Julmöte den 13 december 2015!
(text och foto Britt Winzell)

Här är ett litet sammandrag från årets julmöte som förutom föredrag
innehöll diplomutdelning, många glada skratt, lotteri och julmat en
trappa ner.

Dagens tema
Små papegojor med tonvikt på "enkla och vanliga" fåglar som alla kan
hålla.
Thomas var som alltid engagerad och talade föredömligt högt och tydligt så
alla i hela lokalen hörde bra.
Ett fint samspel med informationsutbyte utspann sig mellan Thomas och
publiken och det gav mötet den där lilla extra trevnaden.
Och tro det eller ej, men ett par saker var nyheter även för Thomas!

Diplom och applåder
till Per Hermansson för hans uppfödning av gula gouldsamadiner,
capucinersiskor, agapornis cana och lilianae.
till Titti Pernhage som har diplom att vänta på posten och applåderna
kommer här!
UNDULATER:
Den första i raden av dessa små papegojor är den älskade undulaten som
numera finns i en mängd olika färger och variationer, med eller utan tofs.
Den är lätt att sköta och trevlig i sitt sätt och kan faktiskt lära sig tala.
DVÄRGPAPEGOJOR:
Släktet Agapornis med sina 9 arter kallas också kärleksfåglar/lovebirds.
Några av arterna finns över hela världen, är lätt att både hålla och häcka.
Somliga bygger bon i termitstackar, är livliga och högljudda medan andra är
blyga och har ett behagligt läte som påminner om ett nynnade.
Den rosenhuvade dvärgpapegojan kan hugga så blodvite uppstår men den
är också den som är roligast.
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Dessa honor stoppar sitt bomaterial
under vingarna, flyger till holken och
bygger på så sätt sina bon.
På bilden (Britts foto) ser vi en tam
rosenhuvad dvärgpapegoja som i brist
på bomaterial har ryckt ut tagel från
en sopborste.

Per som föder upp den gråhuvade dvärgpapegojan cana berättar att den äter
mycket mera fröer än andra dvärgpapegojor. Därför har canan en mindre
näbb och kan knappast bitas!
Det låter som en saga i mina öron men
verkar ju helt logiskt.
En specialitet för canorna är att de inreder
holken med speciella bladstrimlor som de
fraktar under fjädrarna på ryggen. Per
berättar också någonting mycket märkligt
som han har sett. När hans gouldsamadiner
hade ungar så hjälpte canorna till att mata
ungarna!
Någon som hört det förut?

Dvärpapegojan nyasa har en ljus iris
vilket är ovanligt. Det är den minsta
och vänaste av alla arterna, men
tyvärr plockas ofta ungarna i boet.

Britts foto
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Dvärpapegojor är fantastiska fåglar och finns i en mängd underbara
fantasieggande färger.

NYMFKAKADUAN:
Detta är en enkel tillgiven och trevlig fågel
som lätt kan bli tam och även lära sig tala.
Finns i många härliga färger och har en så
tjusig tofs på huvudet!
Idas fågel

SPARVPAPEGOJOR:

Den vanligaste är lessons som
finns i flera olika färgkombinationer. Den är livlig och åtminstone är somliga honor ganska
bitiga.
I föreningen är det många som
har just sparvpapegojor...
Britts foto

CITRONPARAKITEN
liknar sparvpapegojorna och i vilt tillstånd lever de på hög höjd i Anderna. Det
gör att när ungarna föds så blir de fort duniga och är väl anpassade för kallt
klimat.
Mycket trevliga fåglar, lätta att hålla och vill gärna sitta tätt, tätt ihop.
KATARINAPARAKITEN
påminner mycket om sparvpapegojorna och är en vacker näpen fågel. Maria
berättar att de är långsamma, lugna och lite tröga i sitt sätt. Sitter gärna med
huvudet neråt.
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KAKARIKI
En aktiv fågel med ett originellt bräkande läte.
Den vill gärna gå omkring på burbotten och
äta sina frön. En charmig, kraftig fågel som
också skräpar ner en del.
Susannes fågel

GRÄSPARAKITER
De har fått sittnamn av att de uppehåller sig på marken och lever av gräsfrön.
Generellt är detta lugna fåglar. Några av de vanligaste är bourke och
splendidparakiten.
SVALPARAKIT
Detta är en vacker fågel som har ett loribeteende och behöver nektar, frukter
och insektsfoder. Det är en skicklig flygare som behöver stora utrymmen.
Thomas berättar att den även gillar jäst nektar men blir då "ostadig i både
kropp och ben" = onyktra.
Den som var först i Sverige med uppfödning av svalparakit är Olle Jansson i
GBF. Applåder!
BLÅKRONAD FLADDERMUSPAPEGOJA
Sitt namn har de fått eftersom
de sover upp och ner, hängande i fötterna under en gren.
Födan består delvis av nektar,
frukter, insekter, mjölmask .
Roy Nord i GBF är den i
särklass kunnigaste uppfödaren
av blåkrona. Han är den förste i
Sverige som lyckades med att
föda upp blåkronor och under
åren har det blivit hundratals
fåglar. Applåder!

Bild lånad från BIRDS & BIRDS
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En trappa ner i skolsalen:
Här väntade dukade bord och alla åt med god aptit av skinka, rödbetssallad,
köttbullar, smör, bröd och dricka till. Kaffe och godsaker.

Många som inte setts på ett tag tog igen det nu, för det skrattades och
pratades friskt...
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Lotteri hör till julmötet och här kan ni se några som drog de goda vinsterna!
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Britt bekantar sig med Lena, en av de nya
medlemmarna under 2015.
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Yngst! Återväxten i föreningen
är säkrad
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Mamma det är dags att gå hem ...
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