
Rød brystet Tand skægfugl.

Lokalt første opdræt af Brian Kjær.

Alment: Skæg fugle er en familie på 81 arter, som er udbredt i Asien, Sydamerika, Afrika 
og Indonesien. De er fortrinsvis trælevende fugle, der hovedsagligt lever i regnskov og 
skov områder, selv om nogle af de Afrikanske arter, f.eks. Perle skægfuglene foretrækker 
de åbne områder.

Temperament: Skæg fugle er solitære i naturen, det vil sige at de lever hver for sig. De 
samles kun for at yngle eller hvor der er store mængder føde. Alle skægfugle kan være 
agressive overfor mindre fugle men også over for fugle på samme størrelse som dem selv,
og de fleste, hvis ikke alle arter, vil tømme andre fugles reder for unger.

Forhold: Trods deres robuste udseende, er ny importerede fugle svære at akklimatisere. 
De har behov for en redekasse at sove i men også til at gemme sig i under 
akklimatiseringen. Når de først er akklimatiseret er de hårdføre, og kan holdes ude hele 
året blot de har adgang til et opvarmet inderrum.

Opdræt: I naturen udhuler de en rådden træstamme, I fangenskab er det som 
udgangspunkt det samme de skal tilbydes. De laver selv et rederør i stammen ind eller 
ned til et redekammer. Man kan også tage en almindelig redekasse og fylde den op med 
en klyne eller sammenpresset frønnet træ. Uanset hvilken model man vælger er det en 
god ide at påbegynde  1-2 rede huller. Hos de fleste tand skægfugle er der ingen synlig 
kønsforskel dog har pragt tand skægfuglen forskel på struben. Hannen er sort og hunnen 
gul på struben. De lægger 2-4 hvide æg som ruges i 12-19 dage.

Foder: Man kan som udgangs punkt tilbyde dem en blanding af:

50% frugt, 30% veldeklareret universalfoder eller pille foder til frugt- og insektædere, 
hårdkogt æg, grøntsager og grønt samt levende foder. Når de har unger skal de have 
masser af melorm, maddiker, voks møl larver og fårekyllinger. De større arter har behov 
for pinkies(nøgne muse unger) og kæmpe melorm til at stille ungernes appetit.

  

I sommeren 2013, var jeg på besøg ved en fugleven i Odense og der så jeg for første 
gang Tand skægfuglen. Jeg syntes de så meget spændende ud, så vi aftalte at hvis han 
fik unger, ville jeg gerne købe et par. Så i sommeren 2014 var jeg igen ovre hos ham, men 
han havde ikke fået unger, øv øv. I september besluttede jeg mig så for at sætte en 
annonce på: Fuglemarked.dk, hvor jeg søgte et par. Dog havde jeg ikke de store 
forhåbninger om at få respons på annoncen, men vi skulle snart til Zwolle fuglemarked, så 
det kunne være at jeg havde heldet med mig der. Men 3 dage efter jeg havde sat 
annoncen på: Fuglemarked.dk, ringede der en fra Randers. Han fortalte at han havde en 
han fra 2013 og at han skulle hente 2 hunner i Frankrig, som han skulle have med hjem fra
Zwolle. Så vi aftalte at han kunne lave et par til mig, med hannen fra '13 og en hun fra 
'14.... Fedt!

http://fuglemarked.dk/
http://fuglemarked.dk/


Jeg kunne dog først få dem ca. En måned senere, da han ville være sikker på at de 2 
hunner han havde hentet hjem, var 100% ok - det er god stil!

Endelig blev det Oktober og jeg fik mine nye fugle hjem. Det var 2 meget rolige fugle og de
kom over i fuglehuset og gå. Jeg lod dem gå indendørs, da jeg var usikker på om de 
kunne finde ind igen. Da det jo var et nyt sted ville jeg ikke tage chancen. De kan ellers 
godt gå ude hele året, når bare de har mulighed for at komme ind.

I foråret 2015 fik de en lidt mør træstamme på ca. 90 cm og efter en uge havde de hakket 
et hul på ca 70 cm, med en hule i bunden, hvor de sov sammen om natten.

I Maj lukkede jeg dem ud i volieren for første gang. Udenfor havde jeg sat en stamme på 
ca 180 cm, som de straks gik i gang med udhule.

Jeg købte et Inspektionskamera med 1m kamera for enden. Den 10 juni opdagede jeg at 
de havde 3 æg i stammen uden for. Jeg var spændt, da hun jo kun var 1 år gammel, men 
det var fedt, at det var 2 fugle som fungerede så godt sammen.

Da jeg kiggede igen efter 2 uger, kunne jeg hverken se æg eller unger -øv, men det var jo 
også første gang. Men pludselig begyndte der, at forsvinde en del foder, så de fik både 
små og store melorme 2 gange dagligt. Jeg kiggede jævnligt i begge stammer, lyttede og 
bankede på dem, men jeg kunne intet se eller hører.

Da jeg så kom hjem fra arbejde den 26/8, syntes der der var lige lovlig meget liv i volieren, 
ved nærmere eftersyn kunne jeg konstatere, at der ikke kun var 2 tand skæg fugle, men 
hele 4 af slagsen, de havde altså fået 2 unger, uden jeg havde opdaget det. Så det må 
have været noget af et hul, de havde lavet i stammen, som jeg ikke kunne se det hele af 
med kameraet. Det viste sig at ungerne var 1,1.

Deres foder består af:

Frugt: æbler, pærer, vindruer, blommer, kiwi etc. skåret i små stykker.

Store og små melorme, dræbersnegle som de selv finder i bunden af volieren.

Biopiller og Universalfoder.

Målene på deres voliere udenfor er 4x1,5x2 meter og indendørs 1,5x1x0,6 meter.

Tand skægfuglene er en rigtig sjov og aktiv fugl.

Fortalt og skrevet af Brian.
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