ΤΟ KANAΡΙΝΙ FIFE FANCY

Χαρακτηριστικά.
Το καναρίνι FIFE FANCY ανήκει στην κατηγορία των καναρινιών
εμφάνισης και πιο συγκεκριμένα στην υποκατηγορία των καναρινιών τύπου.
Είναι ένα μικρόσωμο φανταχτερό καναρίνι,ζωηρό χωρίς τάσεις νευρικότητας
,πολύ γόνιμο και εύκολο στην αναπαραγωγή αλλά και στην εκπαίδευση του.
Η ευκολία του να ζευγαρώσει αλλά και η ικανότητα του σαν γονέας οδηγεί
πολλούς εκτροφείς ,να το χρησιμοποιούν σαν θετό γονέα,σε άλλες,δύσκολες
ράτσες καθώς και σε ιθαγενή πουλιά όπου τα καταφέρνουν υπέροχα.

Ιστορικά στοιχεία.
Η αρχική προέλευση του καναρινιού FIFE FANCY βρίσκεται πίσω από το
1951, όταν μια ομάδα Σκωτσέζων ερασιτεχνών εκτροφέων καναρινιών
BORDER πήρε μια ιστορική απόφαση. Έκαναν την επανάσταση τους και
πήγαν κόντρα στο ρεύμα που ήθελε όλο μεγαλύτερα και ογκωδέστερα
καναρίνια BORDER και προσπάθησε να δημιουργήσει πουλιά με διαφορετικό
πρότυπο μεγέθους δηλαδή μικρά πουλιά,μινιατούρες του μεγαλόσωμου
καναρινιού ΒΟRDER.
Οι πτηνοτρόφοι αυτοί διατηρούσαν στη μνήμη τους το αρχέγονο καναρίνι
ΒORDER,το οποίο ήταν ένα αγαπημένο μικροσκοπικό πουλί γνωστό ως
«the wee gem»(το μικρό στολίδι), στην πατρίδα του στα σύνορα ΑγγλίαςΣκωτίας(border= σύνορο) ,το οποίο ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε σχεδόν
στην εξαφάνιση καθώς υπήρχαν πλέον πολύ λίγα πουλιά υψηλής ποιότητας. Ο

‘’Χάρτης των FIFE FANCY’’με τα τυποποιημένα μοντέλα που καταγράφονται
από τη δεκαετία του 1890 έως τη δεκαετία του 1960 επιβεβαίωνε τα
χαρακτηριστικά του καναρινιού Border: μικρό, ήρεμο, καμαρωτό, ζωντανό
,δραστήριο, με σφιχτό φτέρωμα, ομαλά στρογγυλεμένο στο κεφάλι και το
σώμα. Αυτό το πρότυπο είχε διαφθαρεί και εγκαταλειφθεί από τους
υποστηρικτές των μεγαλόσωμων BORDER και οδήγησε στη ‘’αντίδραση’’ και
τη ‘’δημιουργία’’ του Fife, από αυτούς τους λίγους ερασιτέχνες της Σκωτίας
που τους ήταν προσφιλείς οι ιδιότητες του αρχικού κλασικού Border και έτσι
χρησιμοποιώντας για μαγιά αυτά τα λίγα ποιοτικά καναρίνια,αφιερώθηκαν στο
ζευγάρωμα καναρινιών με τα χαρακτηριστικά του παλιού BORDER με βασικό
στόχο να μειώσουν το μέγεθος τους για να καταλήξουν στον περιορισμό του
μήκους τους γύρω στα 11,5cm.. Με αυτή την έννοια, δεν είχαν δημιουργήσει
μια νέα ποικιλία καναρινιών ,απλά διατήρησαν και προστάτευσαν ,το αρχικό
BORDER καναρίνι.
Όταν ο στόχος επετεύχθη,τα πρώτα κοπάδια mini Border εμφανίστηκαν στις
εκθέσεις . Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και του ‘60 τα πουλιά
μπορούσαν να εκτεθούν μόνο ως «MINI BORDER» στην κατηγορία ‘’κάθε
άλλη ποικιλία’’. Αυτό ήταν κατανοητό γιατί ήταν «το αρχικό καναρίνι Border».
Η εκτροφή mini border βρήκε νέους συμπαραστάτες και έτσι δημιουργήθηκε
μια λέσχη που θα προωθούσε τη ράτσα. Το νέο όνομα της ράτσας ήταν γεγονός
,ο Walter Lumsden,με καταγωγή από την περιοχή του Fife της Σκωτίας,
συνιδρυτής της λέσχης ονόμασε το νέο καναρίνι ,καναρίνι FIFE FANCY
(φανταχτερός αυλητής)
Το FIFE FANCY σιγά σιγά έγινε πολύ δημοφιλή και εκτοξεύθηκε η
δημοτικότητα του όταν το 1970 στην Εθνική Έκθεση Καναρινιών Λονδίνου ,ο
Lumsden κέρδισε με το καναρίνι FIFE FANCY το βραβείο του καλύτερου
καναρινιού της έκθεσης,δηλαδή,το ανώτερο βραβείο μεταξύ των Βρετανικών
καναρινιών .Σήμερα το Fife Fancy είναι πλέον αναγνωρισμένη ράτσα και
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο με πολλά και ποιοτικά καναρίνια.

Το πρότυπο της ράτσας.
Το fife Fancy πρέπει να δείχνει ζωηρό,χαρούμενο και δραστήριο. Το μέγεθος
του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 11,5cm.αν και η ποιότητα φτερώματος έχει
μεγαλύτερη σημασία και εκεί πρέπει να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή γιατί
πρέπει να μην έχει ψεγάδια να είναι φανταχτερό και λείο(να μην εξέχουν
φτερά). Το κεφάλι να είναι μικρό, στρογγυλό με μικρό ράμφος και τα μάτια
του στο κέντρο. Ο λαιμός του πρέπει να είναι καλοσχηματισμένος και η ράχη
του όπως και το στήθος του να είναι ‘’γεμάτα’’.Το φτέρωμα στο στήθος πρέπει
να είναι λείο χωρίς την παρουσία ‘’χωρίστρας’’ στο κέντρο του και να περνάει
ανάμεσα στα πόδια το πουλιού καλύπτοντας τους μηρούς του. Η ουρά του
πρέπει να είναι κοντή και γεμάτη στη ρίζα της και με τα φτερά ενωμένα μεταξύ
τους. Οι φτερούγες πρέπει να είναι κοντές να κολλάνε στο σώμα και να
ακουμπάνε μεταξύ τους στο ύψος της ουράς Δεν πρέπει να ακουμπάνε η μία
πάνω στη άλλη άλλα ούτε να είναι παράλληλες. Η στάση του καναρινιού fife
είναι όρθια σε γωνιά 60μοιρών και οπτικά να έχει το σχήμα της καρδιάς ,φαρδύ
και να στενεύει ομαλά όσο πάμε προς την ουρά,με την ουρά στο κέντρο του
περιγράμματος του καναρινιού,όταν κοιτάμε από την πίσω μεριά. Το
προβλεπόμενο δαχτυλίδι του fife fancy είναι το 2,7.

Χρώματα.

Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ χρωστικές στο Fife παρά μόνο με τη σωστή
διατροφή το πουλί θα αποκτήσει ομοιόμορφο φυσικό και φανταχτερό
χρωματισμό.
Τα επιτρεπόμενα χρώματα είναι όλα εκτός του κόκκινου που θεωρείτε μη
αποδεκτό.
Στα πράσινα πουλιά πρέπει να αποφεύγεται η χάλκινη απόχρωση.

Διατροφή.
Οπωσδήποτε πρέπει να αποφεύγουμε τις τροφές που μπορεί να τους δώσουν
κόκκινες αποχρώσεις,όπως καρότο,πατζάρια, κόκκινη πιπεριά, κόκκινο λάχανο
ή σπόρους που μπορεί να τα ‘’κοκκινίσουν’’ .
Καλό είναι να δίνουμε μείγμα με ρούπσεν το οποίο δεν αφήνει το φτέρωμα να
κοκκινίσει και τα κάνει φανταχτερά. Επειδή έχουν τάση να παχαίνουν καθότι
ότι και να τους βάλεις θα το καταναλώσουν,χρειάζονται πολλά χορταρικά και
ένα μείγμα με μικρό ποσοστό λιπαρών σπόρων .Ένα μείγμα με 10-15%
λιπαρούς σπόρους είναι καλύτερο κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κατά τα
υπόλοιπα η διατροφή τους δεν διαφέρει των υπόλοιπων μικρών καναρινιών.

Κλουβί επιδειξης FIFE FANCY

Ζευγάρωμα.
Τα fife είναι πολύ εύκολα στο ζευγάρωμα και καλοί γονείς,έτσι δεν θα
προβληματιστεί κανείς .Η επιλογή ζευγαριών έχει να κάνει με το φτέρωμα
αλλά και με τα χρώματα. Καλύτερα να ζευγαρώνεται yellow με puff αλλά
επειδή το μέγεθος πρέπει να είναι μικρό μπορούμε να βάλουμε yellow με
yellow όταν αυτά τα δύο είναι σχετικά μεγάλα και με γεμάτο φτέρωμα.
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