Rapport från medlemsmötet/julmötet den 17 december 2017
Den 17 december var det dags för föreningens julmöte. Vi
var 29 stycken som samlades i föreläsningssalen på Naturhistoriska muséet. Dagen till ära fick vi besök av Medh Halaoute som visade bilder och berättade om fågellivet i Indonesien.
Han bor där sedan 2001 och driver ett företag som arrangerar utflykter med fågelskådning. Sedan 2011 jobbar han dessutom för World Parrot Trust med att bevara vilda papegojor.
Han är dessutom fotograf, så bilderna vi fick se var högklassiga (e vis visar här är avfotograferade från filmduken).
Bildvisningen var uppdelad i två delar: i en del visades vilda
fåglar och i en andra del visades fåglar som en uppfödare på
Bali hade.
I Indonesien finns 10 procent av världens plantor, 12 procent
av världens däggdjur, 16 procent av världens reptil- och
amfibiearter, 17 procent av jordens fågelarter och över 80
olika papegojarter.
När man åker på fågelskådningstur får man ta färja, flyg
och chartra småbåtar för att ta sig till de olika öarna. Ibland
är öarna så små att man får byta till sig mat, det finns inga
affärer. Ett bra tips vid dessa utflykter är att ha gummistövlar.
Det är populärt att se paradisfåglar av olika
slag, t.ex. röd paradisfågel och tolvtrådig paradisfågel. Den senare har reducerat stjärtfjädrarna till rufsiga trådar. Hanen gör inget annat än
att sköta sina fjädrar och dansa solo.
Det finns ju massor av olika papegojor så vi
fick se pygmépapegojor, ädelpapegojor, grovnäbbspapegojor, och sammetspapegojor. Bland
annat.
Indonesien har börjat skydda sina stora papegojor nu. Medh brukar åka ut till byarna
och försöker att undervisa folket om att inte döda eller jaga fåglarna – man kan tjäna
pengar som guide, istället. Dessutom undervisar han om hur befolkningen ska ta hand
om fåglar som blir konfiskerade, när en fågeljägare fångas. Det gäller att ge fåglarna
mat och vatten, ibland får man tvätta dem då de har farit illa. Man försöker se till att
fåglarna kommer tillbaka i form så att de kan släppas ut igen.
Om en invånare tar en enstaka fågel för att ha som tamfågel gör det inte så mycket för
naturen, men en professionell jägare tar 100–200 fåglar, och det är kännbart.

Kakaduorna är hotade och det gäller alla arter. På Nya Guinea och Papua
är tritonkakaduorna vanliga. Dessutom finns det i Indonesien liten
gultofskakadua, moluckkakadua, Goffins kakadua och palmkakadua. Den
sistnämndas näbb vill man inte råka ut för.
Förutom alla nämnda arter finns ju alla dessa loripapegojor och
fikonpapegojor – anledningen till att Medh flyttade till Indonesien.
Underbara färger och former och man måste beundra naturens
uppfinningsrikedom.
Duvor är man ju van vid men duvorna
i Indonesien är fantastiskt vackra. De
kallas fruktduvor och finns i en massa
olika färger, inte alls som våra duvor.
Utöver papegojorna fick vi
se kungsfiskare av olika slag,
lövsalsfåglar, vildhöns och
näshornsfåglar. Hos vissa
näshornsfåglar muras honan in i boet
när det är dags för ägg. Hon är helt
beroende av hanen som matar henne
genom ett litet hål. Efter en till två
månader kommer hon ut igen, för att
hjälpa hanen mata ungarna.
Första delen avslutades med några
otäcka och sorgliga bilder från en
indonesisk fågelmarknad.
Sedan blev det ”reklamavbrott” – vi fick se en
reklamfilm för Medhs företag.
Därefter fick vi se bilder från en uppfödare
på Bali. Det finns seriösa såväl som oseriösa
uppfödare. Vissa försöker föda upp arter som
är hotade för att hjälpa naturen och vissa vill
bara tjäna pengar. Länder som köper mycket är
Tjeckien, Sydafrika, Kina och Ryssland.
Medh visade bilder på raketstjärtpapegojor, eleonorakakadua och borsthuvudspapegoja. Vi fick se fikonpapegojor, lorier och fladdermuspapegojor. En sort, dvärgädelpapegoja, sjunger vackert.
Sist visade Medh några videor. Vi såg svart bågnäbbsparadisfågel spela – och vi fick
höra honom. Det lät som en kort salva ifrån en kulspruta, tyckte jag. Och den västliga
pavotians dans var något utöver det vanliga.

Efter dessa fantastiska bilder gick vi ner till skolsalen
och åt julbord. Där fanns glögg, skinka, köttbullar
och rödbetssallad. Hårt bröd, vörtbröd och senap
saknades inte. Dessutom ischoklad och skumtomtar.
Och inte att förglömma – Pers hembakade
pepparkakor, i form av papegojor, till kaffet.
Sedan var det dags för föreningens traditionella
lotteri. Priserna bestod av chokladkartonger,
julkransar, blommor och fågelalmanacka. Storslam
tog Claes som vann fyra (tror jag) gånger.
Efter det var det dags att packa ihop.

Tack för ett riktigt trevligt julmöte.
På återseende den 14 januari, då det är dags för
årsmötet.
/Maria

