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BORTFLYVNING
Det er en god idé at være forberedt, inden uheldet er ude. I denne folder vil du
finde praktiske råd til, hvad du kan gøre, hvis din fugl flyver fra dig

HVAD KAN DU GØRE, HVIS DIN FUGL FLYVER FRA DIG
Lykkes det ikke, så fortvivl ikke! Fugle kan klare sig et godt stykke tid,
når der i naturen
er mad at finde, og det ikke er alt for koldt. Gå hjem og forbered
følgende:
 Hold øje med i hvilken retning fuglen flyver bort.
 Følg efter fuglen - enten på dine ben eller på en cykel.

 Hold nysgerrige mennesker langt væk – helst helt væk, da de
stresser både dig og fuglen.
 Sørg for at bevare roen! Fugle er utroligt signalfølsomme, og hvis
de ”lugter” kaos, vil de holde sig langt væk. Så opfør dig naturligt!
 Sig ”Nej-tak” til velmenende råd om brug af stige, nedspuling af
fugl, en der kan klatre op i træet eller et net – det skræmmer blot
fuglen længere væk.

KONTAKTKALD er som
navnet antyder lyde,
som artsfæller bruger for
at få kontakt med
hinanden. Det kan også
med fordel bruges
mellem papegøje og
menneske, så man kan
have kontakt med sin
fugl, selvom fuglen ikke
kan se sin ejer – og
fuglen lærer, at den ikke
behøver at skrige, når
ejeren forlader den.
SÅDAN LÆRER DU
DIN FUGL
KONTAKTKALD
Nyn en lille melodi eller
sig samme sætning,
HVER gang du forlader
fuglen. Den vil hurtigt
finde ud af, at det
betyder ”jeg går nu, men
jeg skal nok komme
tilbage”. I tilfælde af at
din fugl flyver væk, kan
du bruge kontaktkaldet,
når du går ude og leder
efter fuglen, og fuglen vil
forbinde
kaldet med noget trygt –
nemlig kontakt med dig!

 Hold dig så tilpas langt væk fra stedet, hvor fuglen holder til, at
den kan se dig og den har mulighed for at kunne flyve ned til dig.
Husk, at fugle ikke kan flyve lodret ned, men gerne skråt hen til dig, så placér dig ikke lige
under træet eller hustaget etc.
 Har I et kontaktkald, så anvend det, men ikke konstant og desperat, husk den ”aflæser”
det.
 Lad ind imellem som om du har noget lækkert, du faktisk er meget interesseret i og helst
selv vil have i fred, måske du har dens yndlingsslik! Så skift mellem ligegyldighed og
kontaktkaldet, I har sammen.
 Har du flere fugle, kan du sætte den anden i et bur på altanen eller i haven, så den kan
kommunikere med den, der er ude at flyve.
 Når du får fat i fuglen, så tag den ind under trøjen eller jakken, så du kan holde på den.

 Underret alle du kender i lokalsamfundet. Det gælder om at få så mange som
muligt til at kigge efter fuglen, så de kan kontakte dig på din mobil, når de ser din
fugl.
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 Hav hele tiden din mobiltelefon på dig, så folk kan få fat i dig øjeblikkeligt!
Ring og efterlys din fugl hos Dansk Fugleregister – også selvom fuglen måske ikke
selv er registreret der, er der sandsynlighed for, at en finder af fuglen ringer til
registret.
 Sæt opslag med billede af fuglen og dit mobilnummer på lygtepæle, i det lokale
supermarked etc., og uddel evt. løbesedler.


 Få fuglen efterlyst i lokalradioen, gerne med en dusør og igen – husk mobilnummer.
 Efterlys fuglen i lokalavisen med billede, dusør og mobilnummer.
 Facebook er også et godt sted, da der findes mange sider, hvor dit dyr kan
efterlyses.
 Efterlys din fugl hos dyrlæger, og send dem et opslag med de samme indhold som i
Lokalavisen.
 Efterlys din fugl hos politi og Falck. Affind dig ikke med, at de siger, det ikke er deres
opgave hos Falck. Fortæl, at du godt ved det, men hvis nu nogen skulle henvende
sig, om de ikke lige vil skrive dig op, det hjælper.
 Kontakt diverse dyreværn og internater, og hold selv øje med siderne.
 Kontakt fugleforeningerne i dit område.

I det tidlige morgengry tager du ud og kalder på din fugl, og gerne med det kontaktkald I
har fået sammen. På dette tidspunkt af døgnet er der minimal støj fra trafik og andet.
Også omkring skumringstid, hvor fuglene ofte synger aftensang, er et godt tidspunkt at
lede.
I hjemmet kan du stille et vindue på klem med dejlige godbidder i vindueskarmen, eller
hvis fuglen bor i voliere, så lad evt. slusen stå åben, men sørg for, at selve døren til
volieren er godt lukket. I slusen sætter du også guf til den.
Giv aldrig op! Der har været mirakler, og det sidste er garanteret ikke sket endnu.
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