Australske små fugle del 2.
Introduktion til nyt foder.
Det er ofte en stor misforståelse at Australske finker kan klare sig på en smal diæt af tørre frø og vand.
Dette er ikke tilfældet. Selv den nok så populære zebra finke lever af et varieret udvalg af foder. Der findes
ingen vilde fugle der udelukkende lever af tørt frø. Tørt frø bliver givet til fugle i fangenskab for at gøre det
nemt for os, og ikke nødvendigvis deres.
De fleste finker vil ikke nødvendigvis acceptere nyt foder med det samme. De vil i starten nok mest tage det
de er vant til og derfor kan det være en fordel, at få lidt frø med fra sælgeren. Hvis man kan købe en
blanding af samme slags, er det jo fint nok. Nogle fugle bliver gradvis vendt til at spise det nye foder. Dette
kan godt tage et par måneder, inden de får smag for det nye foder. Husk, at det som regel er en god ting
med en hel del tålmodighed. Det er tit løsningen til succes.
Frø.
Tørt frø er godt som basis foder. Det kan gives som separate frø sorter eller som en blanding. Det kan
anbefales at give en god trope blanding, og så give forskellige frø sorter for sig selv, rent i separate skåle.
Alle Australske finker vil kunne tilfredstildes med en god frø blanding. Det kan anbefales at supplere med
græs frø af forskellige sorter. Jo mere specielle frøsorter man tilbyder separat, jo mindre spild. Dette kan
vise sig at være en økonomisk gevinst for fugleholderen.
Grit.
Fint grit skal hele tiden være til stede. Grit blandingen må gerne være med kul. Dette er noget især goulds
sætter pris på. Jeg bruger selv, det der er tilbage, når brænde ovnen tømmes. Jeg serverer det i store
stykker så kan de selv pille det i mindre stykker. Dette gælder for øvrigt også større fugle.
Vand.
Fuglene skal have frisk vand hver dag. Det kan anbefales at bruge skåle der gøres rene hver dag. Drikke
vand og bade vand er ofte serveret i samme skål. Dette bør gøres i en sådan at ny ud fløjne unger ikke kan
drukne i vandet. Nogle bruger en dispenser, der giver et dryp. Dette er kendt fra hønseavlere. Denne
metode bevirker at buret ikke bliver gennemblødt ved badning. Det kan virke lidt forkert, idet fuglene jo
ikke kan komme til at bade på noget tidspunkt. Men igen må valget være op til den enkelte fugleholder.
Grønt.
Grønt bør gives hver dag i ynglesæsonen. Det kan selvfølgeligt være svært når man yngler med fuglene om
vinteren. Grønt spiller en vigtig rolle som foder når der er unger. Tit er grønt og spiret frø en vigtigere
bestand del i opfodringen af unger end levende foder. Spiret frø skal som udgangs punkt have en sød lugt.
Hvis der er den mindste tvivl, bør man smide frøet ud. Det kan være årsagen til at fuglene bliver dårlige. Lav
ikke mere spiret frø en fuglene kan spise i løbet af kort tid samme dag.
Frugt og grøntsager.
Det er som udgangspunkt en god ide at give alle fugle mulighed for at variere foderet så meget som muligt.
Dette gælder også med hensyn til frugt og grønt. Det er ikke sikkert, at de alle vil tage grøntsager eller for
den sags skyld frugt. Men er det tilstede vil de helt sikkert tage noget af det. Dette må være en vigtig del af
deres foder og et godt supplement til at de trives. Jeg kan her nævne broccoli i blomst. Dette er noget de
fleste af fuglene sætter pris på. Figner og agurk er også godt, samt græskar kerner. Andre vil sige at friske
bananer er rigtig godt til finkerne.
Levende foder.

De fleste Australske finker vil tage små insekter. Disse kan serveres i optøet form eller som levende. Især i
ynglesæsonen tager de en del til at opfostre ungerne. Mængden af levende foder varierer fra art til art. Der
er mange opdrættere, der kan berette om, øgede opdrættede unger, når der bliver brugt levende foder. En
undtagelse er dog goulds amadiner, der ikke tager hverken levende foder eller pinkies. Man kan altid få fat i
et varieret udvalg af levende foder. De fleste dyrehandlere har efterhånden et bredt udvalg i butikken. Man
kan også selv lave en del af det, eller som nogle gør, sætte en insekt fanger op udenfor. Denne vil så forsyne
opdrætteren med det, der nu er fløjet ind i den i løbet af natten.
Variation af foderet.
Det kan være en rigtig god ide at køre med 2 foder planer. Den ene suppleret med grønt, levende animalsk
foder i ynglesæsonen og en mere spartansk udenfor sæsonen. Dette vil bevirke at fuglene for en naturlig
pause, hvor de blandt andet også lige skal fælde en gang.
Det var lidt om hold af småfugle
Peter.

