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Från ordföranden
Jag har nöjet att presentera mig som World Parrot Trusts nya ordförande och är förtjust över att detta är
det nummer av PsittaScene, i vilket vi kan meddela att den Europeiska Unionen har beslutat att stoppa
import av vilda fåglar för handeln med sällskapsfåglar.
Min far, Mike Reynolds, hade ett angeläget budskap i det allra första numret av PsittaScene 1989 –
”hejda utrotningen av papegojor” och hade skrivit till det brittiska miljödepartementet, EUkommissionen och IUCN för att övertala dem att begränsa importen av papegojor. Vilken glädje är det
inte, att han är här nu och att veta att WPT var spjutspetsen i denna kampanj, när många organisationer
ansåg detta vara ouppnåeligt för bara några år sedan. EU har grundat sitt beslut på att förebygga
fågelinfluensa men inbjud till och fäste vikt vid den forskning som World Parrot Trust och våra partners
försåg den med när det gällde bevarande- och välfärdfrågor.
Jag har i några år varit styrelsemedlem, vuxit upp i Paradise Park (WPT:s hem) och, tillsammans med
bror Nick, haft ansvaret för att sköta den i mer än tio år, så jag har levt hela mitt liv tillsammans med
papegojor och kommer att ta med mig min erfarenhet och entusiasm i min ny roll.
Att papegojor ”skall överleva i naturen och trivas i våra hem” förblir vårt mål och jag tror att dessa
båda angelägenheter hjälper oss att se alla sidor av en papegojas möjligheter i livet. WPT är fortfarande
den enda organisation, som arbetar internationellt både för bevarande och välfärd.
Jag tackar för ert stöd i det förflutna och hoppas att vi kan lita på er i fler strider för papegojorna i
framtiden
Alison Hales
Ordförande

På vårt omslag
Framsidan

Denna friflygande blåpannade amasonpagoja (Amazona aestiva) är i stark kontrast till de tusentals
individer som fångas i Argentina och andra länder för handeln med sällskapsfåglar. Allt eftersom
efterfrågan minskar tack vare EU-förbudet, kommer fler amasonpapegojor av alla slag att Flyga Fritt.
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Inga importer
Europeiska Unionen gör för alltid slut på handeln med vilda fåglar

Den 11 januari meddelade EU-kommissionen att Chief Veterinary Officers från de 27 medlemsstaterna
enhälligt röstat för att göra slut på importen av vilda fåglar. Det temporära förbudet förlängdes till den 30
juni med det permanenta förbudet som träder i kraft följande dag, den 1 juli. Efter sex år av kampanjer
och med det förenade stödet av tusentals individer och hundratals organisationer är vi hänförda över att
denna ansträngning har kommit till ett klart och fantastiskt slut. Medan det tillfälliga förbudet räddade
mer än fem miljoner vilda fåglar, kommer det permanenta förbudet att skona omkring fyra miljoner vilda
fåglar varje år i all framtid.
Den långa och slingrande vägen till seger…
Av Jamie Gilardi

Det är omöjligt att arbeta med papegojor under en längre tid utan att handeln med vilda fåglar sticker upp
sitt fula huvud. Vare sig du är i Amazonas tätaste skogar, de ödsligaste trakterna av den australiensiska
vildmarken eller i en fågelaffär i London eller Los Angeles är handelns långa och förrädiska tentakler där
och arbetar. Det var då inte förvånande, att vid grundandet av World Parrot Trust 1989 Mike Reynolds i
det allra först numret av PsittaScene var snabb med att vädja, att vi skulle ”stoppa utrotningen av
papegojor”. Han påpekade, att en omedelbar handling, som skulle kunna gynna papegojornas
förutsättningar att överleva, vore att ”utfärda förbud mot masstransport av vildfångade papegojor från ett
land till ett annat” Med handel som hotade papegojarter över hela världen och orsakade outsägligt
lidande för de miljoner fåglar det gällde, utgjorde handeln med vilda fåglar den perfekta måltavlan för
WPT:s dubbla mål : papegojors bevarande och välfärd.
Sedan dess har vi lärt oss en hel del ytterligare om handeln, om hur destruktiv fångsten kan vara för
de vilda populationerna och hur få fåglar, som verkligen överlever från att de fångats till dess att de säljs.
Vi har även lärt oss om de sjukdomar, som de för med sig, ofta ådragna under transporten, vilka har lett
till farliga och dyrbara utbrott i importländerna. På den positiva sidan har vi lärt oss vilka slags lösningar
som fungera för dessa problem och vilka som inte gör det.
Under det tidiga 90-talet var två parallella ansträngningar på gång var sin sida av Atlanten. I Europa
arbetade tre organisationer – RSPB, RSPCA och EIA1 – tillsammans för att kräva stopp på
vildfågelimport till Europa. De nådde avsevärd framgång hos kommersiella flygbolag, av vilka många
gick med på att upphöra med att frakta kommersiella sändningar av levande fåglar. De inspirerade även
det europaparlamentet till en imponerande resolution, vilken uppmanade EU-kommissionen att stoppa
importer av vilda fåglar. Emellertid lyckades handlarna till slut att finna vägar runt flygbolagens förbud
och kommissionen svarade aldrig med konkret handling.
Anhängare i USA lyckades – kanske beroende på ren tur – att nå mer långvarig framgång. Med
hänvisning till en ny lag om handel med fåglar i staten New York, krävde anhängarna att den federala
regeringen skulle följa efter och förbjuda import av flertalet vildfångade fåglar – i första hand papegojor.
1992 antogs Wild Bird Conservation Act enhälligt av kongressens båda hus (alla älskar papegojor!) och
eliminerade USA som den största enskilda importören av vilda papegojor.
I efterdyningarna till denna lag förändrades marknaderna dramatiskt, fågeluppfödning i USA
blomstrade och sjukdomsförekomst hos fåglar i fångenskap rasade. Som det har visat sig, har forskare
1

The Royal Society for the Protection of Birds, The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals och
Environmental Investigation Agency.
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som arbetar med bevarande projekt runt om i den Nya Världen följt upp hur ofta häckparen de studerade
har fått ägg och ungar stulna. Var för sig var dessa uppgifter av föga intresse men sammantagna visade
de sig vara utomordentligt kraftfulla (se PsittaScene Vol. 13.3 aug. 2001). Doktorerna Catherine Toft
(UC Davis2) och Timothy Wright (då vid UC San Diego) uppmanade framgångsrikt sina kollegor i den
västra hemisfären att samarbeta i en gruppstudie om tjuvfångst av papegojor. Deras skrift – med 26
författare! – fick ett antal verkligen enastående följder. De visade, att tjuvjakt hade en förödande
inverkan på förmodat skyddade papegojarter, med i många fall mer hälften av bona plundrade. De visade
också att plundringsnivåerna skars ner med mer än hälften efter att USA upphört att importera fåglar.
Budskap att ta med sig hem: förbud fungerar.
Det är ovanligt att en liten organisation sätter tänderna i ett enormt problem, ännu ovanligare att den
kan föra utmaningen till ett lyckosamt resultat. Det är mot denna bakgrund av händelser, missade
möjligheter och allvarliga bekymmer som World Parrot Trust drog i gång en kampanj under senare delen
av 2000 för att stoppa importerna av vilda fåglar till Europa. Vi visste att det var riskabelt och vi visste i
verkligheten inte om vi någonsin skulle nå vårt mål – inte ens i sista minuten – men vi förstod att vi inte
med gott samvete kunde luta oss tillbaka och göra ingenting, inte om vi verkligen brydde oss om
papegojors bevarande och välfärd.
Allt eftersom kampanjen för handelsförbud inom EU har löpt i och jämsides med allt annat vi har
gjort under de senaste åren, har vi ansett det vara av symboliskt värde att, vid denna milstolpe,
berättelsen skall löpa i och jämsides med vårt övriga arbete i detta nummer av PsittaScene. På de följande
sidorna har vi angett en mängd milstolpar längs denna väg. Ni kommer att märka, att vi redan tidigt
insåg, att enda vägen till framgång var nära samarbete med ett stort antal individer och organisationer –
vi är verkligen glada att vi gjorde så. Till våra många anhängare och medarbetare – i sanning alltför
många att kunna nämnas – vi är er alla stort tack skyldiga.
Gulskuldrad amasonpapegoja i fält
Våra projekt med Amazona barbadensis på ön Bonaire har vi gått igenom i detalj i ett tidigare nummer
av PsittaScene (Vol 18.3 Aug 2006). 2006 års fältsäsong gick bra och det förefaller som om vi har
studerat rätt saker. Vi försöker nu anpassa oss till att arbeta på kontor i norra England efter att ha arbetat
utomhus i Karibien – en långsam och smärtsam tillvänjningsprocess. En av de största arbetsuppgifterna
för oss har varit att föra över våra observationer från våra anteckningsböcker till filer som genererar
användbara data. Det är helt otroligt vilken tid det åtgår till detta! Nästa steg är den statistiska analysen
och utifrån den kan vi identifiera de viktigaste områdena att fokusera på under det kommande året. Och
till slut så har vi haft sjå med att sätta upp en hemsida vilken vi inbjuder er att besöka
www.parrot.group.shef.ac.uk
Utbredning och förekomst (i överflöd)
Av SAM WILLIAMS

Det förefaller som om 2006 var ett bra år för den gulskuldrade amasonpapegojan eller Loran som den
kallas av dem som bor på ön Bonaire. Från 17 bon som jag och Rowan anträffade kom det 24 flygga
ungar. Det är nära 60 % av alla (kända) lagda ägg, vilket får ses som ett gott resultat. Jag är intresserad av
orsaker till dödligheten bland ungar och ägg, men det har visat sig att vara svårt att fastställa. Förmodade
förövare antas vara råttor, katter och ugglor. Ett gott tecken är att det förekom få tecken på boplundring
(av människor) eller störningar från Pearly-eyed Thrasher.
Jag utförde även en del arbete i fråga om bedömning av habitat, involverande strukturella
karakteristika hos habitaten inkluderande vegetationens täthet, höjd och artförekomst såväl som faktorer
som avstånd från kända övernattningsplatser och mänsklig påverkan. Dessa karakteristika kommer
troligen att vara av vikt när papegojornas utbredning över ön skall bestämmas. Jag gjorde även
observationer rörande tillgänglighet av olika foderslag. Jag kommer att utöka detta arbete framöver då
det kan vara av vikt att analysera och förutse papegojornas rörelser.
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Den spännande nyheten för mig är att jag kommer att avlägga ett kort besök till Bonaire i januari för
att hjälpa till med den årliga papegojräkningen. En noggrann uppskattning av populationsstorleken är av
vikt för att kunna bedöma framgången av olika bevarandeåtgärder och för att kunna förutse hur fåglarna
kommer att svara på olika bevarandestrategier. Min medverkan detta år kommer förhoppningsvis att
inkludera träning av frivilliga och hjälpa till med att utveckla det protokoll som används vid
fågelräkningen, för att uppskattningen av antalet fåglar skall bli så korrekt som möjligt.
Det är fortfarande för tidigt att säga vad jag kommer att göra under 2007. Jag vill få en bättre bild av
olika bopredatorer och det kan komma att involvera monterandet av rörelsekänslig kameraapparatur
utanför bona. Ytterligare undersökning av papegojornas habitatbehov kommer troligen även det att
finnas på min ”att göra”-lista.
Monogamt leverne
Av ROWAN MARTIN

Den gulskuldrade amasonpapegojan, i likhet med andra amasonpapegojor, lever under många år ett
monogamt leverne, med starka band till sin partner. Ett sådant parförhållande är ovanligt, inte bara bland
fåglar utan även bland de flesta djurarter. Målet med min forskning är att besvara frågor om varför
papegojor utvecklat detta system och vilken effekt det har på återhämtningsförmågan hos små
populationer. Om vi kan lära oss förstå detta så kan det ge oss en möjlighet att förutse hur förändringar i
miljön kommer att påverka populationer och hur vi på bästa sätt kan agera för at bevara dessa
populationer.
Under 2006 gjorde jag detaljerade observationer av reproduktionsbeteendet hos åtta par av
gulskuldrad amasonpapegoja eller Loras. De områden som de valde ut föll allmänt inom två kategorier
och som enkelt kan beskrivas som ”välfrekventerade” å ena sidan och ”tysta” å andra sidan. Par som
häckade i tysta områden fick färre flygga ungar. Deras beteende karakteriserades av lägre frekvens av
bobesök, mindre tid tillbringad runt boet och mer intensiv och aggressiv interaktion med andra par. Par
som häckade i de välfrekventerade områdena var mer framgångsrika och lyckades föda upp 2,7 ungar till
den ålder då ungarna lämnade boet. De var inbegripna i aggressiv interaktion mer frekvent men
intensiteten i denna var lägre och sågs sällan ha någon påverkan på deras normala föräldraaktiviteter,
såsom ruvning av ägg eller matning av ungar.
Häckparens beslut om var de skall häcka drivs troligen av vissa habitat karakteristika i kombination
med trycket från andra par. ”Sammangyttrade” häckplatser tenderar till att ha större koncentration av
växter som hyser de födoslag som papegojorna föredrar och även klippväggar med håligheter som är
lämpade som bohålor. Under 2007 hoppas jag att jag skall kunna utveckla och fortsätta detta arbete i ett
försök att påvisa hur miljön interagerar med papegojornas beteende vilket i sin tur påverkar
reproduktionsframgångarna hos Loran på ön Bonaire.
Sällskapsdjursidor
PsittaScenes sällskapsdjursidor hjälper dig att på allra bästa sätt dra försorg om din fågel genom att
fokusera på papegojors uppförande, berikande och träning.
Bidragsgivaren i detta nummer, Steve Martin, har yrkesmässigt tränat fåglar i mer än 30 år. Han är vd
för Natural Encounters, Inc., ett företag med mer än 20 professionella djurtränare, vilka uppför
pedagogiska uppvisningar med friflygande fåglar i zoologiska anläggningar över hela världen. Steve har
arbetat som konsult hos mer än 50 zoologiska inrättningar, stått för utbildningsprogram eller arbetat med
uppförandefrågor hos djur och undervisat i workshops för träning av djur.
Steve är styrelseledamot i WPT, och medlem av kärngruppen för California Condor Recovery
Program och tidigare ordförande för International Association of Avian Trainers and Education.
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Har din papegoja ett förtroendekonto?
Av Steve Martin, Natural Encounters, Inc.

Varför är så många så olyckliga med sina sällskapspapegojor? Hur kan dessa vackra, intelligenta och
underhållande varelser orsaka så mycken ängslan och besvikelse? När allt kommer omkring betalade vi
ju en mindre förmögenhet för ha dem i våra hem och sköta dem ordentligt. Varför begriper de inte, hur
mycket vi älskar dem och hur mycket tid, kraft och pengar vi ger ut på dem? De kelar med oss, blundar
och gnyr gillande, när vi kliar dem på huvudet. De verkar längta efter att få vara med oss och kan knappt
bärga sig tills vi kommer hem. Men då sätter de igång och skriker av alla krafter… så högt att
fönsterrutorna skallrar… hos grannen. Som om det inte vore nog, biter den oss när vi till slut släpper ut
fågeln ur buren. Hur har denna lilla söta, keliga, intelligenta ängel kunnat förvandlas till en skrikande,
våldsam främling?
Dessa frågor och fler ställs varje dag i sällskapspapegojornas samfund. Det finns ingen
universalmedicin, inga snabba lösningar, ingen metod som fungerar på precis samma sätt för varje fågel
och varje ägare. En del av dragningskraften och storslagenheten hos papegojor är deras individualitet.
Varje fågel är underbart unik. Dess uppförande har skapats och påverkats av naturliga instinkter i
kombination med förhållanden och erfarenheter i naturen. Som ägare av en papegoja är våra handlingar
enbart en av många ingredienser som tillsatts den förhistoriska soppa, som bestämmer hur våra papegojor
uppträder i bestämda situationer och miljöer. Våra handlingar är, emellertid, bland de viktigaste av dessa
faktorer, eftersom de formar grundvalen för våra relationer med våra fåglar. Den relationen är vad denna
artikel handlar om.
Insättningar av förtroende
De bästa relationerna är dem som byggts på en stabil grund av förtroende. Detta förtroende byggs oftast
långsamt, för vissa fåglar under veckor eller till och med månader. Varje gång som vi umgås med våra
fåglar på ett positivt sätt, gör vi en insättning på vårt ”förtroendekonto” i Relationsbanken. Allt eftersom
vårt kapital växer, får våra fåglar allt större förtroende för oss och blir villigare att vara tillsammans med
oss. Positiv förstärkning är kanske den mest värdefulla erfarenhet, som vi kan ge våra fåglar på grund av
den effekt den har att stärka uppförandet. Per definition är positiv förstärkning en process, där något ges
ett djur som ökar och bevarar ett uppförande. Förstärkaren kan vara något en papegoja tycker om, såsom
att bli kliad på huvudet, muntligt beröm, samhörighet, godbitar, etc. Varje förekomst av positiv
förstärkning är en insättning som ökar vårt förtroendekapital och stärker vår relationsportfölj.
Att undvika uttag
Omvänt, varje gång som vi använder något den inte tycker om eller gör något den ogillar, gör vi ett uttag
från vårt förtroendekonto. Det är tyvärr mycket lätt att göra uttag, när man arbetar med
sällskapspapegojor. En vanlig strategi för att ta papegojan ur buren är, till exempel, att jaga den runt i
buren tills du till sist stänger vägen för den och tvingar upp den på handen. Eftersom dessa strategier kan
fungera, har de flesta människor inget problem med dem. De får fågeln in och ut ur buren. Det finns i
själva verket många som är benägna att uppmuntra detta slags träning. De säger saker som: ” Se till att
fågeln vet att det är du som leder flocken” och ”Låt honom inte komma undan genom att fatta egna
beslut.” Jag har också sett personer som förespråkar upprepade ”stig upp-övningar” eller ”klättra-påstege-övningar” för att uppmuntra till lydnad av ”stig upp-befallningen”.
De inser inte, att varje gång du tvingar en fågel att lyda sådana befallningar, gör du ett uttag från
förtroendekontot. Skulle du göra alltför många uttag kommer du att befinna dig i relationsfattighuset. När
detta händer slutar det med att många skyller på fågeln i stället för att acceptera ansvaret för att ha tömt
kontot. Några väljer att anklaga fågeln genom att beskriva den som besatt, påverkad av hormoner,
aggressiv, svartsjuk, vanskött, etc. Dessa etiketter gör föga mer än befriar ägaren från att vara orsaken till
fågelns dåliga uppförande och avlägsnar dennes motivation att ta itu med uppförandeproblemet. När väl
papegojan får skulden för de blodiga händer som slängs upp i uppgivenhet, är fågeln sannolikt på väg till
ett nytt hem, asyl eller räddningsorganisation.
Aggression är inte det enda problem, som är förenat med att använda metoder djur ogillar. Enligt dr
Susan Friedman, en ledande auktoritet inom vetenskapen för papegojors uppförande, har det
vetenskapliga samfundet beskrivit skadliga följder förenade med att tvinga djur till beteenden. De har
5

med hundratals arter, från kackerlackor till valar, visat att användning av föremål, som djur ogillar eller
vill undvika, kan framkalle en eller flera av följande konsekvenser: ökad aggression,
flykt/undvikandebeteende, allmän rädsla för omgivningen och apati eller allmänt försämrat uppförande.
Dessa bieffekter står på lur – redo att äta upp det förtroende som du har arbetat så hårt för att bygga upp –
varje gång du tvingar en papegoja att göra något som den inte vill.
Positiv förstärkning
De mest varaktiga och tillfredsställande relationerna är byggda på en stabil grund av positiv förstärkning.
När en fågel gör något bra, får den en belöning, som ökar sannolikheten för att beteendet kommer
upprepas. Att bli kliad på huvudet, få beröm eller lite uppmärksamhet kan bara det vara tillräckligt för att
uppmuntra ett beteende så att upprepas i framtiden. Positiv förstärkning är ett verktyg, som kan lösa även
de mest envisa problem med uppförande. Låt mig ge ett exempel.
Mänga papegojor hoppar på burdörren i förväntan på ägaren skall öppna buren. De flesta
människorna blir frustrerade av detta och vill att det upphör. I stället för att straffa fågeln för sitt beteende
borde ägaren fundera på, hur han i stället skall lära fågeln ett mera önskvärt beteende, som att sitta på
pinnen när han öppnar burdörren. Om du förstärker fågelns beteende att sitta på pinnen, när nu närmar
dig buren, kommer den snart att lära sig att gå till pinnen närhelst du närmar dig. Att en papegoja skriker
eller biter eller gör något annat icke önskvärt kan ofta elimineras med positiv förstärkning. I stället för att
tänka på hur du kan få slut på beteendet, fundera över vilket du skulle vilja se istället för det oönskade
och förstärk varje litet steg på vägen mot detta. Om till exempel din papegoja biter dig, när du sätter
tillbaka den i buren, kan du förstärka fågeln med en godbit när du närmar dig buren, innan han börjar
tänka på att bitas. När du har givit honom godbiten, tag några steg tillbaka och börja om igen utan att
faktiskt sätta in fågen i buren. Efter att några gånger ha upprepat förstärkningen, när den sitter lugnt på
din hand när du nalkas buren, kommer papegojan vanligtvis att låta dig föra in honom eller henne i buren
för att få godbiten. Vid denna tidpunkt är det bäst att ta ut fågeln ur buren och upprepa handlingen att
föra in fågeln i buren för att den skall förtjäna en bit godis. Upprepning bygger förtroende. Snart kommer
fågeln att förstå att gå in i buren betyder, att den får godis och att den inte blir inlåst. När fågeln känner
sig väl till mods med att gå in i och ut ur buren för att få godsaker, kan du ge den en speciell godbit eller
många för att förstärka din handling att stänga burdörren.
Slutsats
Att bekämpa lusten att använda sig av sådant som fågeln inte tycker om, när man arbetar med papegojor
kan vara en utmaning. Många människor växer upp i en omgivning, där negativa erfarenheter har spelat
en viktig roll för att skapa deras uppförande. Denna kulturella benägenhet att negativt påverka
uppförande är tydligt i en oräknelig mängd källor i våra liv. Föräldrar, lärare, syskon, skolkamrater osv.
alla använder de en mängd negativa strategier för att tvinga människor att rätta sig efter befallningar och
regler. De straffar också människor när de inte följer regler eller lever upp till vissa förväntningar. Med
detta i minnet, är det lätt att inse varför vissa människor dras till att försöka dominera och kontrollera
papegojor och andra djur med negativa strategier.
Vad de flesta inte förstår är, hur deras användning av makt mot sina papegojor kan få en negativ
inverkan på deras relationer med fågeln. Om papegojan är vingklippt, är det lätt att få den att stiga upp på
handen genom att jaga runt efter den. Vad som är mindre tydligt är, att detta jagande kan orsaka en eller
flera av de skadliga bieffekter som nämnts tidigare. Papegojan kan vända sig om och bita när den blir
jagad eller till och med senare när den sitter lugnt tillsammans med ägaren. Den kan försöka undvika
personen i framtiden eller blir nervös eller skrämd av denne eller omgivningen. Slutligen kan papegojan
bli mindre aktiv i denna persons närvaro eller i allmänhet. Alla dess bieffekter är sannolkt resultatet av
vad många tror, eller har fått veta, är det rätta sättet att hantera papegojor.
Den relation en människa har med sin sällskapspapegoja påverkas starkt av hans dagliga umgänge
med fågeln. För att skapa det bästa möjliga förhållandet till en sällskapspapegoja skall man koncentrera
sig på att skapa positiva erfarenheter och i möjligast mån undvika de negativa. Ju fler insättningar, stora
eller små, som du gör på ditt förtroendekonto, desto mer kan ditt förtroendekapital stå emot ett enstaka
eller oavsiktligt uttag. Denna strategi att bygga upp ett förtroendekapital och skapa en relation ger större
belöning och tillfredsställelse än många har trott vara möjligt.
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Bildtexter
Att klia honom på huvudet (om fågeln tycker om det), ett vänligt ord eller en stunds umgänge kan vara
en kraftfull förstärkning för gott uppförande.
Många papegojor hoppa på burdörren i förväntan att ägaren skall öppna buren.
Tänk på hur du skulle kunna lära din fågel ett mer önskvärt uppförande som att sitta på pinnen när
burdörren öppnas.
Om din papegoja biter dig, när du släpper in den i buren, kan du förstärka fågeln med en godsak när du
närmar dig buren och innan han börjar tänka på att bitas.
Positiv förstärkning för alla
Av THEA BENNETT

Förra sommaren så anmälde jag mig till the World Parrot Trust's "Parrot Behaviour, Training and
Enrichment Workshop." På anmälningsformuläret noterade jag att jag skulle vilja hjälpa min
goffinkakadua Ben att sluta plocka sig – ett mycket viktigt mål för mig. Efter lite eftertanke lade jag till:
”om de bara kunde vara lite tystare vid bjudningar och inte klänga så på gästerna.” Min partner, Robert,
och jag delar på en liten stuga med två goffinkakaduor (Cacatua goffini). Vår hona, Spot, är passionerat
social och avgudar folk. Om man försöker förhindra henne från att göra nya bekantskaper eller
återförenas med tidigare vänner så skriker hon som en tokig. Ben, hanen, är blyg och nervös. Om man
introducerar en mängd främmande människor till hans omgivning så kommer han då att skrika högre än
Spot. Om vi vill ha en middagsbjudning så måste vi tillförsäkra oss om att de är de största djurvännerna
som inbjuds. Jag trodde egentligen inte att det kunde göras något åt detta beteende. Jag trodde att jag
skulle under besöket vid Paradise Park, där workshopen avhölls, skulle få träffa en del papegojor och
papegojfolk, ha lite kul och kanske få ett eller annat bra tips.
Men då hade jag inte räknat med David Woolcock. Som varande curator vid Paradise Park, så ledde
David workshopen. Han och hans personal tränar fåglarna vid Paradise Park med positive förstärkning
och de vet verkligen hur man får resultat. David förspillde ingen tid att komma igång. Vi presenterades
för några av fåglarna som framför den friflygande showen och efter bara några minuter så flög dessa
fåglar från hand till hand. Det var en magisk upplevelse. Den yngste deltagaren i workshopen, Aaron var
överförtjust då en stor grönvingad ara, (Ara chloroptera) flög över och landade på hans utsträckta arm.
Analysera beteende
Då vi inte medförde våra egna fåglar till kursen så hade vi tagit med oss DVD:s eller videoinspelningar
över våra fåglars problembeteende. Jag blev generad över min film på Ben och Spot. De tillbringade hela
tiden på filmen med att skrika åt kameran. Det var öronbedövande och jag kände mig otillräcklig, då jag
faktiskt hade genomfört träning med Spot och jag ville att alla skulle få se vad hon kunde. David pekade
snabbt ut att distraherande faktorer, som här en videokamera, snabbt kan sätta stop för en träningssession.
Att se sina egna fåglar på film och framför allt få se sig själv var avslöjande. Utifrån min video kunde jag
se att jag ökade på Spots stress genom att klappa henne på ryggen.
Detta var något som jag inte var medveten om att jag gjorde. David påvisade också att det fanns
tillfällen då Spot lugnade ner sig vilket hade kunnat ge mig en möjlighet att hantera henne på ett mera
framgångsrikt sätt, men det missade jag. Efter att ha studerat andra filmsnuttar av papegojbeteende så
gjorde jag en intressant iakttagelse. Jag hade bokfört Ben som en nervös fågel. Han tillbringar mycket tid
sittande på en fot medan han gnuggar sitt huvud. Jag hade sett detta som ett tecken att han var blyg och
tillbakadragen. I själva verket så är detta en indikation på att en kakadua är avslappnad och tillfreds. Från
denna observation kände jag att min attityd gentemot Ben förändrades och jag kände mig befriad då han
ju i själva verket visade tecken på att han var tillfreds.
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Komma igång med träningen
Under hand som workshopen fortsatte som kom det fram mer “godsaker”. Det var inte bara saker från the
Paradise Park Café utan varje lärande aktivitet var rolig. Vi tillbringade lite tid med att ”klick” träna
varandra. Detta gav oss en möjlighet att förstå och förbättra våra träningstekniker. Det gav oss även en
osökt möjlighet att uppleva en del av den frustration som våra fåglar kan känna, när de inte förstår vad
det är som vi önskar att de skall göra. En erfaren hästtränare i gruppen fann att det var väldigt
upplyftande att få vara i rollen som den som skall tränas. ”Nu förstår jag varför mina hästar blir så sura!”
sa hon, när hon kämpade med uppgiften att lösa en uppgift enbart på kommando av ”klickaren”
Njuta av berikande mat
Sedan kom Louise, den lokala gudinnan i papegojköket i Paradise Park. "Tycker era papegojor om varm
mat?” frågade hon samtidigt som hon satte fram en bricka med rykande delikata rätter. Papegojor har en
god förmåga att särskilja smaker och uppskattar verkligen olika smaker och utseenden på sin mat. Efter
det så förvandlade Louise klassrummet till en motsvarighet av Tomteverkstad med oändligt många idéer
om hur man kan skapa leksaker för papegojor med en låg budget. Det kanske glädjer er att få veta att
WPT kommer att publicera ett häfte om ”Parrot Enrichment”.
Tillbaka där hemma
Väl hemma så satte jag i gång med att jobba med Spot och Ben. Spot hade blivit uttråkad av träning och
framförandet av en del av hennes konster hade försämrats. Jag började att använda tekniken för att hålla
en fågel som vi hade lärt oss vid Paradise Park. När fågeln sitter på din handflata så kan du föra upp den
nära ditt ansikte och få en god ögonkontakt. Spot älskade detta och blev mer engagerad i sin träning. Hon
förstod ganska snart att min ficka var full av godsaker och började jobba hårt för att få dem. Vi jobbar nu
på en rutinartad komedi. Istället för att flyga till sin pinne när jag pekar på den så härmar Spot mig. Hon
sitter på min hand, reser en vinge upp och skriker ”Go, Go!”. Detta får mig såklart att skratta. Spot
skrattar då också. Sedan skriker jag “Go!” och pekar på pinnen. Spot säger efter mig. Jag säger ”Spot”
och hon säger ”Japp?” Jag säger “Vad tror du att du håller på med?” Och hon svarar med “Ha ha ha”.
Detta upphör aldrig att få mig att skratta.
Ben svarade på ett annat sätt på min nya teknik. Redan medan vi arbetar på att han skall acceptera
min hand, har han slutat plocka sig. Jag tror att detta till stor del beror på Louises mycket uppfinningsrika
inställning till papegojleksaker. Ben kan nu tillbringa timmar med att försöka pilla ut nötter ur toarullar
och jagar efter frön i ihoprullade papperspåsar på samma sätt som vilda fåglar letar efter sin mat. När jag
pratade med David om Ben så sa han att vissa fåglar, som Spot, lär sig väldigt snabbt medan andra lär sig
i sin egen takt. Så jag tog det lugnt med träningen av Ben för en tid.
Efter några veckor så tittade jag på honom där han satt på sin pinne och jag tänkte ”det ser ut som om
han vill flyga över hit”. Jag höll ut min arm, och Ben flög över till mig. Lyckligtvis hade jag en av hans
favoritgodsaker i fickan, en bit mandel och jag gav den till honom på en gång. Ben landade på min arm i
stället för på min hand, men han flyger till mig varje gång jag ber honom nu och vi jobbar på att han
gradvis skall komma närmare min hand. Nu sitter han på min handled och jag är övertygad om att vi
snart når målet. Ben lär sig också att göra konster på sin pinne. Han kan snurra till vänster och jag lär
honom att även snurra till höger. Han blir väldigt uppretad när jag ber honom göra detta och han skriker
åt mig. Jag kommer ihåg det tillfälle nar jag var tränare åt hästtränaren vid workshopen med ”klickaren”
och då hon blev så frustrerad. Jag är säker på att det är så som Ben känner sig. I förra veckan kom våra
vänner över på söndagslunch. Jag var nervös då de inte tidigare hade träffat våra fåglar. Spot och Ben
uppförde sig bra – inget skrikande! Spot presenterade sig för alla på ett artigt sätt. Hon klängde sig inte
på någon och bet ingen och slängde inte någons mat på golvet. När jag frågade henne så var hon tillfreds
med att komma tillbaka och sitta hos mig. Ben kom ut även han, något som han inte gjort tidigare nar det
har funnits främlingar i huset. Han flög runt i rummet för att kolla alla och flög sedan tillbaka till sin
pinne i lugn och ro, varifrån han kunde ha koll på oss och klia sig på huvudet med ena foten. Det var en
underbar kväll och jag fick senare en e-post där vi fick komplimanger för våra väluppfostrade husdjur.
Jag har levt med Spot och Ben under närmare 20 års tid. Jag har läst många böcker om träning av
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papegojor och sett många videofilmer på temat men det finns inget som går upp mot praktisk erfarenhet.
Workshopen har gett mig ett mycket mer effektivt sätt att förhålla mig till mina papegojor. Sedan
genombrottet med Ben så är jag övertygad om att jag har kunskapen och förmågan att lösa alla de
problem som kan dyka upp i framtiden. Spot och Ben är mer avslappnade och självsäkra. Bandet mellan
oss har stärkts. Och Robert och jag är överlyckliga över att middagsbjudningar med fåglarna nu är en
njutning och inte ett elände. Positiv förstärkning för oss alla!
Nästa workshop vid Paradise Park, Cornwall är lördagen 5 maj och söndagen 6 maj 2007.
Ta kontakt med Karen Whitley uk@worldparrottrust.org om du är intresserad av att delta i kursen.
Bildtexter:
Genom att väga din tama fågel regelbundet så kan du ha koll på dess hälsotillstånd.
Thea med Cedric, gultofskakadua praktiserande “sitt på handen o få belöning”
Blackpool Zoo stödjer WPT
Det har varit ytterligare ett arbetsamt och framgångsrikt år med att samla in medel till bevarandet av
papegojor vid Blackpool Zoo. Under förra vår och sommarsäsongen så donerade besökare £2,500 till
stöd för the World Parrot Trust (WPT) som en del av Blackpool Zoos engagemang för bevarandet av
vilda djur i deras naturliga miljö.
Mycket av arbetet med att samla in pengar har utförts av djurtränaren Emma Walpole, då hon har varit
ansvarig för parkens papegojutställning under de senaste 6 månaderna. Besökare har uppmanats att bidra
genom att köpa armband eller att delta i att bli fotograferade med papegojorna. Emmas
papegojutställning påvisar några av de problem som påverkar vilda papegojpopulationer samtidigt som
den uppmanar till en ansvarsfull attityd gentemot handeln med infångade papegojor. ”Det har varit ett
sant nöje att kunna ge något tillbaka till de vilda papegojorna,” uppger Emma. ”Jag är väldigt glad över
alla besökare, som har kommit för att titta på uppvisningen och givit bidrag till denna kampanj.”
Blackpool Zoo har stött WPT för over fem år nu, bland andra insamlingar till förmån för
bevarandeåtgärder. Detta året har papegojorna fått dubbel dos av stöd, då parkens stora
flaggskeppskampanj har samlat in över £17,000 till stöd för bevarandet av sydamerikansk regnskog. Vi
tackar Emma och Blackpool Zoo å det varmaste för deras fortsatta stöd och entusiasm för papegojorna
och för fonden.
Bildtext:
Emma Walpole håller fram en check på £2,500 till förmån för the World Parrot Trust, till papegojan
Ronaldo.
VIP ankomst till Minnesota Zoo
Northwest Airlines VIP service var reserverad för Very Important Parrots under en november morgon i
fjol. En ung blåstrupig ara (Ara glaucogularis) från vår flock i Florida flög till Minnesota för en nystart
här i livet. Flocken har skötts om av National Encounters i den händelse att fångenskapsuppfödning och
återutplantering skulle bli en del av vårt program för blåstrupig ara. Om så vore fallet skulle fåglarna
flytta till Bolivia där deras erfarenhet från att bo och leva i Florida skulle komma till nytta. Denna fågel
var den första som kläcktes i Florida och på grund av plockning från föräldrarna så togs den undan för
handuppmatning. Strax därefter gjorde Minnesota en förfrågan om det var möjligt att få tillgång till en av
dessa fåglar för parkens utbildande show. På kort tid så ordnades det och ungfågeln var på ett plan till
Minnesota för att förenas med andra fina fåglar och lära sin kommande publik om sin art i det vilda.
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Skörd av vilda papegojor: Uthållighet och etik
Av Jamie Gilardi

Vår artikel ”Amasonland” i det senaste numret av PsittaScene har lett till ett antal intressanta frågor och
diskussioner om uppfattningen om ”uthållig” skörd av papegojor ur både ett etiskt och biologiskt
perspektiv.
Vi stödjer den välbehövliga forskningen på blåpannad amason (Amazona aestiva) i Argentina, där
Igor Berkunsky och hans grupp håller på att samla grundläggande information. Denna forskning är inte
avsedd att stödja handel utan mer för att förstå grundläggande frågor om blåpannans reproduktiva
ekologi. Med detta sagt, är det fortfarande lagligt att skörda dessa fåglar i en stor del av Argentina, och
därför kommer denna forskning att hjälpa oss att bättre förstå påverkan av nuvarande fångst och mycket
troligt förse oss med en grundval för att uppmuntra till ändring av fångstpolitik. Det är känt, att även om
fångsterna har stått på sparlåga i ett år eller så, anser vi inte, att de nuvarande fångstkvoterna för
Amazona aestiva, som bestämts av den argentinska regeringen, är biologiskt uthålliga. Jag uppmanar er
därför att vara vänliga att läsa följande dokument noga, om ni verkligen vill förstå denna fråga, vårt
ställningstagande och vårt agerande (http://www.worldparrottrust.org/news/fwspost.doc). Dessutom har
den bevarandevetenskapliga tidskriften Oryx nyligen även publicerat en serie detaljerade diskussioner
om handeln med vilda fåglar och skörd av blåpannade amasoner (Vol. 40(1) och 40(3)) – båda
dokumenten kan erhållas på begäran.
För att sätta in frågan i sitt sammanhang finns det fortfarande omkring 15 länder i världen, som har
valt att kommersiellt exportera betydande antal vilda fåglar. Dessa länder representerar mindre än 10 %
av de mer än 160 länder som undertecknat CITES. Några länder har aldrig utnyttjat sina vilda fåglar,
andra har vid någon tidpunkt upphört. Inget av dessa har faktiskt fattat beslut grundade på tillförlitlig
biologisk forskning, eftersom den stora majoriteten av fångade arter aldrig har studerats. Om vi, trots allt,
anser att utnyttjandet av vilda fåglar skall upphöra i vilket fall som helst, kan vi närma oss frågan på tre
olika nivåer.
För det första kan vi se efter vem som köper/importerar fåglarna och undersöka om det finna sätt att
försöka hindra dem från att alls skapa sådana marknader. Det är detta vi har gjort i EU, eftersom man tills
förra året köpte 90 % av alla fåglar på världsmarknaden. Sålunda var EU det största målet och fokus för
vårt arbete med handeln under de senaste sex åren.
För det andra kan vi närma oss de exporterande regeringarna för att ta reda på, om möjligheter finns
för en förändring av politiken. Vi kan särskilt granska berättigandet av deras politik (lindring av
fattigdom, bevarande, etc.), och finna sätt att övertyga dem om, att det skulle kunna finnas bättre
tillvägagångssätt att nå deras uppsatta mål. Vi har tidigare stött sådant arbete i Indonesien och på andra
ställen och kommer att fortsätta att driva på dessa möjligheter så ofta det är realistiskt.
För det tredje kan vi arbeta med samhällen som fångar fåglar och använda oss av ett slags parallellt
närmande för att ta reda på vilka möjligheter de skulle kunna ha och som är verkligt uthålliga (på samma
gång som vi naturligtvis tar i betraktande att vårt eget sätt att leva är i allmänhet i hög grad icke
uthålligt). Genom att köpa produkter tillverkade i tidigare fångstsamhällen i Guyana har vi försökt att
skapa sådana alternativ.
Den etiska frågan
Om någon känner, att det är oetiskt att fånga vilda fåglar, kan samma slags resonemang användas för
importörer, exportörer och/eller fångstmän. Det är viktigt inse, att den etiska frågan, om fåglar skall tas
från naturen eller inte, är skild från frågeställningen huruvida denna handling har eller inte har någon
inverkan på den vilda populationen. Enligt vår erfarenhet väger det etiska argumentet vanligen tungt för
importörerna. Vi har naturligtvis använt oss kraftfullt av detta i Europa men det är vanligtvis
betydelselöst på andra håll.
Vare sig vi tycker om det eller inte, lever vi en värld, där användning av djur i de flesta fall godtas
och är lagligt i många olika sammanhang; från att ha vilda djur som sällskap till att skjuta dem som sport,
till att äta dem som föda. Bara som ett exempel är det i Argentina för närvarande tillåtet med sportskytte
av ett otroligt antal fåglar. Av de statliga myndigheter, som hanterar dessa jakter och fångster, används
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fotografier av tusentals döda fåglar som ett kartfullt reklamverktyg för att locka fler jägare. Att då
försöka övertyga samma människor om att skörd av papegojor för handeln med sällskapsdjur är oetiskt,
skulle vara fullständigt meningslöst; de vet precis vad som försiggår, det har de gjort under många år och
de känner sig väl till mods med sitt val.
Alternativ till skörd
Vi känner alla till framstående exempel på ekoturism, vilka har lett till lyckosamt bevarande och WPT
stödjer kraftigt denna bevarandestrategi. Även de största anhängare och utövare av denna lösning inser,
emellertid, att den har mycket påtagliga begränsningar. När Charlie Munn samtyckte till att vara med oss
på ett möte med USA:s regering i denna speciella fråga (fångst av Amazona aestiva i Argentina) erkände
han faktiskt snabbt, att ekoturism inte var en möjlig strategi för denna del av Argentina. Andra lösningar
som tillverkning och försäljning av lokaltillverkade produkter skulle kunna vara effektivare för att ersätta
den inkomst som fångst av papegojor tidigare skapat. På samma sätt, som vi har gjort i samarbete med
Foster Parrots i Guyana, hoppas vi kunna arbeta på en liknande lösning även i delar av Argentina.
Någon kan föreslå andra lösningar. Vi skulle kunna ha ett nära samarbete med fångstmännen för att
förbättra välbefinnandet för nyfångade papegojor, använda vår kunskap i papegojornas biologi till att
minimera inverkan av skörden eller hjälpa till med att utveckla en jämnare fördelning av pengar, så att
sannolikheten för att kunna nå för målen för minskad fattigdom blev större. För närvarande har vi valt att
koncentrera oss på att avskaffa importen av vilda fåglar till EU, eftersom vi tycker att det skulle kännas
bättre att arbeta för att få se systemet helt avskaffat.
I sista änden kan det visa sig, att det finns fall där mänskliga populationer lever i miljöer, som inte tål
deras numerär eller livsstil och detta tar upp en mycket bredare och taggigare samling frågor. (Det vore
kanske bäst att grunna på dessa över ett glas vatten, som buteljerades halvvägs ”runt jorden”). Mer
positivt är, att eftersom lokalbefolkningen som fångar papegojor gör mycket liten vinst, är det inte svårt
att komma med realistiska förslag, som mer än väl ersätter förtjänsten från papegojfångsterna. Detta löser
inte alla deras problem, eller alla världens problem för den delen, men der blir en riktigt bra knuff för att
lösa detta speciella dilemma.
Bildtexter
Blåpannade amasoner fångas lagligt i Argentina. Fångst av vuxna fåglar kan få allvarliga återverkningar
för populationen.
Forskning antyder att flertalet ungar, vid den ålder de fångats, sannoliktskulle ha överlevt och lämnat
boet.
På några platser kan satsningar på ekoturism, som engagerar lokalbefolkningen, vara mycket effektiva
för att hjälpa inhemska samhällen att frodas, samtidigt som de skyddar vilda djur och habitat.
En hyllning till Vera Dennison
Från William Horsfield, Amazona Endangered Parrot Breeding Facility

Den som kände Vera Dennison visste, att i fågelhobbyns värld kunde man inte ha önskat sig en artigare
och lugnare person. Aldrig kom ett elakt ord om någon över hennes läppar. Hon var helt enkelt inte så
funtad.
Vera var urtypen för den underskattade effektiviteten och hon skötte sitt dagliga arbete utan behov av
överdrivet beröm och erkännande. Hon var inte utåtvänd. Hon skötte helt enkelt sitt arbete och vilket
fantastiskt arbete hon gjorde. Vera var först och främst en kärleksfull och stödjande hustru till David och
en avgudad mamma till Lindsay, Erin, Rolf, Linda och Peter och dessutom en mycket stolt mormor och
farmor.
Sedan fanns Vera, den skarpsinniga karriärkvinnan. Hon hade beslutsförmåga och inre styrka,
jonglerade med att uppfostra familjen samtidigt som hon skötte ett framgångsrikt företag – hon var helt
enkelt outtröttlig. Shady Streams Bird Farm, Avi-Products och tidskriften Avizandum var skapelser av
Davids och Veras hårda arbete.
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Avizandum är Sydafrikas enda månatliga tidskrift för fågelhållare och på grund av Veras
oöverträffade uthållighet och järnhårda beslutsamhet är det som för ungefär sjutton år sedan började som
fotokopierade sidor numera en exklusiv, internationellt respekterad publikation med prenumeranter över
hela världen. Vera bidrog i varje nummer med mycket mer än bara än bara redaktörens andel.
Hon slutade inte där. Vera var expert på handuppfödning av papegojor och en efterfrågad talare –
föreläste över hela landet för publik, både stor och liten. Vera hade även tid att vara frivillig representant
för World Parrot Trust i Afrika, vilket hon var med sedvanlig entusiasm och effektivitet.
På det sätt som var typiskt för Vera höll hon sin sjukdom hemlig och många kände inte till den
modiga kamp som hon desperat utkämpade och nu vet vi varför. Efter vad som tycktes ha varit en
framgångsrik behandling av en hjärntumör, avled Vera plötsligt den 8 december 2006 efter att ha fallit
samman på sitt kontor.
Hennes plötsliga död lämnar ett mycket sorgesamt tomrum för fågelhobbyn och jag framför mitt
uppriktig beklagande till hennes sörjande familj och kära på alla de fågelhållares vägnar, som kände den
förtjusande Vera.
Vera, det var min fantastiska förmån att få ha känt och arbetat tillsammans med dig. Ditt arv kommer
att leva i varje nummer av din tidskrift.
Anslag och utmärkelser
Ett varmt tack till Folke H. Peterson Foundation för deras generösa stöd till kampanjen mot vildfångade
fåglar till EU, the EU Trade Ban Campaign. Genom att stödja oss så att vi kunnat närvara vid viktiga
möten i Bryssel och detta viktiga stöd har redan burit frukt för de vilda fåglarna. Det har även medgett att
vi kunnat utöka våra pilotprojekt med att marknadsföra hantverk tillverkat av före detta fångstmän från
byar i Sydamerika. Gummipapegojorna i balatagummi är så populära att de håller på att ta slut hos oss!
De inhemska hantverkarna får lika bra betalt för sina gummipapegojor som för om de hade sålt infångade
levande papegojor. Vi undersöker just nu nya produkter från en rad olika länder.
Vi uppskattar även det stöd och erkännande som vi fått från the International Association of Avian
Trainers and Educators. IAATE hedrade the World Parrot Trust genom att tilldela fonden sin årliga
utmärkelse för bevarandearbete för andra året i rad för vårt arbete för att få stopp på handeln med vilda
fåglar. Detta år hade vi förmånen att få träffa gruppen i Tacoma vid deras årliga konferens där Jamie
Gilardi berättade om de senaste nyheterna på vägen till ett permanent stopp för handeln med vildfångade
fåglar. The IAATE Conservation Committee donerade $500 till kampanjen för ett stopp på handeln med
vildfångade fåglar till EU och fortsatte sitt stöd till projektet för den blåstrupiga aran med ett anlag eller
donation om $1,500.
PsittaNytt
Papegojhändelser
Parrot Behaviour, Training and Enrichment Workshop, i Cornwall England
Nästa workshop som avhålles av World Parrot Trust och Paradise Park kommer att avhållas i Paradise
Park, Cornwall England under on 5-6 maj 2007. Är man intresserad av information om workshopen eller
deltagande så är man välkommen att kontakta Karen på +44 1736 751 026 eller via e-post
uk@worldparrottrust.org
Papegojan i konsten
Av Louise Prowse
“The Parrot In Art” vid The Barber Institute of Fine Arts i Birmingham är en extraordinär utställning.
Denna samling av konst är enastående. Den omfattar alla genrer och perioder omfattande artister som
Durer, Steen, Tiepolo och Goya. Det finns även en rad naturhistoriska illustrationer med exempel från
Ferdinand Bauer, Edward Lear och Elizabeth Butterworth bland många andra. Jag var häpen över att
kunna se gravyrer och träsnitt från så tidigt som 1450-75, alla föreställande papegojor. Det är tveksamt
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om det någonsin i vår livstid kommer att finnas en sådan fabulös samling av konst som porträtterar
papegojors historia och jag skulle vilja tacka föreståndaren Richard Verdi för att han medverkat till att
låta allmänheten och särskilt papegojälskare över hela världen att se detta under ett tak och helt gratis! 17
mars kommer det att avhållas en dag med temat ”Papegojor i överflöd” för hela familjen. Man kan se
levande papegojor och det kommer att finnas möjlighet för barnen att måla och skapa sina egna alster av
papegojor i konsten. Om man inte har möjlighet att ta sig till Birmingham innan utställningen slutar så
finns det en fin katalog till salu med detaljer och bilder på konstverken och katalogen innehåller även
papegojornas intressanta och underhållande historia från antiken till våra dagar. För ytterligare detaljer
rörande utställningen, katalogen eller familjedagen var vänlig kontakta Louise på +44 7733334422 eller
The Barber Institute direkt på +44 121 414 7333.
Katalog nummer : ISBN-13:978-1-85759-476-8
www.barber.org.uk
Utbrott av fågelinfluensa i Suffolk

Den 5 februari avslutades utgallringen på den gård i Suffolk där utbrottet av fågelinfluensa inträffat.
Statens veterinäranstalt kontaktades av en privatpraktiserande veterinär, som misstänkte en
anmälningspliktig fågelsjukdom. Fjäderfän som påträffats döda på gården befanns innehålla den mycket
sjukdomsframkallande asiatiska typen av fågelinfluensaviruset H5N1.
Miljöminister David Miliband rapporterade om de lagliga restriktioner som införts i området omkring
gården och om den humana slakten av de återstående fåglarna på denna. Han refererade till Defras
katastrofplaner, som regelbundet uppdateras och finns på Defras hemsida.
”De har så långt bevisat sitt värde,” sade han. ”Våra mål är klara: att utrota sjukdomen, att skydda
allmänhetens hälsa och att återfå sjukdomsfri status i UK.”
En skyddszon med 3 km radie och en övervakningszon med 10 km radie har upprättats runt området:
Rörelsebegränsningar har införts och fjäderfän skall hållas isolerade från vilda fåglar. En större
begränsningszon har också införts, ett område på ungefär 2090 km2. Det kräver isolering av fjäderfän
från vilda fåglar och tillstånd för förflyttningar. Alltefter som mer information blir tillgänglig kommer
begränsningsreglerna att justeras.
Förbud har även utfärdats mot jakt och liknande aktiviteter i skydds- och övervakningszonerna. Alla
sammankomster – inklusive utställningar, marknader och mässor, samt brevduvetävlingar har tills vidare
förbjudits i hela riket (i England, Skottland och Wales)(detta kommer att vara föremål för granskning
alltefter hur sjukdomsläget utvecklas).
Det finns ingen anledning till oro för allmänhetens hälsa. Fågelinfluensa är en fågelsjukdom och även
om den mycket sällan och med svårighet kan gå över på människor, kräver detta ytterligt nära kontakt
med smittade fåglar, särskilt avföringen. Råd från Livsmedelsverket förblir att väl tillagad fågel och
fågelprodukter, inklusive ägg, kan ätas utan risk.
Ägare till fåglar uppmanas att vara vaksamma och utöva god biosäkerhet. Varje ägare som misstänker
sjukdom skall agera snabbt och konsultera sin veterinär. Fågelinfluensa är en anmälningspliktig sjukdom
och skall rapporteras till Divisional Veterinary Manager i Statens veterinäranstalt.
Källa: www.defra.gov.uk
Sällsynta papegojor stulna vid kupp

Nästan 50 amasonpapegojor, ansedda värda upp till £1 000 vardera tillgreps under ett inbrott i en
uppfödningsanläggning i Suffolk. Experter säger, att detta var en av de största sådana händelserna att
drabba fågelhållare i UK under de senaste åren. Polisen har också rått andra uppfödare och samlare i
Suffolk att vara på sin vakt mot ytterligare stölder.
John Hayward, koordinator for Parrot Societys nationella stöldregister, säger att tjuvarna visste vad
de gjorde och hävdade, att stölden äventyrade fåglarna. ”Dessa fåglar är hotade arter och det är inte deras
individuella värde som är bekymret. Det är fåglarnas välbefinnande som är det största problemet och
förlusten för uppfödningsprogrammet,” sade han. ”Att någon bryter sig in i en stor voljäranläggning som
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denna och tar så många fåglar är ytterst skadligt för fåglarna. Jag hyser ingen tvekan om att många fåglar
inte kommer att överleva upplevelsen av att ha blivit hopbuntade i säckar och borttransporterade.”
Vittnen eller den som har upplysningar bör ringa konstapel Stuart Dolan hos Ixworthpolisen på 0184
774100 eller Crimestoppers på 0800 555 111.
Ingen ånger över vindkraftverk

Miljöminister Ian Campbell säger, att han inte ångrar sin baklängesvolt över en omstridd anläggning av
vindkraftverk i Victoria men medger att processen kunde ha skötts bättre.
Senator Campbell har tillkännagivit att Bald Hills vindkraftverkprojekt i Gippsland kan påbörjas,
efter att i åtta månader ha hindrar att regeringens i Victoria godkännande av $220 miljoners projektet av
oro för den sällsynta orangebukiga parakiten.
Ministern lämnade sitt tillstånd efter nya villkor avsedda att minska den potentiella påverkan på
papegojan och andra sällsynta arter, den vitbröstade havsörnen, av den 52 vindkraftverk stora
anläggningen vid Bald Hills.
Företaget bakom projektet, Wind Power Pty Ltd., beskrev senator Campbells beslut som en seger
både för företaget och det australiska folket genom att betona vikten av förnyelsebar energi.
Företaget har gått med på förändringar såsom att avlägsna planerade verk från en två kilometers
kustremsa och skapa en 800 m buffertzon mellan kraftverken och våtmarken.
”Grundat på den vetenskap jag läst, som minskar riskerna till en mycket, mycket låg nivå”, sade
senator Campbell, ”Jag förväntar mig inte att det skall betecknas som något annat än en förändring.
Media kan tycka att jag givit med mig men detta är det slags process som vi regelbundet går genom.”
Källa: 21 december, 2006, www.theage.com.au
Sällsynt inhemsk papegoja iakttagen på Nya Zealand

En rödhuvad kakariki har iakttagits i en buske på Maungatautari, söder om Cambridge, vilket tände ett
utbrott av intresse från bevarare i området. Chefen för Maungatautari Ecological Island Trust, Jim
Mylchreest sade, att han hade fått rapporter om att det möjligen fanns fler fåglar på berget.
Vi har fått ett utmärkt foto på en av fåglarna och vi har en annan rapport om att tre av fåglarna
nyligen setts däruppe”, sade han.
Fåglarna ansågs en gång vara utrotade utanför voljärer på fastlandet. Den ekologiska
Maungatautariön är den största i sitt slag i landet och bergets 3 400 ha stora buskområde har nyligen helt
omgärdats av ett skadedjurssäkert staket.
Steg har nu vidtagits för att utrota alla skadliga däggdjur innanför staket, medan man samtidigt
underlättar för inhemska fågel- och växtarter och inför nya arter.
Källa: Waikato Times, 13 januari, 2007, www.stuff.co.nz.
Kazakstan griper smugglare

Gränsvakter i Kazakstan har gripit en man som i sin bil försökte smuggla in 500 papegojor från det
närbelägna Uzbekistan.
Nyhetsbyrån Kazakstan Today citerade vad en säkerhetstjänsteman från KNB uppgavs ha sagt:
”Gränsvakter upptäckte en levande last av 500 papegojor i hans bil”.
Det är oklart hur papegojorna hade det i kazakens Audi.
Handel med vilda papegojor är förbjuden i hela välden enligt en FN-konvention om internationell
handel med hotade arter av vilda djur och växter.
Källa: Reuters, 23 januari, 2007.

14

parrots.org förberedd för lansering
Av STEVE och DESI MILPACHER

Under nära tjugo år har World Parrot Trust varit en internationellt erkänd bevarandegrupp för bevarandet
av papegojor och lämnat stöd till välbefinnandet hos papegojor i fångenskap. Under denna tid har
effektiva lösningar skapats på en stor mängd av de problem som papegojor står inför i det vilda och i
fångenskap. Under vägen har det funnits många goda idéer, en del gamla andra nya och detta har format
vårt arbete. En av dessa idéer hemsidan för WPT är på gång att lanseras på nytt.
Det spännande arbetet med vår nya hemsida började för just ett år sedan då vi gjorde en undersökning
och där over 800 av er svarade och delgav oss era tankar. Er entusiasm och kreativitet gav oss en klar
bild över vad som behövdes – en plats där man kan samla kunskap om papegojor och där man kan delge
sin kunskap. Genom era svar så framkom det att ni önskar upptäcka mer om papegojor och att ni var
entusiastiska över idén om en papegoj- encyklopedi och online tillgång till experter. Parat med detta
behov efter kunskap så angav ni att ni stödjer fondens arbete och att ni söker vägar för att hjälpa oss i
vårt arbete. Med er hjälp och med en liten och engagerad grupp av frivilliga i många olika länder är vi
stolta över att kunna ge er en kort förhandsvisning av www.parrots.org – som skall lanseras senare under
våren.
Titta efter en utförligare introduktion i nästa nummer av PsittaScene.
VÅRT ARBETE
Besök denna sektion för att lära mer om vårt arbete vid World Parrot Trust. Läs om framgångshistorier
rörande några av de arter som vi hjälpt, som mauritiusparakiten (Psittacula eques), guldparakiten
(Guaruba guarouba) och hyacintaran (Anodorhynchus hyacinthinus) bland andra. Dessa inspirerande
återblickar från vårt tidigare arbete och pågående projekt summerar upp vad WPT står för.
DET RÖR SIG OM PAPEGOJOR
Skapandet av en on-line-papegojencyklopedi och referensbibliotek var en av de huvudsakliga
prioriteringarna vid skapandet av denna nya hemsida. Läs om de vilda papegojornas naturliga historiahur de lever, umgås, äter och förökar sig och hur man kan ta hand om papegojor i fångenskap. Få råd om
näring, hur papegojor umgås, säkerhet i hemmet och mycket annat. Utöver de ca 370 st artprofilerna i
encyklopedin så finns dussin av artiklar rörande beteende, miljöberikande, bevarande, etik och mycket
mer. Bind ihop all denna information med över 1000 vackra fotografier i vårt Parrot Gallery och
hundratals länkar till andra hemsidor, sorterade per art och du har en resurs som kommer att hålla dig
sysselsatt i timmar.
BLI INVOLVERAD
Lär mer om ansträngningar att samla in medel, kampanjer och projekt. Fyllda med idéer från att vara
värd för ett evenemang om att höja medvetandet ( om papegojornas utsatta situation, övs. anm.) till hur
man donerar medel till ett speciellt projekt, hur man kan anmäla sig som frivillig hos sin lokala djurpark
för att bidra till att öka lokalt medvetande om papegojornas utsatta situation, denna sektion hjälper dig att
bli involverad i kampen för att rädda papegojorna, från var du än befinner dig. Mer idéer är välkomna.
FORUM OCH EXPERTER
Endast för WPT:s medlemmar, erbjuder detta område ett forum för diskussion och online tillgång till
exporter. Möt andra från hela världen som delar din passion för papegojor. Upplev ”En dag i livet hos”
fältforskare, beteendevetare som är experter på papegojor och zoologer via vår nya Papegojblogsektion.
Genom att ta del av deras regelbundna bloggar så kan du ta del av deras viktiga arbete till förmån för
papegojorna.
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EXTRA FÖRMÅNER FÖR MEDLEMMAR
Ditt medlemskap i WPT medger dig extra förmåner på hemsidan. Du får tillgång till vårt publicerade
innehåll från PS, forskning från the Parrot Action Plan, och möjlighet att ladda ner material inkluderande
videoklipp. eCards m m.
HANDLA OCH SPARA
Handla lätt och enkelt på vår nya online eStores. För att komplettera vår nya hemsida har vi funnit den
bästa lösningen till säker och enkel online handel. Du kommer att kunna handla vid den eStore som är
närmast dig för USA, Canada, och UK/WORLD. eStores är överfyllda med de bästa produkter vi har
kunnat finna för att du skall kunna stödja fonden genom köp. När du handlar hos fonden går vinsten
direkt till att rädda papegojorna.
PNN - THE PARROT NEWS NETWORK
Här kan du hitta det allra senaste nyheterna på papegojfronten på Parrot News Network. Håll dig
informerad om vad som är nytt på hemsidan, håll koll på kommande events, kolla på äldre nummer av PS
och läs papegojrelaterade nyheter från hela världen.
Papegojor i det vilda

Före handelsförbudet delade senegalpapegojan (Poicephalus senegalus) tillsammans med gråpapegojan
(Psittacus erithacus) utmärkelsen att leda tio-i-topp-listan över de arter som man handlade mest med
enligt CITES statistik. Denna fågels förbluffande orangefärgade väst antyder att den tillhör en underart,
P. s. mesotypus, som normalt förkommer i Nigeria, Kamerun och Chad.
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