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Tak til
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke en masse dejlige, vidende
og dygtige mennesker. Især skal der
lyde en stor tak til Dyrlæge Nils
Reither, Norge, der var så venlig at
bidrage med kapitlet om alm.
fuglesygdomme. En stort tak skal
også gå til Chris Biro, Francoise Joiris og Adfærdskonsulent Lise Lotte
Christensen, med hvem jeg har
haft flere, spændende og inspirerende diskussioner omkring træning, teknikker, ideer og teorier.
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 tålmodigt læst
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manuskriptet igennem for med andre øjne at se, om forklaringer ne er
tydelige nok, tusind tak, det har
været en meget stor hjælp. Desuden skal er der lyde en tak til alle
de dejlige medlemmer på min mailingliste Papegøjer og mennesker.
Jeres spørgsmål har hjulpet mig til
at indse at for muleringer og forklaringer skal gives så præcist som
muligt, hvilket jeg har bestræbt
mig på.
Til slut skal mine egne dyr have
en stor tak for alt det de har lært
mig igennem livet. Mens denne
bog er blevet skrevet, har jeg trukket store veksler på deres og min
kære mands tålmodighed.

Forord

Forfatteren Maria Metzger
med to af sine Grå Jacoer

Hele mit liv har på flere forskellige
måder og plan været fyldt med dyr.
Jeg er stort set født med hundehår i munden, og nogle af min
barndoms bedste venner var hunde. Jeg har siden 1981 opdrættet
korthårede gravhunde og mops

under kennelnavnet Løvehjerte.
Jeg har trænet og udstillet mine
hunde på et højt plan. Jeg har gået
på brugsprøver og på jagt med
dem. Jeg har også opdrættet nogle
kuld racekatte. Mine dyr har altid
haft status som familiemedlemmer.
Jeg har desuden i lange perioder
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haft flere besynderlige plejebørn,
f.eks. flere pindsvin, en sæl og en
odder (inden der blev oprettet en
odder plejestation), og jeg har brugt
oceaner af tid på at vinde vilde kattes tillid.
Jeg har altid nydt at iagttage fugle, og rovfugle fascinerer mig i særdeleshed. Men jeg havde ikke –
selv i min vildeste fantasi forestillet
mig at papegøjer skulle komme til
at fylde så meget i mit liv. Jeg kan
kun beklage at der gik så mange år
inden den første med en let indfodet gang satte dybe og uudslettelige fodspor i min sjæl. Men hun fik
snart selskab af flere…
Adfærd, forståelse og træning er
noget af det, der interesserer mig
aller mest.
Træning er i mange menneskers
bevidsthed lig med hård disciplin
og straf, så dyret kan “lære at lystre”.
Kun en svag træner har brug for
at hævde sig, ligesom kun svage
børn har brug for at mobbe.
Træning er for mig først og
fremmest at rose det, der gøres rigtigt, da det øger lysten til at gøre
flere ting rigtigt. Det handler derfor om tillid og gensidig respekt.
Når jeg træner bruger jeg mit
kropssprog, øjenkontakt og min
stemme – både til at udtrykke tilfredshed og utilfredshed.
De fleste ved at hunde skal trænes for at blive velfungerende medlemmer af vores komplekse samfund. Men få tænker over at alle
andre måske endda endnu mere
intelligente dyr i vor varetægt, skal
trænes og have mentale og fysiske
udfordringer for at være velfungerende. Papegøjer hører ind under
8

den kategori af intelligente dyr. De
forhold vi kan tilbyde en papegøje
i vore hjem ligger milevidt fra hvad
der er naturligt for dem. Derfor
bør vi træne den i nogle grundlæggende ting så vi, hele familien og
papegøjen kan få et godt liv sammen. Et liv, der også er værdigt for
papegøjen.
Det piner mig at tænke på alle
de papegøjer der lever hele deres
liv spær ret inde i et lille bur, der
end ikke giver mulighed for at
flyve. De kommer aldrig ud af buret, og lever ofte af en helt utilstrækkelig kost. De har ingen legetøj eller måske en enkelt ting, som
var spændende engang. De er bare
en udstillingsgenstand – et levende,
måske talende billede.Tænk blot på
hvordan du selv ville blive hvis du
sad låst inde dagen lang, uden noget at tage dig til.
For mange mennesker er en fugl
bare noget de køber for sjov, bliver
træt af, og sælger igen. Desværre
betyder prisen meget i disse impulskøb, hvorfor den betydeligt billigere vildtfangede fugl bliver attraktiv frem for en velpræget danskopdrættet unge.
Jeg møder jævnligt mennesker,
der har købt en papegøje på 1 til 2
år, som har haft 3 til 4 ejere FØR.
Er der noget at sige til at den stakkels fugl mister mere og mere tillid
for hver gang den skifter hjem og
at den bliver mere og mere såkaldt
vanskelig? Den bliver tillige billigere og billigere “for den skal bare
have et GODT hjem, fordi jeg ikke
har tid nok til den”. LÆS: “Jeg vil
slippe af med det monster hurtigst
muligt. Jeg er er træt af at den sviner, skriger og bider. Jeg er god ved

den, hvorfor elsker den så ikke
mig?”. Sorteper spilles videre og
den billige pris gør at papegøjen
bliver endnu mere attråværdig for
en 1. gangs køber, der bare lige skal
se om det er noget… Det er en
ond cirkel uden lige.
Der bliver heldigvis sat mere og
mere fokus på dyrevelfærd. Desværre endnu ikke så meget på
kæledyrs velfærd. Allerhelst ser jeg
en lovgivning om fuglehold, der
for hver enkel art angiver minimums mål for bure og volierer, og
som giver nogle generelle retningslinier for pasning. Og det kommer.
Vi bør som fugleholdere hilse en
sådan lovgivning velkommen.
Jeg håber af hele mit hjerte, at
importen af vildtfangede fugle
stoppes. Der bliver opdrættet nok
fugle i fangenskab.
Der skal en holdningsændring
til. Først og fremmest skal mennesker lære at forstå at impulskøb og
dyr – IKKE hører sammen.
Bogen skal opfattes som et velment spark bagi. Den kan bruges
som inspiration til at give papegøjen i dit liv en sjov og god tilværelse. Dermed får også dit eget liv en
ny og ekstra spændende dimension, der kan give en stor daglig
portion glæde!
Men hvilken baggrund har jeg
da for at skrive en bog om emnet,
efter så få år med papegøjer?
Hele mit liv har jeg suget erfaring til mig. Især har arbejdet med
de forskellige vilde dyr givet mig
en stor indsigt. Det har været en
spændende og interessant udfordring. Noget jeg bare MÅTTE
gøre. Det er for mig en enorm tilfredsstillelse, at vinde en bange og

meget sky vildtlevende kats tillid, så
den ender op med at være en “velcro-kat”. Og utallige er de timer,
lungebetændelser og forkølelser,
der er blevet brugt på den konto.
Belønningen er glæden over at
SE lyset tændes i et hvilket som
helst dyrs blik. Det lys der fortæller
mig, at kontakten og forståelsen er
nået. DET betyder noget for mig,
da det fortæller mig at de tanker og
for nemmelser jeg havde omkring
netop det dyr, holdt stik.
Det over raskede mig meget for
år tilbage at finde ud af, at de
metoder jeg altid har brugt, er
anerkendte og brugte metoder. For
i mit sind var det “ikke noget særligt”, det var bare noget jeg kunne.
Jeg ser ikke det jeg kan og ved
som den eneste sandhed. Jeg håber
aldrig at nå dertil, hvor jeg selvtilfreds læner mig tilbage og synes jeg
har nået mit mål. Hvad skulle jeg så
leve for? Det handler vel om at
være nysger rig, lære nyt og suge til
sig livet igennem?
Jeg ser absolut ikke mig selv som
nogen “verdensmester”. Måske er
det fordi jeg bor i Jantelovens
hjemland. Begge dele passer mig
godt!
Altså er denne bog ikke skrevet
af en kendt adfærdskonsulent. Den
er skrevet ud fra de erfaringer jeg i
et intenst liv med forskellige dyr
har fået. Og jeg har lagt en dråbe
hjerteblod i hver en sætning….!
Læs bogen INDEN du beslutter
dig til at købe en papegøje. Senest
inden du henter din unge hjem….
Men der er også råd at hente, hvis
du er nået længere i dit samliv med
papegøjen.
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