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Kære venner.

Som I sikkert har hørt, er Bjarne blevet konstitueret formand i DBF. Det skyldes mit
helbred, der ikke vil som jeg vil. Derfor har jeg været nødt til at trække mig som formand,
for at kunne koncentrere mig om at ”komme i form” igen. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig
over, men jeg håber at komme igen.
Bjarne fungerer nu som konstitueret formand, og bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet.
Jeg er stadig medlem af DBF, og jeg glæder mig til at se jer alle til temadagen.

Kærlig hilsen Per

Temadag den 24. september.
1. Velkomst ved Bjarne.
2. Oplæg ved Frank Darling og Henrik
Holm om registrering af avlen:
Hvordan får jeg overblik over mine
fugle, hvilke par fik hvor mange æg,
hvor mange var befrugtede, passede
de ungerne osv.
3. Diskussion og eventuelt nedsættelse
af arbejdsgruppe, der skal arbejde
med forslag til et avlsskema, som vi
alle kan benytte hvis vi har lyst.
4. Oplæg ved Carsten om eventuelle
fælles ture til DBF i Bad Zalf Suflen
og/eller Den Tyske Border og Fife
klub, deltagelse i udenlandske
udstillinger osv.
5. Diskussion på baggrund af Carsten
oplæg.
6. Frank Darling fortæller om at sende
fugleklatter til Tyskland – se notits.
Praktiske forhold:
- Lørdag den 24. september kl. 13 til 16 på
Stillinge Skole, Bildsøvej 80 B, Slagelse.
- Pris: 25.- kr. øl og vand kan købes, kr.
10,- Kaffe og kage er gratis.
- Tilmelding til Flemming senest 18. sep.
tlf. 22 44 16 03, mail: fnfugle@mail.dk.

Har du interesse i af få dine fugle
undersøgt før en eventuel medicinsk
behandling, vil DBF gerne være dig
behjælpelig. Vi har kontakt til Dr. med.
vet. Meike Buschmann, som er en
erfaren fugledyrlæge. Ved at sende en
gødningsprøve til Meike Bushmenn, kan
du få en total analyse og efterfølgende få
tilsendt medicin, så behandlingen af
dine fugle bliver så optimal som mulig.
Du er velkommen til at ringe til Frank
Darling og få en snak om, hvordan du
forholder dig. Dyrlægens adresse er Dr.
med
vet.
Meikr
Buschmann,
Gertrudenstr. 27, 49393 Lohne D.
Hilsen Frank D.

Annonce!
DBF har besluttet, at det ikke bliver
snestorm på dette års DBF-udstilling!
Derfor kan I roligt sætte X i
kalenderen den 3. december 2011 til
Åbent Nordisk Mesterskab 2011 i
Odense med Terry Kelly som
dommer.

Her er en artikel, som vi synes var interessant for os alle

Søren Ryge:
Spurvehøgen åd mine kanariefugle!

HAPS. Spurvehøgen her er næppe den samme, som har været på spil i en voliere i Karlslunde. Den er i gang med et noget
større måltid end en kanariefugl, nemlig en due på taget af Politikens Hus. Arkivfoto: Søren Schnoor

En læser beretter om en listig spurvehøg, der fik smag for kanariefugle.
Fra læser Ole Frøstrup fra Karlslunde.
Forleden lørdag havde du et indlæg om spurvehøgen, som er en fantastisk fugl og jæger. Jeg er selv en stor ynder af både
denne og andre af vores dejlige fugle og er aktiv fuglekigger.
Jeg har haft et helt andet ’problem’ med min spurvehøg, som næsten dagligt kommer forbi for at spise frokost ved fuglebrættet,
det er for det meste skovspurve, så det går nok.
Jeg har imidlertid over det sidste års tid mistet fire af mine kanariefugle, som går i voliere i haven, de seneste to har jeg mistet
her efter nytår.
De to første kunne jeg ikke begribe, hvor var. De var ikke døde i bunden af buret, og de var heller ikke smuttet ud, men hvad
så. Den tredje fandt jeg hovedet af i bunden af volieren, og så begyndte det at dæmre, spurvehøgen, men hvordan. Jeg har
tråd på volieren, som er 1+2 cm, og mine kanarier er af racen border, og de er næsten dobbelt så store som almindelige
kanarier, så de kunne i hvert fald ikke komme igennem tråden.
Den fjerde fugl så jeg blive taget. Det foregår på den måde, at spurvehøgen kravler op og ned ad volieretråden med spredte
vinger, og skræmmer fuglene op, de bliver så på et tidspunkt så trætte, at de sætter sig på tråden i stedet for et træ midt i
volieren, hvor de ville være fredet. Når de først sidder der, er slaget tabt. Spurvehøgen tager fat i fuglen, napper hovedet af,
som triller ned i bunden, hvorefter den spiser fuglen bid for bid igennem tråden.
Synd for fuglen, men fantastisk, at høgen kan finde ud af det. Jeg prøvede at nærme mig fuglen, kom så tæt som to-tre meter
fra den, før den lettede, men kun lige op på plankeværket tre meter væk. Det tager mig faktisk et døgn, før jeg har rolige fugle
igen, så jeg må nok til at spekulere på dobbelthegn på volieren. Naturen er forunderlig.
Svar
Tak for en spændende og detaljeret beretning om spurvehøg kontra kanariefugle. Endnu et eksempel på den fantastiske natur
– og på, at menneskene ikke nødvendigvis himler op, når rovdyrene kommer for tæt på.
Søren Ryge Petersen

