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Jeg ved ikke hvordan I har det, men for min del må jeg sige, at sådan en sommer går
hurtigt!
Vupti… så er den gået, ferien overstået, start på arbejde igen, dagene bliver kortere…
Fuglene, som næsten har passet sig selv hele sommeren, begynder igen at kræve… de skal
ind fra volieren, der skal bedømmes, udvælges og sorteres, Hvem skal med på udstilling,
hvem skal ikke, træning i udstillingsbure…
Men det er også en god tid, en spændende tid, hvor også klublivet begynder igen…
udstillinger, temadage, ture… så her kommer lidt godbidder fra Dansk Border og Fife Klub.

Per.

Vi starter med en indbydelse:

Temadag: Udvælgelse af avlsfugle
lørdag den 25. september 2010 kl. 10 – 14 på
Stillinge Skole, Slagelse.
Frank Darling vil gennemgå standarden for
Border og Fife fra ”næb til klør”, så vi får
dem ind på nethinden. Han vil også fortælle
om fuglenes adfærd: hvad er instinkt, og
hvad er indlært? Hvordan indretter vi vores
bure så de fungerer bedst muligt i forhold til
fuglenes flugtafstand, dødesøgning…
Frank vil også fortælle om træning af
udstillingsfugle, hvornår starter man?
Hvordan? Hvad er rimet og hvad er intensiv?
Vi tager nogle fugle med, som vi kan ”øve” os
på.
Temadagen vil også pege frem mod vores
udstilling, idet Henrik vil give et oplæg om
vores engelske dommer, Terry Kelly.

Husk at tilmelde dig til Temadagen senest
den 20. september til Flemming, tlf. 5837

7038, mail: fnfugle@mail.dk. Prisen er 50 kr.
som dækker alt, morgenbord, frokost, en lille
en, kaffe…

Hvad gør man når der
skal burtrænes på en
varm sensommerdag?
- Flytter ud i haven!

Engelske forskere fra Cambridge Universitet har forsket i kanariefugles ynglemønstre og
har offentliggjort resultaterne i det videnskabelige tidsskrift ”Science” den 12. marts
2010.
Weekendavisen omtaler i en artikel den 19. marts forskningen, og skriver bl.a.:
”Kanariemoderen ofrer en stor del af sit eget velvære for at tage sig af sine unger, som
tigger og beder efter så meget mad, de kan få. Men der er faktisk en delikat balance
mellem ungernes tiggen og moderens fodring”, skriver avisen og fortsætter: ”Forskerne
byttede rundt på kanariefuglens æg. Når plejeungerne klækkede, opfostrede moderen
dem og sørgede for at give dem nok mad, uanset hvor krævende de var. Da kanariefuglene
året efter igen lagde æg, så forskerne noget bemærkelsesværdigt. Mødre, som havde
opfostret unger, der var mere krævende og sultne end deres egne, lagde året efter færre
æg. Og omvendt: Når plejeungerne var mindre krævende, lagde moderen tilsvarende flere
æg året efter.
På den måde sørger Kanariemoderen for, at hun hvert år kan opfostre det optimale antal
unger, så både hun og ungerne er så sunde som muligt”.

Kilde: weekendavisen 19. marts 2010.

Og så skal I lige huske at besøge
vores hjemmeside,
www.borderfife.dk, hvor I kan
læse flere nye artikler, som
Henrik har oversat fra Cage &
Aviary Birds, f.eks.: ”Er Fife
Fancy den perfekte
kanariefugl?”.

SÆT KRYDS I KALENDEREN:
Temadag med Frank Darling den 25. september og
Specialudstilling Lørdag den 4. december 2010.
Dommer: Terry Kelly, England!

Vi ses – pip, pip, bestyrelsen

