Baltsende oude haan.

Grijze pauwfazant of
Chinquis pauwfazant
Als men over pauwfazanten spreekt, denkt men dikwijls
het eerste aan de Grijze pauwfazant, Polyplectron
bicalcaratum, meestal Chinquis genoemd. Toch kennen
we van hetzelfde geslacht nog diverse andere zoals
de Rothschild pauwfazant Polyplectron inopinatum, de
Germain pauwfazant Polyplectron germaini, de Maleise
pauwfazant Polyplectron malacensis, de Borneo
pauwfazant Polyplectron malacensis schleiermacheri,
de Palawan of Napoleon pauwfazant Polyplectron
emphanum. Deze soorten behoren alle tot de
zogenaamde spiegelpauwen.
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Daarnaast zijn er nog enkele
soorten van een ander geslacht
De zogenaamde echte pauwfazanten en de
Rheinarts pauwfazanten. Doch ook de Chinquis pauwfazant bestaat op zijn beurt weer uit
een vijftal soorten die over het algemeen door
elkaar zijn gefokt. Er zijn maar enkele fazanterieën die deze soorten nog in de zuivere vorm
hebben, maar of die helemaal zuiver zijn, valt
ook nog te betwijfelen, omdat er in de gebieden waar ze voorkomen ook overlappingen
zijn. Het verschil tussen deze soorten is vooral
de grootte. De namen verwijzen naar de gebieden waar ze voorkomen of naar de ontdekker.
Deze vijf ondersoorten zijn de Himalaya-,
Lowes-, Birmaanse-, Ghigi- en de Hainan
pauwfazant. Naast de verschillen in grootte
is er ook wat verschil in kleur, wat donkerder
of wat lichter. De meeste hier voorkomende
Grijze pauwfazanten zijn een kruising van de
Himalaya- en Ghigi pauwfazant. Dit verklaart
dikwijls het verschil in grootte en kleur die
men bij deze pauwfazant aan kan treffen.

Een hennetje, deze zijn kleiner en minder kleurrijk.
Haan in rust, met de normale stand van de staart.

Het leefgebied
Het verspreidingsgebied loopt van de
Himalaya tot Thailand en van Birma tot
Vietnam. Ze komen voor vanaf zeeniveau,
tot op hoogten van ongeveer 1.500 meter. Op
de berghellingen van deze vochtige wouden
die men daar aantreft, leven ze in kleine
groepjes of paarsgewijs. Het voedsel bestaat
hoofdzakelijk uit insecten, zaden en bessen,
fruit wordt in mindere mate gegeten.

Het uiterlijk
Hoewel we spreken over Grijze pauwfazant
doet dit onrecht aan hun fraaie uiterlijk.
Ze zijn in principe van grondkleur bruin,
maar door de vele vuilwitte spikkels in het
gevederte lijken ze grijs. Door het verschil in
grootte is het moeilijk de precieze afmetingen aan te geven.
Meestal varieert deze tussen de 60 en 70
centimeter bij de haantjes, waarbij dan de

Close-up van het vleugeldek bij de haan.

langste staartveren ongeveer 28 cm bedragen. De hennetjes zijn kleiner en hebben ook
kortere staarten. Vooral de haantjes hebben
prachtige staartveren. In totaal 20 tot 24
stuks. De middelste en langste zijn de breedste naar de zijkanten toe worden ze korter en
smaller. De veer is aan het einde vrij recht
met afgeronde hoeken. Elke veer heeft op
het uiteinde op elke vaan een metaalachtig
glanzend, blauwgroen, wat ovaal oog met
een zwart randje en een iets crème bandje
aan de bovenzijde. De breedste veren hebben
de grootste ogen.

Close-up van
de staartveren
bij de haan.

De verlengde staartdekveren hebben
dezelfde ogen. Dit in tegenstelling tot de
vleugeldekveren en vleugelboeg. Deze
hebben een paarsblauwachtig oog welke
omringd wordt met een zwarte en witte rand.
Tevens hebben ze net als alle veren witte
spikkels die echter helderder zijn op de staart

Fraaie hanenkop met een grote volle kuif.
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Oude haan met een nog kleine kuif, de rui is hiervan de oorzaak.

en vleugeldekveren dan op de borstveren.
De haan heeft op de ietwat ovale kop een
grijze kuif welke hij in opgewonden toestand
overeind kan zetten. Maar in tegenstelling tot
de meeste kuiven, helemaal naar voren laat
hangen tot over de snavel tijdens het baltsen.
Deze kuif is grijs wit gemêleerd.
Onder het oog en de keel is grijsachtig wit,
met een kleine naakte vlek achter het oog.
De poten zijn leiblauw, maar het bijzondere
daaraan is dat ze zowel twee- of meersporig
kunnen zijn, maar ook dat ze sporen kunnen
missen. Tevens kan de ene poot meer sporen
hebben dan de andere. Ook de hennen kunnen sporen hebben. De hen is opmerkelijk
kleiner dan de haan, ook de staart is korter.

Oude haan aan het begin van zijn balts.
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Dit hennetje laat duidelijk toch wat spiegelglans zien.

Over het geheel toont de hen ook bruiner
dan de haan.

In onze volière
Chinquis pauwfazantjes zijn zeer prettige
vogels voor in een volière. Ze kunnen zeer
vertrouwd worden met de verzorger, zeker als
men ze af en toe verwend met wat meelwormen of krenten, ongebrande pinda’s of
klein fruit. Ze kunnen zelfs voor de verzorger
baltsen als ze in een goede bui zijn.
De volière hoeft niet groot te zijn, een paar
vierkante meter is al voldoende, wel is het
aan te bevelen om een afsluitbaar binnenhok
te hebben. Hoewel ze lichte vorst goed aan
kunnen is het aan te bevelen om ze bij matige
vorst binnen te houden en bij strenge vorst
dient men ze bij te verwarmen, afhankelijk
van hoe het binnenhok geïsoleerd is. Zoals
altijd dient men te zorgen dat het binnenhok
droog en tochtvrij is. Als bodembedekking
voldoen houtspaanders prima. De zitstok
moet in het binnenhok gemaakt worden,
zodat ze ‘s nachts binnen gaan zitten. Deze

Een eendagskuiken.

zitstok niet te smal maken, zodat de tenen
er bovenop blijven liggen en ze deze kunnen
bedekken met hun veren. Bij strenge vorst is
het beter ze binnen te houden, zodat ze op
de bevroren grond hun teentjes niet beschadigen. Deze zijn het meest vorstgevoelig. De
volière kan men gerust met planten aanplanten, want deze zullen ze zeker met rust laten.
Ze zijn meestal pas het tweede jaar vruchtbaar, alhoewel ze soms het eerste jaar al
leggen. Het nadeel van de pauwfazantjes is
dat ze telkens maar één legsel van maximaal
twee eitjes leggen. Als men deze weghaalt
zullen ze waarschijnlijk een vervolglegsel
leggen. Maar hier kan men niet op wachten,
als men deze gezamenlijk uit wil broeden.
Een compleet legsel bestaat uit twee eieren
en die verliezen snel hun kiemkracht. De
periode tussen twee legsels is daarvoor te
lang. Wil men toch meerdere eieren tegelijk
laten uitbroeden, dan zal men over meerdere
hennen moeten beschikken. Dit kan bij
dezelfde haan, maar dan moet men de
hennetjes apart huisvesten en de haan er om
de beurt bij plaatsen. Meerdere hennen bij
een haan gaat meestal niet goed. Uitbroeden
met een kloek of broedmachine levert geen
problemen op. De natuur zijn eigen gang te
laten gaan en ze zelf laten broeden en laten
grootbrengen is ook mogelijk. Meestal kan
men de haan erbij laten, dan is deze ook
zorgzaam voor de kuikens. Hierbij wel zorgen
dat ze bij slecht weer binnen gehouden
kunnen worden. Afhankelijk van het weer
beginnen ze in maart al met de leg. Als men
het binnenhok voorziet van verlichting
-zoals ook bij kippen-, dan kan de legperiode
vervroegd worden. De broedduur is 21 dagen.
Voorafgaande aan de legperiode laat de
haan een prachtige balts zien. Hij richt
daarbij zijn staart rechtop en laat een vleugel
zakken terwijl hij de andere vleugel opheft.
Daarbij houdt hij het kopje met de kuif op de
snavel tegen de opgerichte vleugel gedrukt.
Samen vormt het een grote platte spiegel

van veren met pauwoogjes. Soms reikt hij het hennetje iets
aan. Dit kan een graankorrel zijn of een steentje. Het hennetje
loopt knikkend met het kopje voor de haan door. Als het in de
stemming is, laat ze zich treden.
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RopaPoultry Complete is
een aanvullend diervoeder,
gebaseerd op etherische
oliën en vitamines. Het
is speciaal ontworpen
voor hobbypluimvee,
in samenwerking met
dierenartsen.
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Deze hoeft niet moeilijker te zijn dan bij andere fazanten. Voor
de ouderdieren volstaat normale fazantenkorrel aangevuld met
wat graan. Groenvoer zullen ze vrijwel niet eten, stukjes appel
en andere vruchten, insecten en bessen eten ze wel graag. Ook
als men de kuikens machinaal uitbroed, volstaan de hiervoor
geëigende voeders. Wel dient men er rekening mee te houden
dat de kuikens de eerste dagen gewend zijn dat het voer door
de ouders aangereikt wordt. Het kan dus voorkomen dat de
kuikens dan niet uit zichzelf willen pikken. Andere kuikens erbij
plaatsen die het voorbeeld geven, kan dan een oplossing zijn.
Als dat niet kan of niet lukt, dan kan men ze de eerste dagen
met een pincet voeren. Bij de opfok met een kloek levert dit
meestal geen probleem op, omdat de kloek wel voorpikt. Dat er
altijd schoon drinkwater moet zijn is vanzelfsprekend. De jonge
kuikens komen het eerste jaar op kleur, maar lijken dan vooral
op het hennetje. Het is goed ook deze fazanten tweemaal per
jaar te ontwormen. Meestal voor het broedseizoen en eenmaal
als de kuikens ongeveer volwassen zijn.
Dit vriendelijk fazantje werd reeds in 1745 in Europa als siervogel
ingevoerd. Het duurde echter tot 1866 voordat de eerste
broedresultaten plaatsvonden. Gelukkig gaat het momenteel wat
gemakkelijker met de fok en is het waarschijnlijk het populairste
pauwfazantje van alle soorten. Als deze eenmaal in een collectie
zit, zal men ze niet meer kwijt willen.
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1050 alfamix cavia is een gevarieerde mengeling met o.a.
rozenbottels, peterselie, groente en fruit.
voor cavia’s van alle leeftijden
ondersteunt de weerstand, vitaliteit, spijsvertering en
een glanzende vacht
Persoonlijk advies? advies@garvo.nl
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