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Tak til

Jeg vil gerne benyt te lej lig he den til
at takke en masse dej li ge, viden de
og dyg ti ge men nes ker. Især skal der
lyde en stor tak til Dyrlæge Nils
Reither, Norge, der var så ven lig at
bidra ge med kapit let om alm.
fugle syg dom me. En stort tak skal
også gå til Chris Biro, Francoise Jo-
iris og Adfærdskonsulent Lise Lotte
Christensen, med hvem jeg har
haft flere, spæn den de og inspi re -
ren de dis kus sio ner  omkring træ -
ning, tek nik ker, ideer og teo ri er.
En stor tak skal også lyde til Chris
Shank, Linda Morrow, Margaret
Ann Wood, Daniel Walters, Torben
Rafn og Ove Brinkmann. Vibeke
Skov Baird har tål mo digt læst

manu skrip tet igen nem for med an-
dre øjne at se, om for kla ring er ne er
tyde li ge nok,  tusind tak, det har
været en meget stor hjælp. Desu-
den skal er der lyde en tak til alle
de dej li ge med lem mer på min mai -
ling lis te Papegøjer og men nes ker.
Jeres spørgs mål har hjul pet mig til
at indse at for mu le ring er og for kla -
ring er skal gives så præ cist som
 muligt, hvil ket jeg har  bestræbt
mig på. 

Til slut skal mine egne dyr have
en stor tak for alt det de har lært
mig igen nem livet. Mens denne
bog er ble vet skre vet, har jeg truk -
ket store veks ler på deres og min
kære mands tål mo dig hed. 
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Forord

Hele mit liv har på flere for skel li ge
måder og plan været fyldt med dyr. 

Jeg er stort set født med hun de -
hår i mun den, og nogle af min
barn  doms bed ste ven ner var hun -
de. Jeg har siden 1981 opdræt tet
kort  hå re de grav hun de og mops 

under ken nel nav net Løvehjerte.
Jeg har træ net og udstil let mine
hun de på et højt plan. Jeg har gået
på brugs prø ver og på jagt med
dem. Jeg har også opdræt tet nogle
kuld race kat te. Mine dyr har altid
haft sta tus som fami li e med lem mer.
Jeg har des uden i lange perio der
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haft flere besyn der li ge plej e børn,
f.eks. flere pinds vin, en sæl og en
odder (inden der blev opret tet en
odder plej e sta tion), og jeg har brugt
oce a ner af tid på at vinde vilde kat -
tes til lid. 

Jeg har altid nydt at iagt ta ge fug -
le, og rov fu gle fas ci ne rer mig i sær -
de les hed. Men jeg havde ikke –
selv i min vil des te fan ta si fore stil let
mig at pape gøj er skul le komme til
at fylde så meget i mit liv. Jeg kan
kun bekla ge at der gik så mange år
inden den før ste med en let ind fo -
det gang satte dybe og uud slet te li -
ge fod spor i min sjæl. Men hun fik
snart sel skab af flere…

Adfærd, for stå el se og træ ning er
noget af det, der inter es se rer mig
aller mest. 

Træning er i mange men nes kers
bevids thed lig med hård dis ci plin
og straf, så dyret kan “lære at ly -
stre”. 

Kun en svag træ ner har brug for
at hævde sig, lige som kun svage
børn har brug for at mobbe. 

Træning er for mig først og
frem mest at rose det, der gøres rig -
tigt, da det øger lysten til at gøre
flere ting rig tigt. Det hand ler der -
for om til lid og gen si dig  respekt.

Når jeg træ ner bru ger jeg mit
krops sprog, øjen kon takt og min
stem me – både til at udtryk ke til -
freds hed og util freds hed.

De fles te ved at hunde skal træ -
nes for at blive vel fung e ren de med -
lem mer af vores kom plek se sam -
fund. Men få tæn ker over at alle
an dre måske endda endnu mere
intel li gen te dyr i vor vare tægt, skal
træ nes og have men ta le og fysis ke
udfor dring er for at være vel fung e -
ren de. Papegøjer hører ind under

den kate go ri af intel li gen te dyr. De
for hold vi kan til by de en pape gøje
i vore hjem lig ger mile vidt fra hvad
der er natur ligt for dem. Derfor
bør vi træne den i nogle grund læg -
gen de ting så vi, hele fami li en og
pape gøj en kan få et godt liv sam -
men. Et liv, der også er vær digt for
pape gøj en.

Det piner mig at tænke på alle
de pape gøj er der lever hele deres
liv spær ret inde i et lille bur, der
end ikke giver mulig hed for at
flyve. De kom mer  aldrig ud af bu-
ret, og lever ofte af en helt util -
stræk ke lig kost. De har ingen lege -
tøj eller måske en  enkelt ting, som
var spæn den de  engang. De er bare
en udstil lings gen stand – et leven de,
måske talen de bil le de. Tænk blot på
hvor dan du selv ville blive hvis du
sad låst inde dagen lang, uden no-
get at tage dig til.

For mange men nes ker er en fugl
bare noget de køber for sjov, bli ver
træt af, og sæl ger igen. Desværre
bety der pri sen meget i disse impul -
skøb, hvor for den bety de ligt bil li -
ge re vildt fang e de fugl bli ver attrak -
tiv frem for en vel præ get dan skop -
dræt tet unge. 

Jeg møder jævn ligt men nes ker,
der har købt en pape gøje på 1 til 2
år, som har haft 3 til 4 ejere FØR.
Er der noget at sige til at den stak -
kels fugl mis ter mere og mere til lid
for hver gang den skif ter hjem og
at den bli ver mere og mere  såkaldt
van ske lig? Den bli ver til li ge bil li ge -
re og bil li ge re “for den skal bare
have et GODT hjem, fordi jeg ikke
har tid nok til den”. LÆS: “Jeg vil
slip pe af med det mon ster hur tigst
 muligt. Jeg er er træt af at den svi -
ner, skri ger og bider. Jeg er god ved
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den, hvor for  elsker den så ikke
mig?”. Sorteper spil les vide re og
den bil li ge pris gør at pape gøj en
bli ver endnu mere attrå vær dig for
en 1. gangs køber, der bare lige skal
se om det er noget… Det er en
ond cir kel uden lige. 

Der bli ver hel dig vis sat mere og
mere fokus på dyre vel færd. Des-
værre endnu ikke så meget på
kæle dyrs vel færd. Allerhelst ser jeg
en lov giv ning om fugle hold, der
for hver enkel art angi ver mini -
mums mål for bure og voli e rer, og
som giver nogle gene rel le ret nings -
li ni er for pas ning. Og det kom mer.
Vi bør som fugle hol de re hilse en
sådan lov giv ning vel kom men. 

Jeg håber af hele mit hjer te, at
impor ten af vildt fang e de fugle
stop pes. Der bli ver opdræt tet nok
fugle i fang en skab. 

Der skal en hold nings æn dring
til. Først og frem mest skal men ne -
sker lære at for stå at impul skøb og
dyr – IKKE hører sam men.

Bogen skal opfat tes som et vel -
ment spark bagi. Den kan bru ges
som inspi ra tion til at give pape gøj -
en i dit liv en sjov og god til væ rel -
se. Dermed får også dit eget liv en
ny og eks tra spæn den de dimen -
sion, der kan give en stor dag lig
por  tion glæde!

Men hvil ken bag grund har jeg
da for at skri ve en bog om emnet,
efter så få år med pape gøj er?

Hele mit liv har jeg suget erfa -
ring til mig. Især har arbej det med
de for skel li ge vilde dyr givet mig
en stor ind sigt. Det har været en
spæn den de og inter es sant udfor -
dring. Noget jeg bare MÅTTE
gøre. Det er for mig en enorm til -
freds stil lel se, at vinde en bange og

meget sky vildt le ven de kats til lid, så
den ender op med at være en “vel -
cro-kat”. Og utal li ge er de timer,
lung e be tæn del ser og for kø lel ser,
der er ble vet brugt på den konto.

Belønningen er glæ den over at
SE lyset tæn des i et hvil ket som
helst dyrs blik. Det lys der for tæl ler
mig, at kon tak ten og for stå el sen er
nået. DET bety der noget for mig,
da det for tæl ler mig at de tan ker og
for nem mel ser jeg havde  omkring
netop det dyr, holdt stik.

Det over ras ke de mig meget for
år til ba ge at finde ud af, at de
meto der jeg altid har brugt, er
aner kend te og brug te meto der. For
i mit sind var det “ikke noget sær -
ligt”, det var bare noget jeg kunne.

Jeg ser ikke det jeg kan og ved
som den enes te sand hed. Jeg håber
 aldrig at nå der til, hvor jeg selv til -
freds læner mig til ba ge og synes jeg
har nået mit mål. Hvad skul le jeg så
leve for? Det hand ler vel om at
være nys ger rig, lære nyt og suge til
sig livet igen nem?

Jeg ser abso lut ikke mig selv som
nogen “ver dens mes ter”. Måske er
det fordi jeg bor i Jantelovens
hjem land. Begge dele pas ser mig
godt! 

Altså er denne bog ikke skre vet
af en kendt adfærds kon su lent. Den
er skre vet ud fra de erfa ring er jeg i
et  intenst liv med for skel li ge dyr
har fået. Og jeg har lagt en dråbe
hjer te blod i hver en sæt ning….! 

Læs bogen INDEN du beslut ter
dig til at købe en pape gøje. Senest
inden du hen ter din unge hjem….
Men der er også råd at hente, hvis
du er nået læng e re i dit sam liv med
pape gøj en. 
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