
Temminck-tragopan 
Tragopan temminckii

De haan van de Temminck-tragopan heeft een zwarte kruin en voorhoofd, met ver-
lengde oranjerode veren iets aan de zijkant van de kop, waardoor het lijkt of hij een 
iets naar achter ingeplante kuif heeft. Nek en hals zijn oranjerood. De kleur van de 
naakte gezichtshuid rond het oog en kinlel is intenser blauw dan bijvoorbeeld bij de 
satyr-tragopan. Boven- en onderrug zijn rood en bezaaid met ronde tot ovale witte 
vlekken voorzien van een zwart randje. Deze vlekken worden vanaf de bovenrug naar 
de onderrug geleidelijk aan groter. De overgang tussen onderrug en staart is rood met 
witte V-vormige vlekken en gaat langzaam over naar geelbruin. Die veren zijn aan de 
rand donkerder dan in het midden. De 
langste bovenstaartdekveren zijn licht-
grijs van kleur met een roodachtig randje 
aan de uiteinden en zijn stomp afgerond. 
De rest van de staartveren zijn aan de 
basis geelbruin en zwart gespikkeld en 
zwart aan de uiteinden. De bovenborst 
is oranjerood en gaat over in een oran-
jerode ondergrond met van boven naar 
onder toe groter wordende grijsachtige, 
ronde tot ovaalvormige vlekken. 

Tijdens de balts laat hij zijn keellel en 
hoorntjes zwellen. De naakte keellel is 
blauw met blauwgrijze ronde vlekken op 
een donkerder grijsblauwe ondergrond 
in het midden. Op de randen bevinden 
zich oranjeachtige, redelijk grote vlek-
ken, die van boven naar beneden kleiner 
worden. Zijn poten zijn rozerood. De sna-
vel is zwart met een rozeachtig puntje en 
de ogen hebben een bruine iris.

Enkele afmetingen e.d.: De totale lengte 
bedraagt ca. 65 cm. De vleugellengte 
varieert tussen 25 en 26 cm. De staart 
is 18 à 23 cm lang. Het loopbeen is 7 à 
8 cm. Het gewicht schommelt tussen 1,0 
en 1,6 kg. We zien aan afmetingen en 
gewicht dat de Temminck wat kleiner is 
dan de satyr-tragopanenhaan.

Engels : Temminck’s Tragopan
Frans : Tragopan de Temminck
Duits : Temmincktragopan
Spaans : Tragopán Cariazul

Temminck-tragopan, haan (foto: Huub Dijcks)

Temminck-tragopan, haan (foto: Huub Dijcks)
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Onder de verwarmingslamp ligt een stuk steen of een omgekeerd bakje dat de warmte 
opneemt en langzaam afgeeft. Bovendien kunnen de kuikens dan niet rechtstreeks 
onder de lamp gaan liggen, iets dat de eerste dag fataal kan zijn, omdat de tempera-
tuur soms te hoog oploopt en de beestjes uitdrogen. 

Voor het geval er slechts één kuiken uitkomt, wat zeker bij pauwfazanten nogal eens 
voorvalt, hang ik een spiegeltje in het bakje zodat het beestje ”denkt” dat het niet 
alleen is. Tevens heeft dit het voordeel dat ze met soortgenoten ingeprent worden. 
In zo’n bakje gaan 4 tot max. 6 fazantenkuikens. 

Vervolgens verhuizen ze naar een opfokbakje 1   met als grondoppervlak de grootte 
van twee velletjes keukenrol, oftewel 49 x 23 cm en 30 cm hoog. Vroeger gebruikte 
ik versleten handdoeken of andere vodden, maar het dagelijks verversen en wassen 
van die vodden nam teveel tijd in beslag en was niet al te hygiënisch. 
Dit opfokbakje is voorzien van een Elsteinlamp van 60 watt die geregeld wordt door 
een thermostaat. Als voerbakje gebruik ik een wit plastic deksel van één of andere pot. 
Wit omdat het voer op een witte ondergrond beter zichtbaar is. Hun drinkgelegenheid 
is een klein drinkfonteintje. Daar neem ik een drinkflesje voor zoals o.a. gebruikt wordt 
in kanarie- en parkietenkooien. 

Pas uitgekomen kuiken van  
de Birmaanse Humefazant  

(foto: Friedrich Esser)

Kuikens van één dag oud. Links een echte zilverfazant, in het 
midden een goudfazant en rechts een Lady Amherstfazant

(foto: Allandoo Pheasantry - www.allandoopheasantry.com)

Bloedfazantenkuikens onder een infraroodlamp en een  
donkerstraler. De knikkers in het drinkschaaltje voorkomen 

dat de kuikens zouden verdrinken. (foto: François Bernar)

Het schouwen van een  
Chinquis-pauwfazantenei 
(foto’s: Allandoo Pheasantry - 
www.allandoopheasantry.com)

Eieren in de uitkomstkast – enkele zijn reeds aangepikt
(foto: Allandoo Pheasantry - www.allandoopheasantry.com)

Opkweekhokken  
(foto: Allandoo Pheasantry -  
www.allandoopheasantry.com)

Het houden van fazanten...   van hobby tot passie! 
Eindelijk, het is zover! Het fazantenboek 
met deze titel op de kaft rolt in december 
van de persen. Toegegeven, het heeft lang 
geduurd maar uw ongeduldig wachten 
wordt nu toch beloond met een prachti-
ge uitgave van Aviornis International. Het 
resultaat mag er zijn. Het is een schitte-
rend uitgegeven naslagwerk geworden 
dat zich richt op de belangstelling van de 
expert, de nog niet zo ervaren, en de be-
ginnende fazantenliefhebber.
Het is ook een handleiding. Alles wat 
met het houden van fazanten te maken 
heeft, komt aan bod. De huisvesting en 
hoe die te plannen, het bouwen van vo-
lières en de inrichting daarvan, de voe-
ding, wat moet daar allemaal inzitten, de 
hygië ne, ziekten, plagen en ongevallen 
en wat daaraan te doen, de aanschaf en 
waarop te letten, de voortplanting met 

de kweek, broedmachines, de opfok. Alles uitgebreid beschreven en boordevol met 
tips en ervaringen uit de praktijk van een doorgewinterde fazantenliefhebber.
Elke fazantensoort en de ondersoorten worden in afzonderlijke hoofdstukken behan-
deld, met uitleg over waar ze vandaan komen en hun leefwijze in de natuur. Hun 
gedrag, welk voer ze nodig hebben, broedduur, opkweek van de kuikens, ringmaat, 
wetenswaardigheden enz. Telkens voorzien van magnifieke en informatieve foto’s. 
Heel bijzonder is ook het gedeelte waarin de ondersoorten van de edelfazanten aan 
bod komen met unieke foto’s vanuit hun leefgebied.
De schrijver is Franz Duister. Hij heeft tientallen jaren naam verworven als redacteur 
fazanten van ons tijdschrift. Jaren waarin hij met zijn vlotte pen de lezers liet delen 
in zijn enorme kennis van en ervaring met fazanten.
Het boek is 708 pagina’s dik en bevat meer dan 1300(!), soms unieke foto’s en teke-
ningen.
Het verschijnt als ingebonden boek met harde kaft in het formaat van het eerder ver-
schenen watervogelboek. 
Dit prachtige boek is niet alleen een ideaal bezit voor de fazantenliefhebber maar zal 
met zijn bijzonder fraaie vormgeving zeker en vast de aandacht vragen in de boeken-
kast of op de salontafel van elke geïnteresseerde liefhebber. 

Kortom het perfecte cadeau voor de Kerst om te krijgen of te geven!
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Hoe dit boek te bekomen?

Voor Vlaanderen:

De verdeling van het boek gaat 

tegen een prijs van € 60,- (afge-

haald) via de regionale kernen 

en Fazantenfocusgroepen.

De gegevens van de bestuurs-

leden vindt u elders in dit tijd-

schrift op blz. 62 en 64.

Ook via de boekendienst: 

Peter Desmet 0474/52.50.28 

boekendienst@aviornis.be of 

via de website. Het boek wordt 

pas geleverd na betaling op 

rekening BE90 0018 6903 8032.

Bij verzending via de boeken-

dienst wordt € 10 verzendings-

kost in rekening gebracht.

Voor Nederland:
Het boek wordt verspreid via 

de regio’s tegen een prijs van 

€ 59,95.
Reserveer of neem contact op 

met uw regio. De contactadres-

sen vindt u elders in dit tijd-

schrift op blz. 63. 


