NTL ringmerking fungerer
(en løs fugl på byen en fredagskveld) Tekst og bilde: SE, SFK
Nylig ble en ara maracana gjenforenet med sin rettmessige eier etter å ha vært på rømmen en stund.
Når oppdretter gjør sin plikt med å levere ut originalt NTL oppdrettsbevis som medfølger ringen, som blir
kjøpt hos NTL. Kjøper passer på oppdrettsbeviset (på
samme måte som vognkortet på bilen).
Så er det en enkel sak å finne frem til oppdretter, og
rettmessig eier om en fugl blir funnet.
Tips: når oppdrettere selger en fugl, kan det være
lurt å ta kopi av oppdrettsbevis og føre på navn og
nummer til kjøper, for så å arkivere for senere bruk
som i dette tilfellet.
Dette ble bevist nok en gang i Stavanger helgen den
11.09.2015.
Det ble riktignok noen telefoner og mailer mellom
Maracanaen landet i bursdagskaken til Tinus
oppdretter, ringsalg og eier, siden eier ikke hadde fått
Tønnessen på Vardenes utenfor Stavanger
utlevert dette oppdrettsbeviset ved kjøp av fuglen.
Gratulere med 8 års Dagen.
Men alt ordnet seg til slutt, og fuglen er lykkelig gjenDette kommer du ikke til å glemme.
forent med sin matfar.
Fuglen havnet i et barneselskap hos en familie på Vardenes utenfor Stavanger, nærmere bestemt oppi bløtkaken til jubilanten. Fuglen og barna fikk bløtkake utover det meste av klær og møbler.
Så ble fuglen satt over i et undulatbur og gitt vann, frukt og gulrøtter, mens far i huset ringte politiet som tilslutt fikk fatt på redaktøren i tropefuglbladet. Fuglen ved navn ”Ørjan” ble hentet av et medlem av SFK og satt i
karantene til dagen etter, og ble da hentet av en glad eier.
Ringsalget ble kontaktet på mail en time etter avhenting, og rett oppdretter ble kontaktet på mail umiddelbart
som overleverte info om kjøper.
Stavanger Aftenblad var også delaktig til at fuglen fant sin matfar rimelig kjapt.
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