De Versicolor fazant
De Versicolor fazant ook wel Japanse groenfazant genoemd is een van de ongeveer 40
soorten Edelfazanten, dikwijls oneerbiedig Jacht- of Bosfazanten genoemd. Meestal zien we
deze fazantensoort alleen maar bij de echte liefhebbers van Edelfazanten die verschillende
soorten Edelfazanten in hun collectie hebben. Al zijn het de kleinste van de groep
Edelfazanten, het zijn zeker niet minder prachtige vogels en niet voor niets de nationale vogel
van Japan.
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an deze vogels wordt ook beweerd dat ze zeer
gevoelig zijn voor aardschokken die de mensen
niet in staat zijn te voelen en zodoende waarschuwen voor dreigende aardbevingen.

Hoe zien ze eruit?
Er komen daar drie soorten voor. De Zuidelijke-, de
Pacifische- en de Noordelijke groenfazant verschillen
vooral in grootte en in kleur. De hanen van de Zuidelijke
groenfazant (de nominaatvorm) hebben een bronsgroene
bovenkop, de keel is blauw. Rond de gele ogen bevindt
zich een felrode naakte gezichtshuid die tijdens de balts
opzwelt. De snavel is licht hoornkleurig. De hals is zwart,
paarsviolet glanzend. De mantel is donker bronsgroen
met kleine isabelkleurige zoompjes. De vleugeldekveren
zijn blauwgrijs, op de schouders vooral kastanjebruin met

isabelkleurige tekening en zwarte veerzoompjes. Rug en
stuit zijn blauwgrijs, tegen het olijfgroene aan. De borst,
buik en flanken zijn donkergroen glanzend soms met een
wat paarse schijn. De staart is donker olijfgroen met brede
zwarte banden en een lichte violette schijn. De poten zijn
grijsblauw. De verschillen met de andere soorten staan
hieronder bij hun diverse leefgebieden omschreven.
De hennen lijken veel op de hennen zoals we die bij de
andere Edelfazanten ook kennen. De grondkleur is beigebruin met bruinzwarte zoming en vlekken. Ze zijn zwaarder getekend dan de meeste andere soorten.
De kleur van de andere soorten wordt evenals bij de hanen
lichter al naar gelang ze meer noordelijker voorkomen. De
hennen van de zuidelijke groenfazant zijn het donkerste en
die van Noordelijke groenfazant het lichtste.

Waar komen deze fazanten voor?
Zoals de veel gebruikte naam Japanse groene fazant al aangeeft komen deze dieren uit Japan. Omdat ze op de Japanse
eilanden zo geïsoleerd leefden zijn ornithologen tot de
conclusie gekomen om ze niet tot de Colchicus groep in te
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delen, maar er een afzonderlijke groep binnen de Edelfazanten van te maken.
De Zuidelijke groenfazant (Phasianus versicolor versicolor)
wordt beschouwd als de nominaatvorm. Deze is reeds in
1825 beschreven. Dit is de kleinste van de drie en tevens de
donkerste van kleur en komt vooral voor op het zuidelijkste eiland Kyushu en op het hoofdeiland Honshu.
De Pacifische groenfazant (Phasianus versicolor tanensis)
komt vooral voor aan de kant van de Grot oceaan op het
eiland Honshu en de schiereilanden Izu en Miura. Deze is
iets groter dan de Zuidelijke en iets lichter van kleur, daarbij toont het verenkleed meer blauw en paars.
De Noordelijke groenfazant (Phasianus versicolor robustipes) is de grootste en ook de lichtste van kleur. De bovenkop heeft meer grijs bronsgroen en ook de mantel toont
meer bronsgroen. Deze komt vooral voor in het grootste
gedeelte van het Honshu. Van de laatste soort is in 1922
nog een ondersoort erkent onder de naam Shikoku versicolor fazant (Phasianus versicolor tokhaidi). Deze komen
voor op de eilanden Honshu en Shikoku. De bovendekveren hebben een grijsgroene glans, en de mantel heeft een
zwakke purperglans.

en brengen daar de dag door. Omdat Japan in het laagland
erg dicht bevolkt is leven ze nooit ver van menselijke
bebouwing.
In de avonduren en vroeg in de morgen gaan ze op zoek
naar voedsel en ondanks hun wat schuwe karakter zoeken
ze dat ook in de directe omgeving van mensen, zoals op
landbouwgrond, theeplantages en dergelijke. Ze proberen
zelfs een graantje mee te pikken bij de kippen die door de
boeren gevoerd worden. Buiten datgene wat ze bij de boeren op het erf of op de akkers vinden, voeden ze zich net
als de andere Edelfazanten met zaden, vruchten, bessen
en nootjes. Het zijn standvogels, in het najaar verzamelen
ze zich wel in groepen van hanen en hennen die samen de
winter doorbrengen.
Vanaf april worden er weer paartjes gevormd en worden de
broedgebieden weer opgezocht.
Het baltsgedrag verschilt niet van de andere soorten Edelfazanten. Ze slaan met de vleugels onder het slaken van
luide kreten.

Het houden in collecties
Reeds in 1840 kwamen de eerste Versicolor fazanten naar
Europa en wel naar Artis. Ook werden ze naar Noord-Amerika en Hawaï geëxporteerd. Er kwamen rond 1860 meer

De leefwijze
In tegenstelling tot veel fazantensoorten, komen deze dieren niet voor in het hooggebergte. Hoger dan 1.200 meter
worden ze normaal niet aangetroffen. Ze houden zich
liever op in lager gelegen gebieden in open bos en struweel. Zowel in naaldbossen als loofbossen komen ze voor
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importen naar Europa. In Noord-Amerika en Hawaï werden
ze in veel gevallen gekruist met de al aanwezige fazanten
die voor de jacht werden gehouden. Omdat ze rechter
omhoog vlogen gaf dat meer sport om te bejagen. In Nederland vond men deze fazanten echter te klein voor de jacht
en kwam dat vrijwel niet voor.
Momenteel bevinden zich bij de echte liefhebber van Edelfazanten deze raszuivere Versicolor fazanten in collecties.
In Nederland zijn dat vrijwel allemaal soortgenoten van
de Noordelijke groenfazant. In Amerika worden ook de
andere soorten in collecties gehouden. Ofschoon ze al
vele jaren als siervogel worden gehouden, blijven ze in
tegenstelling tot de andere soorten Edelfazanten altijd wat
onrustiger. Het is echter wel van invloed hoe de verzorger
er mee omgaat en hoe hij ze heeft opgefokt. Vanwege deze
eigenschap is het wel verstandig te zorgen voor een flinke
volière en die goed te beplanten, dan hebben ze ook een
beschutte plek om te broeden. De hanen zijn niet agressief.
De vogels zijn zeer goed winterhard en hoeven geen andere
voorzieningen dan andere Edelfazanten. Ze hebben geen
binnenhok nodig, al zal een gedeeltelijk overdekte volière
wel gewaardeerd worden.
Een haan kan met meerdere hennen gehouden worden.
Voor de bevruchting is dat geen probleem. De haan is
vruchtbaar zodra hij het volwassen verenkleed heeft, wat
op eenjarige leeftijd het geval is.

Het broedseizoen
begint maart/
april en loopt
door tot mei/juni.
Er worden 6 tot
12 olijfkleurige
eieren gelegd,
die in 23 tot 25
dagen worden
uitgebroed.
De kuikens
kunnen op
normale
wijze worden
grootgebracht. Daarbij zullen kuikens die met de hand -dus op
kunstmatige wijze- worden uitgebroed en opgefokt, later
rustiger blijken dan de kuikens van natuurbroed. Vooral
als ze gezamenlijk met rustiger kuikens van andere fazanten opgroeien. De jonge dieren moeten met 11 mm geringd
worden.
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Voor liefhebbers van Edelfazanten mogen deze dieren in
hun collectie zeker niet ontbreken. Wellicht kunnen we in
de toekomst daarbij ook andere soorten dan de Noordelijke groenfazant in die collecties aantreffen.
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Hoe mooi kun je
het maken!
Al heel lang maak ik deel uit van het korps dat keurt
op de Van Pallandtshow in Varsseveld.
Deze tentoonstelling kenmerkt zich door de kwaliteit
die in de kooien gebracht wordt en vooral ook door
de perfecte verzorging van mens en dier.
Tekst: Willem Voskamp
Foto: R. Siemens
Echter vooral de aankleding van de hal is ieder
jaar weer grandioos en een reclame voor onze
liefhebberij. Hoewel het haast niet mogelijk is leek
het of er dit jaar nog meer aandacht besteed
was aan de inrichting en versiering van de hal.
Daarom vonden we het leuk om een foto te
plaatsen in ons Kleindier Magazine zodat iedereen
dit kan zien en kan mee genieten. Echt een stuk
reclame voor onze hobby!

•

Kleindier Magazine april 2017

59

