwintig dagen, in de broedmachine vie 
rentwintig tot vijfentwintig dagen.

• Bij kunstmatige opfok is het beter de patrijzen in 
afgezonderde kluchten van maximaal twintig ex 
emplaren op te fokken.

• In principe is er bij de kunstmatige opfok een op 
pervlakte van twee tot drie vierkante meter per 
jonge patrijs van 6 weken nodig.

Jacht-
fazanten-
rassen

Witte
nekring

Exterieur Pluimenbos boven 
staartinplanting

Weerstand in winter 
tijd

Typische kenmerken

Phaseanus
colchicus
colchicus
Boheemse
zwartnek

neen donker, koperrood 
met zwarte, groene en 
blauwe pluimen -  klas 
sieke tekeningen op de 
pluimen

bruin-groen-rode 
zachte pluimen -  glan 
zend

goed -  kan op eigen 
krachten door de win 
ter geraken

wild, schichtig, zeer 
goed gecamoufleerde 
kleuren voor roofvo 
gels

Phaseanus
colchicus
torquatus
Chinese
ringnek

ja lichte strokleur met 
klassieke tekeningen 
op de pluimen -  spe 
ciaal op de rug

glanzend blauw tot he 
melsblauw

voldoende, maar moet 
regelmatig gevoerd 
worden, bezwijkt an 
ders

valt erg op voor roofvo 
gels (havik) -  raszui 
vere vogels verdwijnen 
daarom vlug

Phaseanus
versicolor
Blauw 
groene
zwartnek

neen staalblauw-groen met 
klassieke tekening op 
de pluimen, 
heel wat lichter en klei 
ner dan de andere ras 
sen

glanzend, staalblauw 
en groene schijn

goed -  kan op eigen 
krachten door de win 
ter geraken

zeer snelle vlieger, ver 
dedigt zich uitstekend

Phaseanus
mongolicus
Mongoolse
ringnek

ja lichter gekleurde plui 
men dan die van Bo 
heemse zwartnek maar 
donkerder dan die van 
Chinese ringnek -  vleu- 
geldekpluimen : zil 
verkleurig

glanzend, maar maho- 
niehoutkleurig

voldoende hard, maar 
moet dagelijks ge 
voerd worden

haan heeft opvallend 
kleine oortjes -  vliegt 
eerder langzaam -  
overnacht in lage dek 
king -  broedinstinct is 
verloren -  hennen leg 
gen zeer veel eieren

Phaseanus
tenebrosus
Zwarte
zwartnek

neen haan en hen donker 
van kleur, haan don- 
kerblauw-bruin met 
klassieke tekeningen in 
de pluimen

donker mahonie- 
houtkleurig -  glanzend

goed -  voeren is wen 
selijk bij sneeuw en 
vorst

heeft grootte van Bo 
heemse fazant -  vrij 
snelle vlieger -  kuikens 
(wit-zwart) worden ge 
makkelijk geslagen
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