SER INICIANTE NA CANARICULTURA

Segundo o dicionário Aurélio, Associação : sf.1.Ato ou efeito de associar(-se).2.
Combinação , união.3.V.sociedade(3).[Pl.:-ções],Canaricultura : sf., parte de da
avicultura relativa a criação de canários.
Ser iniciante na canaricultura não é uma experiência fácil, nos deparamos com
uma empolgação galgante ao entrarmos neste mundo fascinante de criação de canários,
queremos comprar nossos canários , vê-los reproduzir, criar nossos filhotes, mas as
coisas não são

assim tão fáceis, nos deparamos por vezes

por

caminhos com

obstáculos os quais por vezes nos fazem repensar se continuamos ou não. Mas à
vontade, o gosto por esse hobby nos faz fortes e corajosos a encarar todos estes
percalços que venham a aparecer.
O primeiro passo para o iniciante é como adquirir os pássaros. Ir a uma
avicultura especializada,

procurar criadores experientes, depois como fazer casais,

como tratá-los, com decidir que raça criar. O iniciante se depara então com a
necessidade de pedir auxilio a alguém mais experiente, um criador que possa ajudá-lo,
orientá-lo, então nos deparamos com uma etapa que considero a mais ingrata, pois é
nela que descobrimos que alguns canaricultores são soberbos, prepotentes e arrogantes.
Mas como toda regra tem suas exceções, encontramos

outros que tem o prazer de

ensinar e auxiliar sempre que preciso, pois o seu ideal de ser canaricultor o faz satisfeito
e gratificado em ensinar aquele novo criador que começa a sua longa caminhada na
canaricultura. O iniciante adquire então os seus pássaros, momento impar, e desde que
orientado estará certo que muitos erros virão neste inicio de criação.
Outro passo é associar-se a

um clube

para formalizar o desejo de ser

verdadeiramente criador de canários. Entendo que a formalização de uma filiação de um
iniciante na canaricultura em um clube deveria ser cercada de orientações iniciais, ajuda
na escolha da raça a ser criada, cruzamentos, enfim informações imprescindíveis ao
criador, o que geralmente não ocorre, o iniciante é considerado como mais um pagante
de anuidade para o caixa de uma entidade.
Acho que se deve rever as formas como são recebidos novos criadores dentro de
seus clubes, precisamos sim de orientações e esclarecimentos que serão valiosíssimas
para o iniciante, e entendo que isto é obrigação dos clubes.

Ser canaricultor parecia ser tão simples para este iniciante, de repente se depara
com um mundo gigantesco no qual deve galgar sempre na procura incentivos, de novos
conhecimentos e de novos amigos, amigos que estejam prontos para auxiliá-lo, orientalo, para que todo esse aprendizado, um dia, o iniciante possa se tornar o orientador
para o novo iniciante que se apresenta ao mundo da canaricultura.
Nunca seremos sabedores de toda a verdade, mas a verdade que sabemos e
cremos todos merecem ter o prazer de podê-la partilhar.
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“Auxiliar os criadores que estão iniciando é um dever de todos nós. Colabore com a
ornitologia, transmita o que você sabe!” (Paulo Fernando Pazzini Vianna)

