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Protokoll från medlemsmötet den
3 mars 2013 på Naturhistoriska
Museet, Göteborg

Succé! Björn drog fullt hus! Föreläsningssalen full till sista plats.

"Undulater, det är min grej", så började Björn sin föreläsning. Han började sin
undulatbana för 30 år sedan, och då i en zoobutik. Så vi tog oss friheten att
kalla honom fågelgubbe, ett hedersomnämnande till någon som kan mycket
om fåglar. Men han är ovanligt ung fågelgubbe

Björn tog upp flera punkter, och det blev en fin
dialog med väldigt många frågor från åhörarna:

 Historik
 Bilder från Björns fågelhus
 Skötsel
 Häckning och ungar
 Lite genetik, färger och grundfärgerna
 Skillnaden mellan utställningsundulat och vanlig undulat

Undulaten är kanske både den mest älskade och den vanligaste fågeln av
alla och finns i regnbågens alla färger.

Björn Johansson från Stockholm, en av våra duktigaste undulatuppfödare,
besökte oss. Han visade bilder och berättade allt som finns att veta om
undulater.

Vilka fröer?
Pellets?
Vitaminer?
Frukter?
Bär?
Grönfoder?
Osv.

Foto Sten-Åke
Morgander, SUH,
på egen fågel



- 2(5) -

Lokalen håller så smått på att fyllas ...

... och många hade frågor att dryfta med Björn.

Det kommer i dagarna ut en bok som Björn
skrivit. Den är på svenska och handlar om
undulater, deras skötsel och allt man behöver
veta. Se närmare på hemsidan
http://www.undulatensabc.se/.

Du som är särskilt intresserad av t.ex.
genetiken hittar mycket att läsa på
www.suh.nu/.
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Efteråt blev det gott fika med mötesinformation.

Björn som var kvar en stund blev nästan överöst av fortsatta frågor ...

 Många av frågorna handlade om foder och annat  som undulater
behöver för att må bra. Kalk är ett sådant mycket viktigt tillägg till
foderstaten. Det är inte bara kalk som undulater behöver mer än andra
fåglar, jod är också ett sådant ämne.

 Det kan vara ett misstag att köpa en färdig s.k. undulatblandning. Den
behöver innehålla åtminstone 40% kanariefrö. Man får själv läsa på
förpackningen så att det blir rätt.

 Björns erfarenhet är att grit, en slags grusblandning avsedd för fåglar,
är något undulaterna formligen kastar sig över. Det innehåller kalk och
olika mineraler som fåglarna behöver.

 Många bra produkter kan vara svåra att få tag på i Sverige, men Björn
och Dan rekommenderade varmt Bird Cares produkter. En återför-
säljare i Sverige är Alice Jansson med hemsida www.forpusfoder.se.
Man kan, med visst krångel, beställa direkt från England, vilket har
gjorts några gånger i föreningen.

 Vikten av tillräckligt rymlig bur betonades. Det är svårt att få tag på bra
burar: På marknaden finns oftast onödigt höga burar, men "fåglar åker
inte hiss" utan flyger horisontellt. Det är längd och bredd som är viktigt.
Flexipet, se http://www.flexipet.se/, bygger burar efter önskemål.
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Allmän information

 Rita hälsade flera nya medlemmar välkomna.

 Maria informerade om friflygningsträffarna. Nästa gång är den 24 mars
kl. 13. Kontakta Maria om du är intresserad, fjadern@swipnet.se eller
Bengt, vgsf@telia.com.

 Håkan berättade om uppfödarträffarna. Alla medlemmar som är
intresserade av uppfödning kan delta. Ett antal sådana träffar har vi
under våren. Se hemsidan.

 Dan informerade om vårens resor. Dessa går till Danmark. Se närmare
information på hemsidan.
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 Bettan visar upp föreningens nya T-shirt (pris 70:-) och World Parrot
Trusts praktiska väskor (60:-). Dessa finna att köpa vid varje
mötestillfälle.

 Håkan informerade om att GBF otroligt nog har funnits i 60 år. Det skall
vi fira på olika sätt. Detta blir någon gång i september. Bland annat
ordnar vi en utställning och vill då ha med så många olika fågelarter
som möjligt. Mer information kommer allteftersom planerna klarnar.

 Britt meddelade att aprilmötet kommer att vara i Borås. Vi kommer att
börja med en liten bilvisning om Australiska parakiter, för att sen landa
vid nymfkakaduorna som resten av mötet kommer att handla om. Mer
information kommer.

 Maria slog ett slag för Christers fågelutmaningar. Så känn dig utmanad.
Gå in på hemsidan och svara Christer på månadens fågelfråga!

Man gick hem med känslan att det här var ett
möte som man gärna upprepar.


