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Havemøde...
Igen har vi en a� ale om havemøde. Denne gang staret vi ved Jan Asp i Vejle. 
Jan holder tropefugle, og har gjort det i mange år. Hvad Jan lige nu har i 
voliererne kan jeg kun gæ� e på, men gennem årene har der været rig� g 
mange spændende fugle. Jan har siden vi sidst besøgte ham, bygget om, 
og har fået nye bure � l sine fugle. Jan er al� d et besøg værd, så har du ikke 
� dligere været hos Jan, kan det varm anbefales. Om ikke andet, kan det give 
anledning � l inspira� on.
E� er besøget ved Jan, fortsæ� er vi � l Skærup, hvor vi skal besøge Brian. Her 
vil der bl.a. være mulighed for at se Araer, fl agermuspapegøjer og lorier. Igen 
nogle spændende fugle, som vi ikke i det daglige ser hos andre fugleholdere.
Bemærk at mødedagen er søndag.

Tilmelding � l Brian Kjær på tlf: 5042 9656, senest den 19. juni.

Hvor :  Ribegade 52, 7100 Vejle
Hvornår:  Søndag den 21. juni 2015,  kl. 14.00

Lagersalg...
Vi forventer at a� olde lagersalg i august måned, hvor vi sælger ud af 
foreningens uds� llingsmateriale. 

Sommerudfl ugt
Som nævnt i sidste medlemsblad, er sommerudfl ugten under planlægning. 
Datoen er  fastsat � l søndag den 06. september 2015.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

God sommer
Peter.
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Siden sidst...
... har vi i foreningen ha�  besøg af Solfuglen. En speciel forening for frugt og 
insektspisere.
De var på besøg lørdag den 9-6 og kom 25 medlemmer. Med start ved 
Brian, hvor de skulle have morgenmad, rundtur i hans fuglepark, kom de 
e� erfølgende � l Peter, idet Lars havde meldt fra. Herfra tog de videre � l 
geografi sk have i Kolding. De� e gav en masse nye informa� oner om, hvad der 
kunne gøres anderledes eller på en anden måde. Hvordan de fodrer deres 
fugle og hvad man som nybegynder måske ikke skal starte med.
Det gav også anledning � l en forespørgsel ved deres medlemmer om 
frem� dige besøg.
Vi skal jo bla. en tur � l Silkeborg og besøge Thomas. Vi var ikke heldige med 
vejret denne dag, regnvejr, så det tog lige toppen af glæden ved et havebesøg.

Peter

... har vi været en tur i Silkeborg på voliere besøg ved Thomas Springer og 
Allan Holmgård.
Denne tur var arrangeret som en kør selv tur og vi var 11 deltagere, der tog 
turen � l Silkeborg.
Det er e� erhånden ikke nemt at dupere fuglefolk som os, men det må man 
sige vi blev denne dag.

Vi blev taget godt imod ved Thomas og startede ud med at se på fugle i hans 
forældres have. Denne lå 300 meter fra, hvor han selv boede. Vi så en velplejet 
have og et par enkelte fugle, men hvilke fugle. Jeg har kun set dem i Walsrode, 
men derfor kan de jo godt fi ndes udenfor denne park. Her så vi et par sorte 
storke som lever i Afrikas vilde natur. Da vi var færdige her gik vi � lbage � l 
Thomas`s bopæl. 
Når man nu ved at manden bor i lejlighed må det jo være begrænset hvad der 
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er at se på. Jeg blev noget overrasket, da vi i hans kælder, så et par Rødnæbbet 
Toko , tandskægfugle, Hammerhovedet Stork, biæder og Mellem Beo. Nogle af 
dem var da også i gang med at yngle, men det er jo ikke ligefrem hverdags kost 
at se sådanne fugle. 
Når man kiggede i hans foder udvalg var fl ere nok løbet sin vej. Menuen stod 
bla. på ro� er, mus og dag gamle kyllinger. Her� l en masse andet som kun 
Thomas kan huske. I hans soveværelse var der et par Manakiner, vist nok det 
eneste par i Dk. Et meget fi nt fuglehold.

E� er de� e besøg kørte vi vel 1 kilometer udenfor byen. Her bor Allan som gør i 
amazone papegøjer og ara er. 
Allan s fuglehold var også noget for sig selv. Vi blev mødt af en stor voliere på 
gård pladsen med et par Blågule Araer. 
Ja ja, de sidder jo mange steder, men disse var rig� g fl o� e i farverne. Volieren 
var bygget op af en gammel svinestald, og da vi var klar, gik vi inden døre. 
Hold nu op. Der er første gang jeg har set voliere lavet i teak træ. Hans voliere 
gik fra gulv � l lo� . Vel 4-5 meter høje. De fl este var 3-4 meter bredde og ca. 3 
meter dybe. Her var plads nok � l de store fugle. 
Redekasserne sad i 3 meters højde og fl ere af fuglene var da også i gang med 
at ruge. Et meget fi nt anlæg, hvor der også var blevet plads � l et bassin med 
sump skildpadder. Han var i gang med at lave et større indendørs vandløb hvor 
der også skulle sæ� es fugle ud. 

Nå det må vi se næste gang. Mange tak � l Thomas og Allan og os der deltog, 
kan nok hur� gt blive enige om, at her var der nogen, der blev snydt for en 
oplevelse. Rig� g fi n tur hvor vejret var med os.  
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Opdræt af Spætmejse.

Af Peter Damsgaard

Spætmejser er blandt de få fugle, der 
kan kravle ned ad stammer og klipper 
med hovedet forrest, hvilket hverken 
spæ�er eller Træløbere er i stand �l. 
De har et stort hoved, kort hale og 
stærkt, lidt konisk, lige næb og stærke 
ben og fødder. Mange af arterne 
er blågrå på ryggen og gullige eller 
rødlige på bugen og har en mørk stribe 
gennem øjet. De fleste findes i åben 
skov, men enkelte klatrer på klipper.

Spætmejsen er en ret almindelig 
ynglefugl i vore skove, men synes 
a�ængig af egeskov, og er derfor 
noget ujævnt udbredt. Den strejfer 
om i vinterhalvåret og gæster da også 

haverne for at finde føde. Føden i 
sommer�den består hovedsaligt af 
insekter medens plante føde udgør 
det om vinteren. Den hamstrer frø og 
nødder som gemmes i barkrevner og 
sprækker.

Yngel: Den bruger gamle rede huller fra 
andre spæ�er og lukker for store rede 
huller �l med ler. Spætmejsen ligger i 
begyndelsen af maj måned 6-8 hvide 
æg, som hunnen ruger på i 15-18 dage. 
Begge forældre fodrer ungerne, og 
føden består hovedsagligt af insekter, 
larver og edderkopper.

Jeg har i de seneste par år prøvet �l 
med lidt forskellige nordiske fugle. 
Nogle af dem med succes og andre 
med mindre held. Ved flere lejligheder 
er jeg stødt på Spætmejsen, når vi 
har været på besøg rundt om i landet. 
Den er nu også gæst på foderbræ�et 
i haven om vinteren. Så den var i mit 
søgelys for at prøve noget nyt.

Vi var en tur i Padborg e�er foder, 
og Meta havde 2 par som hun var 
noget træt af. De ville ikke yngle og 
der var meget uro i deres voliere. De 
blev set an og vi a�alte, at jeg skulle 
købe det ene par, når jeg havde fået 
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solgt ud af egne fugle. De�e tog det 
meste af vinteren og Meta var af den 
overbevisning at handelen nok ikke 
blev �l noget. Men i marts måned i 
2015 kom de med hjem, og blev sat i 
en voliere, hvor jeg havde ha� et par 
Kongeparaki�er gående. Deres gamle 
redekasse, en hul lindetræs stamme, 
havde jeg ladet stå og fyldt volieren 
op med en masse gamle hylde træ 
grene. Der blev sat 5 mejse kasser op 
rundt i volieren så var det jo bare og 
vente. De faldt hur�gt �l og det skal 
lige siges at det er fugle der er fart på. 
De er her og der hele �den og det er 
ret fascinerende når de løber lodret 
nedad, med hovedet nederst.

Jeg fik besøg af Lars en dag og han 
havde selv prøvet kræ�er med denne 
fugl. Han kunne supplere med lidt 
info. Blandt andet var hullerne i 
redekasserne for små og så skulle 
de have noget ler ind i volieren, 
de�e fordi de selv murer hullet �l så 
det passer. De�e blev ordnet. Rede 
hullerne blev boret op �l dobbelt 

størrelse og der blev gravet ler ved et 
vandhul på marken. Leret var de i med 
det samme, men jeg så nu ikke de var 
i redekasserne. Jeg kom i tanke om, at 
jeg i mine gemmer havde en gammel 
parakit kasse stående. Den havde 
�dligere været brugt �l Rødkappet 
Parakit og var udført i lærketræ. 20x20 
i bundmål, 40 cm høj med et indgangs 
hul på 60 millimeter. I de indvendige 

hjørner var der sat en trekant liste på 
ligeledes af lærketræ. Denne blev sat 
op på tråden ud mod min fodergang 
på indvendig side. Bage�er kan jeg 
godt se at de�e ikke var så klogt, idet 
jeg ikke har mulighed for at lave rede 
kontrol. Men de�e var åbenbart start 
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skuddet. Knapt var lågen lukket før 
de var i kassen for at inspicere. De�e 
betød desværre også at min enlige 
Rødhals må�e lade livet. Den blev 
simpelthen jagtet �l døde. Nuvel, jeg 
begyndte så at læse alt hvad jeg kunne 
finde om denne fugl, og fandt ud af, 
at de forer reden med barkstykker fra 
grantræ. Op i skoven igen og så hjem 
med nogle gamle halvrådne stammer. 
Disse blev bare smidt ind i bunden og 
blev straks undersøgt. Først for insekter 
og siden for at bruge stykker �l reden.

Når jeg sad og studerede dem, så 
jeg kun hunnen tage del i, at få rede 
hullet lukket �l. Den henter noget ler, 
blander det med sand og spyt eller 
vand og så kliner den det i rede hullet. 
Lidt ligesom når svalerne bygger deres 
reder. Hullet lukkes så de kun lige 

akkurat kan komme ind i kassen, og 
here�er fylder de bunden med frønnet 
træ og barkstykker. De�e arbejde 
brugte de vel 14 dage på og der var 
ikke optræk �l det helt store, men 
hvad, der var godt gang i dem. Når 
man har været vandt �l paraki�er, må 
det siges, at her sker der noget hele 
�den. Det er sjældent de er i ro. 
Sidst i april måned så jeg så den ene 
blive madet af den anden, hvilket jo 
er gode tegn. Så er man også mere 
sikker på, at det nu også er et par man 

har fået fat i. Kort �d e�er, var det kun 
den ene fugl jeg så. De�e gav lidt uro i 
kroppen, for var den gået i kassen eller 
lå den et sted og var død. Tålmodighed 
blev der sagt inde i mig selv og det skulle 
da også vise sig nogle dage senere. Her 
var de nemlig begge to ude og hannen 
fodrede hunnen. Det er ikke nemt at 
følge med i hvad det er de spiser, for, 
som en fortalte mig, 60-80 procent 
af den mad de får s�llet �l rådighed, 
gemmer de. Alle revner og sprækker er 
da også fyldt op med nødder, solsikke 
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selv melorm, tror de bliver der, når de er 
klem ind i en revne i barken.

Jeg supplerede nu den daglige kost 
med pinkies, universalfoder og frugt. 
Frugt er de ligeglade med. Siden er 
der også kommet frosne voksmøl på 
menuen. Ved et �lfælde fik jeg lov �l 
låne et kamera som kan bruges �l at 
se i rør og lignende med. De�e blev 
ført ind i reden en dag hunnen var ude. 
Jeg havde set hannen fodre hende, 
hvore�er hun fløj ind i reden med 
maden i næbbet. På skærmen kunne 
jeg se 2 unger ligge i en fordybning 
af frønnet træ. Et gæt er at de var 
omkring en uge gamle. Helt nøgne og 

ikke med dun ligesom mange parakit 
unger har. Nu blev fodermængden sat 

lidt op. Især pinkies tog de 
en del af, men også melorm. 
Ikke for store, men de�e er 
nu ikke et problem, idet jeg jo 
har lidt hjemmelavede i min 
ormegård. Nu er der så kun og 
vente på at se hvad det bliver 
�l. Jeg kunne forstå på Meta at 
hun ikke har ha� held med at 
få dem �l at yngle. Det andet 
par hun havde, er side solgt �l 
anden og de er heller ikke gået 
i gang. Lidt spændende, men 
igen tålmodighed. Jeg skriver 
igen, hvis der kommer unger 
på pind.  
Jeg kan lige slu�e denne ar�kel 
af med hvad de fik �lbudt af 
foder.

Stribet solsikke.
Jordnødder
Mejsekugler
Universalfoder �l insektædere fra Avian
Universalfoder fra Tovo  
Pinkies
Melorm
Voksmøl larver
Hele hasselnødder fra haven.

De sæ�er også pris på, hele �den at, 
have stammer af halv rådent, grantræ 
�l rådighed. Her kan de selv finde en 
del insekter og larver.
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Omfa�ende følgende slægter: 

Rødisset Parakit (Purpureicephalus) 
Ringparaki�er (Barnardius) 
Rosellaer (Platycercus)  
Sangparaki�er (Psephotus) 
Gede- og Springparaki�er 
(Cyanoramphus) 
Hornparaki�er (Eunymphicus) 
Fijiparaki�er (Prosopeia) 
Græsparaki�er (Neophema) 
Bourkes Parakit (Neopsephotus)
Undulat (Melopsi�acus). 

Størrelse 
Længde 18-47 cm a�ængig af art, 
vægt 26-220 g a�ængig af art. 

Levealder 
20-35 år 

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
Fladhaleparaki�er er fugle med et 
stort behov for at flyve, og mange af 
dem flyver hur�gt. De holdes derfor 
bedst i udendørsvolierer af passende 
størrelse. Det vil for de store arters 
vedkommende sige en voliere på 
minimum H180 x D100 x B400 cm. Til 
de mindre arter anbefales en voliere 
på minimum H180 x D100 x B200 cm. 

Pasningsvejledning for fladhaleparakitter

Fladhaleparaki�er er ikke de værste 
gnavere, og derfor kan voliererne 
normalt bygges som trækonstruk�on 
med almindeligt volierenet med en 
maskestørrelse på 1 x 2 cm. Volieren 
bør være afskærmet på to af siderne. 
I �lknytning �l volieren skal der være 
et inderum, hvor fuglene kan søge ly 
for vejrliget. Inderummet bør have et 
grundareal mindst halvt så stort som 
volieren. Voliere og inderum forsynes 
med grene, som paraki�erne kan klatre 
og gnave i. Grenene placeres bedst i 
enderne af volieren, så der stadig er et 
passende flyverum imellem. 
Vand og foderskåle skal anbringes 
med god afstand, så vandskålen ikke 
bliver fyldt med frø. Udendørsvolierer 
skal være forsynet med en sluse, så 
fuglene ikke uforvarende kan flyve 
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ud. Kun enkelte arter kan anbefales at 
holde som indefugl. Hvis man vil holde 
undulater som indefugl, anbefales et 
bur på minimum H60 x D50 x B100 cm. 
Til fugle af rosellastørrelse anbefales et 
bur på minimum H100 x D70 x B160 cm. 

Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
Hvis fladhaleparaki�er holdes 
udendørs, kan de vænnes �l at være 
ude hele året. De skal dog have adgang 
et afskærmet, fros�rit opholdsrum. 

S�mulering og behov for mo�on 
Hvis fladhaleparaki�er holdes i voliere 

af passende størrelse og med rigelige 
klatre- og flyvemuligheder, kan de selv 
sørge den nødvendige mo�on. For 
fugle i indendørsbure er det vig�gt 
med friske grene, de kan gnave i. 

Fodring 
Fladhaleparaki�er lever i naturen af 
et bredt udvalg af frugter, nødder, frø 
og grønt. Når man sammensæ�er 
sit foder skal man derfor sikre, at 
det er varieret og indeholder både 
proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. 
Som basisfoder kan man anvende en 
frøblanding �l paraki�er. 
Der findes i handlen frøblandinger �l 
både store og små paraki�er. Vælg 
den type, der passer �l fuglene. Man 
skal sikre sig, at der er mange slags frø 
i blandingen og ikke kun overvejende 
solsikke. 
Til fugle, der opholder sig ude om 
vinteren, gives et ekstra �lskud af 
olieholdige frø som solsikke, saflor og 
hamp. 
Her�l gives frugter, f.eks.: appelsin, æble, 
pære, blomme, banan, mango, kiwi og 
vindruer. 
Grøntsager: Gulerødder, majs (friske, 
kogte eller frosne), ærter, broccoli, 
spinat, rødbeder og peberfrugter. Grønt: 
mælkebø�er, friske grene med blade, 
hyben, rønnebær og andre bær. 
Spiret og opblødt frø er en god kilde �l 
vitaminer. Under spiringen skal frøet 
flere gange skylles grundigt for at �erne 
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urenheder. Frøblandinger med store 
frø som ærter, solsikke, saflor, hvede og 
bønner er velegnet �l spiring. 
Især i yngle�den tager mange af 
paraki�erne også insektlarver, f.eks. 
melorme, bidronelarver, voksmøllarver. 
Foderpiller er også et udmærket foder, 
men bør al�d bruges sammen med 
andre foderemner, da det kan blive for 
kedeligt for fuglene, hvis det gives alene. 
Vær opmærksom på, at mange typer af 
foderpiller er �lsat konserveringsmidler 
og kuns�ge farvestoffer. 
Fladhaleparaki�er skal ikke have sand og 
småsten, men skal have en kalkblok eller 
en skål med knuste østersskaller kaldet 
Grit. 

Sociale behov 
Fladhaleparaki�er lever i naturen 
parvis og i mindre grupper (undulater 
dog i store flokke) og har derfor et 
stort behov for at være sammen med 
artsfæller. Fladhaleparaki�er bør 
derfor ikke holdes enkeltvis. 

Formering, yngelpleje og eventuel 
neutralisa�on Under de rig�ge forhold 
vil fladhaleparaki�erne kunne yngle 
i fangenskab. Fladhaleparaki�erne 
er kønsmodne i en alder af 1-2 år. I 
naturen yngler fuglene i hule træer. 
I fangenskab kan man beny�e hule 
træstammer eller egentlige redekasser, 
der for de større arter måler H45 x D30 
x B30 cm, og for de mindre arter H30 x 

D15 x B15 cm. De store arter skal have 
et indgangshul på 8-10 cm i diameter, 
mens de mindre arter skal have et hul 
på ca. 5 cm. Kasserne kan anbringes 
vandret, lodret eller på skrå. Kasserne 
bør laves af træ eller krydsfiner. 
Som redemateriale kan anvendes 
spagnum, høvlspåner eller biostrøelse. 
Ruge�den er 18-20 dage, hvore�er 
ungerne fodres i reden 4-6 uger 
inden udflyvning. E�er udflyvningen 
fodres ungerne stadig en periode af 
forældrene. 

Typiske tegn på sygdom og nedsat 
trivsel 
Fugle er gode �l at skjule sygdom. 
Derfor skal man være opmærksom på 
de mindste tegn på, at fugle ikke trives, 
således at behandling kan sæ�es ind i 
�de. 
Den raske fugl er livlig og bevæger sig 
hyppigt i løbet af dagen ved at flyve 
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og klatre. Fjerdragten er stram, ren og 
glat. Næb og fødder rene og tørre og 
øjnene klare og agtpågivende. 

Den syge fugl kan vise sine symptomer 
på mange forskellige måder. De 
mest almindelige tegn på sygdom er 
følgende: 
- Nedsat ædelyst, fuglen sidder ved 
foderet uden at æde 
- Fuglen puster sig op, ser træt ud og 
sæ�er hovedet under vingen, også om 
dagen 
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt 
stødende åndedræt og o�e hvilende på 
begge ben 
- Tynd ildelugtende afføring 

Når sygdomstegnene tydeligt kan ses 
på fuglen, haster det med at få den 
�l dyrlæge, da den på de�e �dspunkt 
allerede er meget syg. 

Udbredelse 
Australien, New Zealand og 
omliggende øer. 

Slutblok 
Denne pasningsvejledning er 
udarbejdet af Landsorganisa�onen 
Danske Fugleforeninger (www.ldf-
net.dk). 

Pasningsvejledningen indeholder 
generel informa�on om pasning af en 
dyreart/dyregruppe. 
Yderligere oplysninger kan findes på 
biblioteket eller på ovennævnte og 
andre hjemmesider. 

Pasningsvejledningens faglige indhold 
er godkendt af Rådet vedrørende 
hold af særlige dyr den 12.12.2013 
i henhold �l bekendtgørelse om 
erhvervsmæssig handel med dyr.
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Skrevet af Tage Fensmand 1986

Jeg har i et fugleblad fra 1986 fundet 
en opskri� på blødfoder. 

Opskri�en på et godt blødfoder:
En opskri� på et brød som jeg har 
brugt i mange år og lyder som følger:
50 gr melis
6 æggeblommer
125 hvedemel
125 maisena mel
50 gr ærtemel
1⁄2 tsk salt og
25 gr gær.

Melis røres ud i æggeblommer. 
Here�er �lsæ�es lidt e�er 
lidt hvedemel samt resten af 
ingredienserne. 

Æggehviderne piskes �l skum og 
�lsæ�es. Here�er bages brødet i ca 45 
minu�er ved 190-200 grader, �l det er 
smukt gyldenbrunt. 

Når brødet er koldt skæres det i skiver 
og tørres i ovnen eller på radiatoren.
Det tørre brød køres igennem 
kødmaskinen og �lsæ�es rasp og knust 
mineralpiller, samt 250 gr kyllinge 
piller.

Blødfoder.

Det hele blandes omhyggeligt og 
anbragt på et tørt sted i en tæt dåse 
kan det holde sig i flere måneder. 
Så meget man skal bruge �l fodring 
blandes med hårdkogt æg og nogle 
dråber levertran. Det skal have en let 
smuldrende konsistens og er here�er 
klar �l brug. 
Man kan når det serveres drysse lidt 
vitakalk ovenpå.

Ærtemel var ikke �l at opdrive i starten, 
så jeg fik min kone �l at køre gule ærter 
igennem en kødhakker.
Hakkeren havde dog ikke så godt af 
den noget hårdhændede behandling så 
jeg gik e�er noget �d over �l at bruge 
hundekiks i stedet for. 
Hvis fuglene ikke går �l fadet, kan man 
pi�e smagen op med lidt anis-olie. 

Det er ikke alle fugle der er vilde med 
smagen/lugten af levertran. Derfor kan 
blandingen lige pi�es op med anisolie. 
Husk ikke at komme for meget i.
Det var lidt fra gamle dage.

Peter.   
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Springparakitten
Cyanoramphus auriceps

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Han: Fjerdragten hos Springparakitter 
er overvejende grøn. Bryst, bug 
og underhaledækfjer gulgrønne. 
Pandebånd gående fra øje til øje rød. 
Isse gul. 
Næb blågråt med sort næbspids. 
Iris orangerød. 
Ben grå.
Hunnen. Ligner hannen, men det 
røde pandebånd er smallere, lige 
som den gule isse ikke er så gennem 
farvet. Næbbet er mindre end hos 
hannen.
Længde ca. 24 cm.
Ungfugle: Blegere i farverne end 
voksne fugle. 
Næb hornfarvet. 
Iris brunlig. Ungerne er normalt fuldt 
udfarvet i 6-7 månedernes alderen.

Springparaki�e høre hjemme i 
New Zealand og på nogle af de 
omkringliggende øer.
I naturen menes der at være et sted 
mellem 10-20,000 fugle �lbage, an-
tallet er dog lidt faldende som følge af 
skovrydning.  
Springparaki�en lever hovedsagelig i 
skove, hvor den uden for yngle�den 
ses i små flokke. 
Yngle�den er normalt fra oktober �l 
december, men Springparaki�en kan 
dog yngle hele året. Den yngle i hule 
træstammer eller grene. Der lægges 
5 �l 8 æg, som ruges i ca. 19 dage. 
Ungerne forlader reden e�er ca. 5 
uger. 
Springparaki�en lever af frø, bær, 
blomster, rødder, og insekter hentet 
fra træer og på jorden, hvor der ikke er 
rovdyr.
 
Hvis man ønsker en fugl der er fuld af 
liv, nysgerrig og kan blive ret så tam, 
kan man nok ikke vælge en bedre fugle 
end Springparaki�en. Da den er meget 
ak�v, skal den have masser af plads.  
Voliere �l Springparaki�en skal mindst 
være mindst 1 m bred, helst ikke under 
3 m. lang og 2 m. høj.
Der må gerne være masser af grene og 
træstammer som den kan løbe på.
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Som foder kan anvendes en god 
parakitblanding evt. blandt med en 
skovfugle bladning. Blandingen må 
godt indeholde lidt solsikke, da den er 
meget ak�v, så chancerne for at den 
bliver fed er ikke så stor. 
Man kan ski�es �l at give, spire�rø, 
frugter, bær, grønt og majskolber, så 
det ikke er det samme foder de får 
hver dag. 

Springparaki�en har det med at 
sprede fodret over hele volieren, 
da den sviner meget. Den tager 
fodret med foden, enten bliver den 
siddende, eller flyver hen og sæ�er 
sig på en gren, hvor den så spiser det 
den vil have og resten ryger på gulvet. 

Den elsker at bade så den skal have 
stor flad vandskål.
 
Springparaki�en skal have en 
redekasse der er 20x20x30 cm. med 
et indgangshul på 6 cm. Som bundlag 
bruges spåner blandet med spagnum. 
Der bliver lagt 4-7 æg, som hunnen 
ruger på i ca. 19 dage. Ungerne 
forlader reden e�er ca. 5 uger og er 
selvstændige e�er 4-5 uger , er hannen 
aggressiv skal ungerne �ernes, da han 
ellers kan slagte han ungerne. 
Ringstørrelse er 4,5 mm. 
Ungerne skal helst være et år, før man 
bruger dem �l avl, da de ellers får for 
dårlige unger og de bliver også hur�g 
slidt op og dør. 
I fangenskab kan de yngle hele �den 
og de kan være svære at stoppe, da de 
kan lægge sig på gulvet og ruge. Men 
de skal helst kun have to kuld om året, 
så får man de bedste unger. Ungerne 
vil gerne overna�e i redekassen, derfor 
skal der helst være flere kasser, så der 
er sovekasser og ynglekasser.
Springparaki�er kan gå ude hele året, 
hvis de har et indendørs rum hvor de 
kan gå i læ når det blæser og regner for 
meget.
For den knap så erfarende fugleholder 
skal man passe på ikke at krydse 
Springparaki�en med Gedeparaki�en 
da de godt kan minde lidt om 
hinanden.
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Her en lille husker �l dem, der har lavet 
ny/nye voliere i foråret. 

Har du/I lavet ny eller nye voliere her 
i foråret, har du vel også husket at 
klippe alle trådender helt af. De�e 
for at der ikke er noget fuglene kan 
komme galt afsted med. 
Der er ikke noget mere kedeligt end 
at komme ud �l sin voliere/ volierer 
og finde, en fugle hænge i det ene 
ben, fordi ringen sidder fast i en sådan 
stri�er. 
Gå hellere voliererne e�er en ekstra 
gang, for alt der kan være �l fare for 
fuglene. De�e gælder selvfølgelig også 
på grene og træer.

Peter    

Husk !

    Tl f .  70  23  23  47
Hjemmeside: www.bogsalget.com  .  E-mail: bogsalget@bogsalget.com
Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden

Besøg vor internetbutik - her fi nder du et stort udvalg af:
Bøger  -  plakater  -  DVD’er  -  CDrom’er  -  T-shirts m.m.

- du velkommen til at kontakte os, og vi vil forsøge at skaffe det du søger

fugleforeningernes eget bogsalg

Danske Fugleforeninger
Bogsalget
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Køb-,  salg- og by�eannoncer  sendes 
senest den 1. i måneden �l 

Claus Vandborg, Dalegade 25, 
7000 Fredericia  eller  E-mail: 

c.vandborg@youmail.dk

Køb - Salg - By�e
1,0 = han     0,1 = hun     1,1 = par     

OBS: Her er der også plads �l din 
annonce. Har du noget, med rela�on 
�l fuglehobbyen, der skal sælges. 
Kan medlemmer af foreningen 
ganske gra�s sæ�e det �l salg her på 
denne side i medlemsbladet.



- bladet for enhver, der søger oplysninger 
  om fugle i bur og voliere...
- udkommer 10 gange årligt

 Nordens største og mest alsidige fugleblad!
Du tegner abonnement for 2015 ved at indbetale 
Kr. 500,00 på giro: +01<    9261567 
Ved indbetaling før 2015, får du endnu ikke udkomne blade i 2014 med i prisen.

(prisen gælder kun for levering i Danmark)

Vil du vide mere om Dansk Fuglehold 
sender vi gerne et prøveeksemplar
Skriv eller ring til: Dansk Fuglehold
 Stentoften 1 
 3140 Ålsgårde, Danmark
 Tlf. + 45 7023 2348
 E-mail: eksp.df@ldf-net.dk    

Tidsskriftet 

Dansk Fuglehold
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