
Australske småfugle, del 1.

Efter længere tids søgen efter oplysninger om netop denne fugle gruppe, har jeg bestemt mig for at videre 
bringe nogle af de oplysninger jeg har fundet frem til. Dette er sket dels ved at læse et par specialbøger på 
tysk og en enkelt på engelsk. Dertil har jeg så lige lagt lidt erfaringer fra mit eget fuglehold oveni.

Eg har over de sidste par år anskaffet mig en del Australske småfugle. Efter at have beskæftiget mig med
Australske parakitter i små 30 år, var tiden inde til at prøve kræfter med noget nyt. Det blev en skidt start
for mig, der var noget der ikke helt fungerede. Det første år, fik jeg ikke andet end et par unger af spids
halede på pind. Jeg gik i gang med at søge oplysninger og fandt hurtigt ud af, at skal der lidt kød på de
oplysninger, er der kun udenlandske fugle bøger. Der findes da også nogle på Dansk, men jeg har ikke
fundet en der går i dybden med en specifik fuglegruppe. Jeg har taget noget af det bedste fra de bøger jeg
har læst og tilsat lidt af det jeg selv er kommet frem til.

Australske  finker  er  nok nogle  af  de  mest  populære.  Nogle  af  de  fordele,  der  er  ved at  arbejde med
småfugle kontra parakitter, er bl.a. De larmer ikke, man kan have mange på lidt plads, de kan yngle både
udendørs og indendørs, det er for de flestes vedkommende nogle udmærkede begynder fugle. Mange der
beskæftiger sig med småfugle, har dem gående i kassebure. Dette er som regel heller ikke forbundet med
vanskeligheder. Mange af dem vil dog trives bedre i en voliere enten alene eller sammen med andre.

Inden man går i gang med småfugle, er det vigtigt, man lige sætter sig ind i, hvad det er for en fugl man
gerne vil  have.  Hvordan skal  de passes og hvad er de optimale forhold for  netop denne fugl.  Kan jeg
overhovedet tilbyde det, der skal til, for at de trives. Her er der nogle få punkter man kan støtte sig til.

1. Studer arten du ønsker at holde. Har du tiden der skal til at passe den? Har du råd til at have dem
og til sidst har du pladsen

2. Man skal sørge for, at have det nødvendige foder klar, inden man anskaffer sig et par fugle.
3. Hvis man allerede har fugle, er det en god ide at sætte de nye i karantæne. Er der plads til det?
4. Er du klar med passende forhold til de nye?
5. Find ud af hvad pris leje de ligger i, inden du skal ud og anskaffe dig fuglene. Så kan du nogenlunde

gardere dig mod at blive snydt. 
6. Se efter inden du køber om fuglene har det godt. Ser de ok ud og er fjerdragten i orden.
7. Til sidst, og dette kan være svært, vær sikker på at det er et par du får. Det giver en del ærgrelser

når  man konstaterer,  at  de  fugle man købte viser  sig  at  være 2 ens.  Dette sker  måske midt i
ynglesæsonen. Så er det ikke nemt at få fat i en ny fugl, og oveni kan det være svært nok at finde
yngle fugle sidst på året. Skal man til at vente på at fuglene ud farver, går der jo lige et halvt år eller
mere.

Biotop.
 Det kan være en fordel at undersøge fuglenes oprindelige habitat først. Hvis man på nogen måde kan
efterligne denne, vil det for det meste føre til at, fuglene er mere produktive og har et bedre helbred. En
vigtig faktor her er da også foderet. De fleste vil nok sige at er fuglen opdrættet i et kassebur, er den jo ikke
vandt til andet. Nej det er den jo ikke, men er det ensbetydende med at, det er det bedste for fuglen. Jeg
har fundet ud af at holdes de i volierer ser du fuglene på en anden måde. De er meget aktive og ser ud til at
stortrives. Det er klart at ikke alle er lige egnede til at holdes udendørs. Dette kan tillægges vores fine klima.
Det er for det første koldt og blæsende en stor del af året. Vi har heller ikke den helt rigtige kombination
mellem varme og luftfugtighed. Mange af fuglene bygger selv reder, hvis de får mulighed for dette. Opsatte
reder benyttes også, men jeg har set flere af arterne bygge selv. Dette ligger i dem og det er ikke fordi de
ikke har fået tildelt opsatte reder.

Karantæne.



Man kan med stor fordel sætte sine fugle i karantæne når de kommer hjem. Dette får at undgå smitte og
eventuelle parasitter og orm. Der er delte meninger om hvor lang tid de skal være i karantæne. Nogle siger
3 uger andre helt op til 45 dage. Det må være op til den enkelte at afgøre. Der er også flere der anbefaler at
give de nytilkomne en ormekur.

                                                                                                                                                                                             


