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Medlemsmøde
Medlemsmøde i marts måned vil 
komme omkring emnet uds� lling 
af fugle, samt det at blive og 
være dommer i forbindelse med 
bedømmelse af fugle. 
E� er henvendelse � l 
Dommerudvalget under LDF, 
er der indgået a� ale med 
Niels Rasmussen om at indvie 
foreningens medlemmer i 
bedømmelseskunsten m.v. 
Niels Rasmussen er opvokset med fugle, og har en bred viden om de fugle vi 
har i vore voliere. 
I a� enens anledning, vil vi fi nde lidt fugle frem fra gemmerne, og sæ� e dem i 
nogle passende bure, så vi kan få en snak omkring de enkelte fugle. 
Der vil blive rig lejelighed � l at spørge ind � l emnet uds� lling af fugle. Hvad og 
hvordan gør man.

Kom og vær med � l at gøre a� enen lærerig for andre af foreningens 
medlemmer, benyt også lejeligheden � l selv at samle nogle guldkorn op.

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer  denne a� en. 

Hvor:  Korskærsvej 8, kld. Fredericia 
Hvornår:  Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30
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Fuglemarked...
Tiden er igen kommet, hvor vi deltager i det fælles fuglemarked i Kolding. Har 
du ikke � dligere været � l fuglemarked, er muligheden der nu. Du behøver ikke 
hverken købe eller sælge fugle for at få oplevelsen. 

Der er al� d mange forskellige fugle at se på, og herudover er der et væld af 
� lbehør samt foder � l fuglene. Står du og mangler fugle e� er vinteren, og 
inden den kommende ynglesæson, så har du også mulighed for at få suppleret 
op. Har du overskudsfugle, har du mulighed for at sælge fuglene på markedet. 
Ønsker du at sælge, skal fuglene � lmeldes markedet. Se annonce for markedet 
bag i de� e medlemsblad. 

Der vil på markedet være mulighed for at købe kaff e, øl, vand, brød og pølser, 
så ingen behøver at have madpakke med. 

Har du bare brug for at snakke med andre fugleintereserede, så er der rig 
lejelighed for det denne dag. 

Tid og sted for fuglemarkedet, fremgår af annoncen sidst i de� e blad. 

Velkommen i foreningen siger vi � l:
 Klaus Hansen, Morud

Vi håber at medlemskabet, må blive � l gavn og glæde for dig og foreningen.
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En tur i Naturparken Hindsgavl Dyrehave starter 
som regel med en tur ud over Sle� en, hvor vi næsten med sikkerhed kan se 
store fl okke af hjorte. E� er Sle� en går vi ind i skoven, hvor det muligvis er 
lidt sværere at se dyrene. Oplevelsen bliver dog ikke mindre af, at man skal 
spejde gennem træerne for at se dem. Undervejs vil vi gøre holdt på udvalgte 
steder, hvor der lidt om om historien, kulturen og naturen på Hindsgavl – samt 
selvfølgelig en masse hjortehistorier. I maj måned er de første kronkalve blevet 
født, måske kan vi se de små dyr følge deres mor ud på Sle� en. Det er en god 
idé at medbringe en kikkert og selvfølgelig passende påklædning og fodtøj.
 
Turen plejer at være på små 3 km og varer ca 11⁄2 � me.
Der er � lmelding � l Peter på telefon 30562103 senest den 10. maj 2014.
prisen er 30,- pr deltager incl. kaff e og lidt hjemmebag.

Vi starter ved det nye natur center som ligger først for, på højre side lige før 
campingpladsen, når man kører ind i dyrehaven. 

Hvornår:  Tirsdag den 20. maj 2014
Tidspunkt:  Klokken 18.30
Sted:   Naturcenteret Middelfart Dyrehave   Peter 
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Siden sidst...
...har der været a� oldt medlemsmøde i foreningens mødelokale. Vi havde 
taget emnet volierebyggeri op. Tanken bag emnet var, at de af foreningens 
medlemmer, som næsten ikke kan lære mere, enten kunne bidrage med al den 
vide de har høstet gennem årene, eller også kunne holde dem der fortalte på 
ret kurs, så foreningen nyere medlemmer kunne gå noget erfaring rigere hjem. 
Jeg håber ikke a� enens emne var fejl valgt, men blev noget i retningen af, hvad 
medlemmerne havde ønsket. Det var rart at se fl ere, som vi ikke ser så o� e. 
Tak � l dem der kom og var med � l at gøre a� enen lære- og udby� erig.

Ejvind
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Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Rosa Kakadu er den kakadu der er 
mest udbredt i Australien. De bliver 
i store dele af landet betragtet som 
skadedyr i de opdyrkede områder. 
Om følge af den australske regerings 
udførselsforbud, forbliver Rosa Kakadu 
stadig forholdsvis sjælden. Den er dog 
blevet mere almindelig de senere år. 

I Australien kan den ses i meget store 
flokke, på op �l flere tusinde fugle. 
I modsætning �l de fleste andre 
austalske kakeduer er Rosa Kakadu ikke 
begrænset i sit udbredelsesområde. 
Den kan mødes i både skoven og på 
savannen i Australien. Kosten består 
af bær, urter, frø af græs og især 

afgrøderne fra alle lokalt opdyrkede 
områder. Den følger typisk de 
opdyrkede kulturer
Rosa Kakadu har en størrelse på ca. 
35 cm. Ryg og vingedæk�er er lys �l 
mørkegrå. Hoved, hals, bryst og bug er 
lyserøde. Toppen er mindre end hos 
andre kendte kakadue arter, og den 
har en rund form og er hvidlig. Ved 
nogle eksemplarer har toppen en svagt 

Rosa Kakadu
(Eolophus roseicapilla)
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lyserød prikket farve. Hannerne har en 
stærk, pink-farvede og vortelignende 
øjenring. Iris er mørkebrun �l sort. Hos 
de kønsmodne hunner er øjeringen 
smal og glat. Iris er rødbrun �l brun. 
Hos ungfugle er iris mørk. Hos unge 
hunner begynder begynder man at 
kunne se en grålig øjenring, når de er 
ca. et år gamle. Desuden kan ungefugle 
kendes på, at de endnu ikke er 
gennemfarvet i det lyserød, som stadig 
er a�rudt af grå.
Rosa Kakadu hører �l blandt de 
smukkeste farvede kakadue arter. 
Men det er ikke al�d en behagelig 
fugl, da den kan være meget aggressiv 
og larmende, især om morgenen og 
om a�enen. Sæ�er man fuglen i et 
voliereanlæg kan den agere vagthund, 
da den giver en høj lyd fra sig, når der 
kommer fremmede. Har man først 
et ynglepar af Rosa Kakadu, er det 
nok den kakadu der er mest stabil. 
Fuglen er forholdsvis hårdfør og 
kan klare sig i et rimeligt beskyttet 
voliere uden nogen problem på vore 
breddegrader om vinteren.

Voliereforhold.
Rosa Kakadu trives fint i en voliere 
på   5 x 3m plus inderrum. Det er 
vigtigt at Rosa Kakadu har rigelig 
med friske grene til rådighed, da de 
hører til blandt de papegøjearter der 
bygger rede. Som redemulighed kan 
anbefales en naturtræsstamme, med 

en længde på mindst 1,50 m og en 
diameter på 25 �l 30 cm, som hænges 
diagonalt under et besky�ende tag i 
volieren. Det er bydende nødvendigt, 
at anbringe lågen �l redekontrol højere 
end hos andre papegøjearter, da de 
bygger en rede på omkring 10 �l 20 
cm højde af de gren og det blade 
materiale de får s�llet �l rådighed. Har 
man bygget voliererne af træ, er det 
hensigtsmæssigt at sikre træet med en 
plade eller tråd, da de gnaver meget og 
derved ville ødelægge voliere på ingen 
�d.

Foder
Som foder bør Rosa Kakadu 
hovedsageligt �lbydes små frø. Det 
kan ikke anbefales at fodre denne 
Kakaduart med for meget solsikkefrø 
og jordnødder eller andre fedtholdige 
frø, da de har stor tendens �l at blive 
for fede. Denne kakadue ynder at gå 
bunden af volieren, hvor de trække 
den friske spirende frø op af jorden, 
for dere�er at spise dem. De vil også 
gerne have animalsk foder i form af 
rejer og melorme. Derudover vil de 
også gerne have lidt frugt og bær i 
form af hyben og rønnebær er �lbudt. 

Opdræt
Rosa Kakadu er rimelig ynglevillig 
og lægger normalt 3-5 æg. Det sker 
dog, at ikke alle æg er befrugtede. 
Begge forældre ski�es normalt �l at 
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rugende. Det er normalt at hannen 
der ruger om dagen og hunnen om 
na�en. Ruge�den er normalt 21 �l 
23 dage. Hannerne kan godt være 

aggressive i yngle�den, hvorfor det 
ikke kan anbefales med for hyppig 
redekontrol.
Ungerne forlader redekassen i en 
alder af ca. 9 uger og vender ikke 
�lbage �l redekassen. Ungerne fodres 
af forældrene i op �l en måned e�er 
at de har forladt reden. Det er ikke 
unormalt at forældrene har hver deres 
unger at fodre.
Det er ikke unormalt at denne 
kakaduart kommer med to kuld på et 
år. I literaturen står der, at ungerne 
kan blive hos forældrene, men det 
begynder de på et andet kuld, kan 
det anbefales at tage det ældste kuld 
fra, da de ellers vil blive jagtet af 
forældrene. 
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på side 153 kan man se et billede af 
kongeparaki�en. Den bliver godt nok 
kaldt for »Tabuan 
Parrot, a variety«. 
Billedet er lavet 
af Lathams 
da�er, men 
fuglene i bogen 
er beskrevet 
af Latham 
selv.  Egentlig 
blev hunnen 
illustreret af 
Raper i 1788, og hannen i 1790, men 
hans tegninger findes ikke offentlig 
�lgængelige i dag.
Nu er der brugt såvel Phillips som 
Latham, og hvem er så de personer? 
Arthur Phillips var den første guvernør 
over Australien, og han var lidt 
naturinteresseret. Da han nu kom �l 
et helt ukendt land, så var det meget 
naturligt at skrive lidt om landet. Han 
kom �l Botany Bay, der hvor Sydney 
i dag ligger, og hvad angår fuglene 
i hans bog, så blev de såmænd 
beskrevet af John Latham. Hans 
da�er lavede tegninger af fuglene. 
Latham selv var uddannet læge, 
men var ret velhavende og begik sig 
i de lag, hvor de sidste nyheder fra 
omverdenen kom. Han havde rig�g 

Af: J. Møller Hansen, Skive

Der findes flere forskellige kongepara-
ki�er, men her vil jeg kun omtale den 
fra Australien.
I Australien har den flere forskellige 
navne lige fra King Lory over Red Lory 
�l Blood Rosella og så de mere kendte 
som King Parrot og King Parakeet. 
Blandt de indfødte i Australien bliver 
den omtalt som Wellat. Tyskerne 
bruger idag Königsi�ch om den, 
men for 125 år siden blev den kaldt 
Königlori.

Historisk
Dens historie fra ældre �d er lidt 
interesssant, så det vil jeg fortælle en 
del mere om.
Den allerførste gang, den bliver 
beskrevet i li�eraturen, er så sent som 

i 1818! (systema�sk). 
Det er forbavsende, 
når man allerede i 
en bog fra 1789 kan 
se den a�illedet. 
Guvernør over 
Australien: Arthur 
Phillips udgiver i 
1789 en bog ved 

navn: The Voyage of Governor 
Phillips to Botany Bay ..., og heri 

 Kongeparakitten
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mange kontakter, og samlede en masse 
oplysninger sammen om især fugle. 
Disse oplysninger  blev udgivet i flere 
værker, hvoraf det første kom i 1781, 
det næste omkring  1790 og det sidste 
i 1820’erne, hvor han var næsten 90 
år gammel. Det var Latham, der havde 
givet kongeparaki�en navnet: Tabuan 
Parrot, a Variety. Så ud fra denne 
navngivning blev den altså anset for en 
afvigelse af den længe kendte parakit 
fra Fijiøerne: Moskusparakit.
Selve navnet: Kongeparakit har jeg 
været ved at undersøge oprindelsen 
af, og det viser sig såmænd, at den 
første gang, det optræder, er da 
en Lieuternant Gerant skriver om 
dengang, da han ledsagede Caley 
til Jervis Bay, og herfra nævner: 
»Mr. Caley shot a king parrot«. 
Når vi ser nærmere på navnet, så 
kan vi i nogle gamle protokoller se 
følgende fra et møde holdt i Linnean 
Society i London den 8. marts 1825: 
» ..det blev også bemærket, at den 
velkendte papegøje Platycercus 
scapularis almindeligvis benævnt 
kongeparakit (King Parrot) oprindelig 
også var benævnt King’s Parrot efter 
den samme herre.« Det er som sagt 
et uddrag, og heri redegøres der for 
et andet navn, der også indeholdt 
ordet »King«. Den lille aprostrof 
og efterfølgende »s« viser, at 
kongeparakittens navn har oprindelse 
i et personnavn.

Det anførte navn: King refererer �l 
P. G. King, der �tuleres Captain. Han 
blev guvernør over New South Wales 
i �den fra 28. september 1800 �l 12. 
august 1806. Latham skriver i 1801, at 
han er General Davies meget taknemlig 
for den beskrivelse (af en hvidpandet 
biæder) og over at have lavet tegninger 
af dem fra eksemplarer i Captain Kings 
eje, og at vedkommende havde bragt 
dem med fra Port Jackson i New South 
Wales.
Den paradisfugl, der i dag hedder 
Regent Bowerbird, har �dligere heddet 
King’s Oriole eller King’s Honeysucker.

Altså kort og godt, så er navnet 
kongeparakit ikke andet end en 
fejltolkning ved oversæ�else fra engelsk 
�l dansk. Den bør rig�gt på engelsk 
hedde King’s Parrot for at markere, at 
King er et navn og ikke en �tel.

Om førstebeskrivelsen
Den blev første gang »rig�g« beskrevet 
af tyskeren Lichtenstein i 1818. 
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Hvordan kunne det nu ske så sent, når 
man fak�sk havde kendt den i over 30 
år? - jo det skete på følgende måde: 
Det eksemplar, som Caley nedlagde i 
baglandet ved Parrama�a, var en del 
af Caleys vig�ge samling, og den fulgte 
med ham, da han rejste �l London i 
1810. Caley ville godt skille sig af med 
sin samling for en ordentlig pris, og i 
1811 kom han i kontakt med tyskeren 
Friederich Wilhelm Sieber. Tyskeren 
var på gennemrejse fra Brasilien �l 
Berlin og havde hørt om Caleys ønske 
om at sælge. Sieber købte ialt 65 fugle 
samt en del pa�edyr. Sieber havde 
været på ekspedi�on i Brasilien for 
hertugen af Hoffmannsegg i Tyskland.
Det købte materiale indholdt en ret 
stor del ubeskrevne arter, og man 
gik straks igang med at beskrive og 
navngive dem. Det blev den meget 
fli�ge Illiger (hvis navn i dag er 
kny�et �l Illigers ara - også kaldet 
Rødrygget Ara), der fik overladt 
arbejdet, men han døde pludseligt 
den 10. maj 1813 uden at have fået 
offentliggjort noget om de nye arter.
Hans e�erfølger blev en mand ved 
navn Lichtenstein, men han omtales 
o�e som en ret ringe systema�ker, og 
�lsyneladende fik han kun navngivet 
kongeparaki�en. I 1816 udgav 
Lichtenstein bogen: »Das Zoologische 
Museum des Universitaet zu Berlin«, 
og heri omtaler han på side 29 for 
første gang kongeparaki�en, men 

sjovt nok er det 2. udgaven fra 
1818, der al�d refereres �l, når der 
er omtale af kongeparaki�ens 1. 
beskrivelse.
- og så for, at Lichtenstein ikke helt 
skal dø i synden (han lavede flere 
andre ikke helt ærlige �ng, som �l 
eksempel at sælge ud af museets 
samlinger), så vil jeg lige vise følgende 
citat fra englænderen William 
Swainson, der var en anerkendt 
forsker i begyndelsen af 1800-tallet. 
Det siger lidt om englænderens 
opfa�else af Lichtenstein, når 
man husker på det engelske 
»understatement« (underdrivelse): 
»M. Lichtenstein visited England at 
the sale of the Bullock’s Museum, 
and speaks our language remarkably 
well. His manners are par�cularly 
agreeable.
He has a very fine taste in music, and 
is himself an accomplished performer. 
The portrait affixed to his travels is a 
likeness, but certeinly not a fla�ering 
one«. Det omtalte portræt findes 
i Lichtensteins værk: »Reisen im 
suedlichen Africa«, som blev udgivet i 
1810-12. 
Der bliver overhovedet ikke nævnt 
et ord om Lichtensteins faglige 
kvalifika�oner i Swainsons omtale - af 
en eller anden grund. Og det er så 
det man på godt gammelt dansk kan 
kalde: »berømt uden at have noget at 
have det i«.
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underhaledæk�erene er grønsorte 
med brede skarlagenfarvede rande. 
Oversiden er mørkegrøn, dog er 
skuldrene af en klar lysegrøn farve, der 
fremtræder som et bånd på langs af 
vingen. Normalt er der et smalt blåt 
bånd på baghalsen mellem den grønne 
ryg og det skarlagen hoved. Gump, 
underrryg og overhaledæk�er er blå. 
De midterste hale�er er sorte med 
et anstrøg af grønt, og de yderste er 
grønsorte med et blåt skær.
Overnæbbet er rødt med sort spids, 
undernæbbet er sort, og iris er gul. 
Benene er grå.
Den er omkring 43 cm. lang ,og vægten 
er omkring 220 gram.
Hunnen er grøn på hovedet og 
oversiden, mens den på strube og 

Udbredelse.
Kongeparaki�en findes kun i Australien 
- og så endda kun i det østlige 
ikke langt fra kysten. Den eneste 
race, der findes af den, lever i den 
nordlige del af udbredelsesområdet. 
Kongeparaki�en findes lige fra 
lavlandet og op �l over 1600 meters 
højde i bjergene. Oprindelig var det 
nok mest en lavlandsfugl, men den 
har så �lpasset sig de ændringer, der 
har fundet sted både gennem �den 
og så ved kolonisa�onen af Australien. 
I Queesland er de mest almindelige 
i bjergområder og ses kun sjældent 
i lavlandet. I de ældre bydele af 
Canberra er den meget almindelig 
især om vinteren, men det skyldes 
hovedsagelig den mængde af føde, der 
findes her.

Farvebeskrivelse.
Hannen har hele hovedet 
og undersiden skarlagenrød, 
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bryst er matgrøn med et rødligt skær 
på det øverste af struben. Bugen og 
underbrystet er skarlagenfarvet, mens 
underhaledæk�erene er grønne med 
brede skarlagenrøde rande. Skuldrene 
er mørkegrønne uden lyse striber. 
Gump og underryg er blå med et 
grønt skær, mens overhaledæk�erene 
er grønne. De midterste hale�er er 
grønne, og de øvrige er grønne er 
med blåt på ydersiden og matrødt på 
spidsen.
Næbbet er brunt, og iris er ret lysegul.
Længden er ca. 43 cm., men hun er lidt 
tungere end hannen ca. 260 gram.
Ungfuglene ligner meget hunnen, 
men hununger har lidt mindre rødt på 
undersiden. Næbbet er gulligt og bliver 
hos hunnen ret hur�gt brunt. Iris er 
brun.
Ungfugle bruger det meste af 3 år om 
at udfarve helt, men det andet år kan 
man stort set se forskel på kønnene. 
Bruger man næbfarveændringen kan 
de testes allerede indenfor det første 
halve år - e�er opdræ�eres udsagn.
Man har eksempler på, at ikke 
udfarvede hanner kan yngle, og 
det er sket såvel i naturen som i 
fangenskab.
Der findes en enkelt race af den: A. 
s. minor, og den er beskrevet i 1911 
af Mathews. Den ligner �l forveksling 
den almindelige kongeparakit, men er 
omkring 10 % mindre. Den lever i det 
nordligste af udbredelsesområdet.

I naturen
Kongeparaki�en er en skovfugl, men 
den kommer jævnligt ud i det åbne 
skovland. Selv i regnskov kan den 
træffes, men desværre også �t i majs- 
og hirsemarker. Udenfor yngle�den 
kan den findes helt ind i byområderne, 
og så kan frugtplantager have stor 
»glæde« af dens besøg. I visse parker 
og i besky�ede naturområder er den 
så �llidsfuld, at den kommer og færdes 
rundt mellem de besøgende.
Da dens foretrukne skovtype mest 
består af Eukalyptustræer, og 
disse visse steder bliver ersta�et 
af fyrretræer, vil den i de områder 
blive mere sjælden. Den regnes dog 
stort set for at være almindelig i hele 
udbredelsesområdet.
I de ældre bydele af Canberra er den 
særligt almindelig grundet overskud af 
foderemner især i vinterperioden. Den 
tager bl.a. gerne cotoneasterbær og 
frugt fra forskellige træer.
Den er totalt fredet, men der kan 
gives dispensa�on i �lfælde af, at den 
ødelægger afgrøder.

Adfærd.
Den træffes mest parvis eller i 
småflokke, dog kan den om e�eråret 
udenfor ynglesæsonen ses i flokke på 
op �l 20 og 30 fugle. En del af dagen 
bruges �l at søge føde, men ellers 
går �den med at sidde og hvile sig 
i de yderste grene på træerne. Den 
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kommer en del på jorden �l trods for, 
at det er en træsøgende fugl. Når den 
vandrer rundt på jorden, vralter den på 
en oprejst måde. Den kan ses i selskab 
med andre papegøjer, men den er 
meget mere s�lle end rosellaerne.
Når den flyver, har den en kra�ig og 
stærk flugt med kra�ige vingeslag, 
og den drejer i lu�en ved at vride 
kroppen. Bliver den skræmt, flygter 
den gennem skoven og som regel 
på en kroget flugt, af og �l med et 
hårdt metallisk skrig. Ellers består 
dens stemmeføring mest af bløde 
gennemtrængende højtonede strofer.
Dens føde består af en varia�on af 
frugter, bær, frø og blomster foruden 
bladskud. Den er �lsyneladende ingen 
kos�oragter og går gerne i afgrøder 
som majs, æbler, pærer og ferskner, 
hvor den kan gøre en del skade.

Yngleforhold.
Hannens kurmageri er imponerende, 
idet han skyder �erene på hovedet 
op, mens han strammer resten af 
krops�erene ind og sam�dig slår med 
de grønne vinger. Sam�dig udvider 
og indsnævrer han pupillen i øjene og 
kommer med en kaldestrofe. Hunnen 
gør næsten det samme, men slår ikke 
med vingerne og vipper op og ned med 
hovedet i stedet for. Dere�er mader de 
hinanden.
Yngle�den er som regel mellem 
september og januar. Reden er anbragt 
i et hul i et træ og o�e et dybt hul. Man 
har fundet reder, der var flere meter 
dybe - helt op �l en halv snes meter i 
et enkelt �lfælde.
Der lægges som regel 4 æg, men det 
kan variere fra 3 �l 6. Ruge�den er ca. 
20 dage, og det er kun hunnen, der 
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ruger. Hannen er som regel i nærheden 
i et nærtstående træ. I ruge�den 
mader hannen hunnen. 
Ungerne forlader reden e�er omkring 
5 uger, men de bliver sammen 
med forældrene i nogen �d endnu. 
Hanunger får voksendragt over en 
længere periode via en langsom 
fældning, der som regel begynder, 
inden de er halvandet år gamle. 
Fældningen �l fuld voksendragt tager 
omkring et år.

Fangenskab.
Officielt var den i Regent Park i 
London i 1856, men føromtalte Caley 
fortæller, at kongeparaki�er er de mest 
værdifulde at sende �l England, og 
antyder dermed �dligere import.
Den var i Berlin Zoo i 1845, og det var 
kun et år e�er, at zooen åbnede. Den 
franske ekspedi�on Baudin havde 5 

levende kongeparaki�er med hjem i 
1802. I 1859 fandtes den i Frankfurt 
Zoo, og dyrehandler Hagenbeck 
solgte kongeparaki�er �l samme zoo 
i 1860 e�er de købs- og salgslister, 
jeg har. I 1861 oplyses det fra en 
privat fugleholder i Tyskland, at hans 
kongeparaki�er (kaldet Königlori) 
havde bygget rede og fået æg, men at 
opdræ�et var mislykkedes, da hunnen 
døde. I 1872 var der en lys variant 
(muta�on) i London Zoo. 
Amsterdam Zoo havde den i 1863.

Tidlige opdræt.
I 1880 bliver den opdræ�et i 
både Tyskland og Frankrig. mens 
englændene først får deres 1. opdræt 
af den i 1906. Der sker igen opdræt 
i England i 1921, og fra 1924 og i 
årene fremover tager Hertugen af 
Bedford kra�ig revanche, idet han 
s�ller med en lang række opdræt. 
I Australien anerkendes det første 
fangenskabsopdræt i 1940.
Herhjemme har vi ikke så mange 
oplysninger om den fra ældre �d, 
men den bliver uds�llet i København 
i 1887. Det første danske opdræt er 
noget usikkert rent �dsmæssigt, men 
Bruun Rasmussen i Odense har opdræt 
omkring 1960 (ifølge en hollandsk 
bog). I 1970 så jeg et opdræt ved en 
fugleholder ved Kolding.
Wiese oplyser i sin bog fra 1894, at 
den er opdræ�et, men den oplysning 
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skal man være meget varsom med at 
�llægge et opdræt i Danmark. Wiese 
gjorde ingen forskel, hvad angår 
opdræt, om det var herhjemme eller i 
udlandet.

Muta�oner.
I 1971 blev der lavet en gul muta�on 
i Tyskland, og 4 år senere kom den 
samme muta�on hos 2 danske 
opdræ�ere. Forældrene var normale 
fugle i udseende og farve, men 
muta�onen, som de indeholdt, var 
altså recessiv. E�er forlydende skulle 
den betegnes som par-yellow og være 
recessiv.

I Museum Heine i Tyskland findes der 
en variant, der på baghovedet har en 
stor knaldgul plet og desuden enkelte 
gule �er på bugen. De lysegrønne �er 
på vingerne har gul basis. 
I et katalog fra en samling på 
Edingburgh Universitet er anført et par: 
»yellow King Parrots, iris yellow«.
E�er de sidste forlydender skulle der 
være kommet en lyseblå muta�on.

I voliere.
Da kongeparaki�en er en stor fugl 
med gode flyveevner, bør man også 
give den gode store forhold. Ved at 
sammendrage forskellige opdræ�eres 
erfaringer er et mål for en voliere 
noget i retning af ca. 6 m. lang, 1,5 
m. bred og mindst 2 m. høj, og der�l 
et besky�elsesrum i samme bredde 
og højde og ca. 2 m. langt. Grene af 
forskellig tykkelse omkring 4 cm. i 
diameter anbringes i hver ende af 
volieren og også i besky�elsesrummet, 
der mindst bør være overdækket.
Med hensyn �l rede, så kan enhver 
konstruk�on næsten bruges, bare den 
er stor nok. Der er endda eksempler 
på, at de har lagt æg i et hjørne af 
volieren i mangel på redekasse.
En redetype på et par meters længde 
og en diameter på ca. 30 cm. skulle 
være en god type. Man kan lade 
sin fantasi spille og evt. finde en 
træstamme af passende størrelse og 
med et passende hul. Det ser i hvert 
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fald ret dekora�vt ud, men om fuglene 
foretrækker den, er så en anden sag.
Det, man især skal huske på, er, at 
hunnen skal kunne komme op og ned 
i reden uden at ødelægge æg eller 
sig selv. Derfor kan en skråts�llet 
rede være en god løsning. Reden kan 
dog også forsynes med en trappe 
indvendig. I bunden bør man lægge 
noget redemateriale, så som trøsket 
træ i måske en halv meters højde. 
Hunnen kan så selv �lpasse redens 
dybde ved at �erne det overskydende. 
Det er ingen dårlig ide at lave en 
inspek�onslem i reden, og som regel er 
hunnen ikke særligt sky ved et hur�gt 
kik, dog skal man ikke gøre det lige 
omkring klæknings�dspunktet.
Begge forældre fodrer ungerne, når 
de forlader reden, og ca. 14 dage 
e�er vil de være ret selvstændige. De 

bør dog blive nogle uger længere hos 
forældrene, også selvom hunnen er 
gået igang med et nyt kuld. Først når 
hanungerne viser farveændring, kan 
der opstå problemer. Det er kun yderst 
sjældent, hannen gør ungerne noget, 
selvom de går længe i volieren.
Den kan som næsten alle de australske 
paraki�er krydses med andre 
australske paraki�er.

Foderet.
Nogle opdræ�ere bruger kogt majs 
(friskt hver dag) foruden svuldent 
hvede, og der�l tørt frø som solsikke, 
kanarie og hvid- samt japanhirse. Der 
ud over en del grønt og også frugt 
som grønne pærer og æbler. Endelig 
vil de gerne gå og rode i forskellige 
ukrudtsplanter, som man tager med 
hjem �l dem.
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Rede.
Den har gennem �derne fået �lbudt 
mange typer reder. Nogle har været 
meget fantasifulde, og nogle blev nok 
mest brugt pr. tradi�on. Det mest 
generelle, der kan siges om reden, er, at 
den skal helst være �lpas stor, den skal 
være rimelig solid, og så er redens højde 
knap så vig�g. 
Til syneladende skal den dog helt 
være rimelig mørk i redekammeret. 
Desuden bør der i høje kasser være 
en s�geanordning, så fuglene ikke har 
for megen besvær med komme ud iog 
ind i reden. Desværre er der hunner, 
der lader sig falde ned i reden, når de 
vender �lbage. Derved kan de ødelægge 
æggene.  Det kan a�jælpes med en 
skrå kasse eller med en »knækkasse«, 
hvor indgangenshullet munder ud i en 
»forstue«, og derfra er der så adgang �l 
selve rederummet. 
Den type kasse har både fordele og 
ulemper. Fordelene er som sagt, at 
hunnen ikke har nemt ved at smadre 
æggene, ulempen er, at den er stor og 
svær at lave. Det er dog en redetype, 
som anvendes en del rundt omkring 
frem for den »lige op og ned« kasse, som 
vi alle kender.
I ældre �d var »Grand Father Clock« 
kasser ne meget anvendte, og de gik 
o�e en halv meter ned i jorden. Reden 
var i jordhøjde og de halvanden �l to 
meter over jorden illuderede så naturens 
hule stamme. Grunden �l, at reden var 

i jordhøjde, var, at så var der en �lpas 
fug�ghed i reden.
Der er opnået mange resultater i den 
typer rede gennem �derne af såvel 
kongeparaki�er som andre af de store 
australske. Hertugen af Bedford, der 
lavede mange unger i mellemkrigsårene, 
anvendte denne type rede, og det første 
billede viser en af hans reder.
Man havde stort set hver især sit eget 
design �l disse reder, og det andet 
billede viser en 6-kantet rede. 
Det allermest vig�ge i den forbindelse 

er dog, at fuglene vil acceptere reden og 
nok i lige så høj grad dens placering. Har 
de først fundet disse faktorer  ok, så går 
resten som en »leg« - eller det håber vi 
det gør - som fugleholdere.
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Trekantens Fuglemarked
Søndag den 23. marts 2014 fra kl. 9.00 til 14.00

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Entre fra kl. 9.00 til 10.00 - kr. 30,00 inkl. 1 kop kaffe 

Herefter kr. 20,00 incl. 1 kop kaffe.
(der udleveres kaffebillet ved indgangen)

TILMELDING AF FUGLE

Fugle der ønskes solgt på markedet
 tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk 

under tilmelding af fugle. 
Hent skema udfyld dette og send det.

Tilmelding af fugle kan også tilmeldes på: 
E-mail: jjkm@profibermail.dk eller på telefon 22 42 33 62

I cafeteriet vil der være lidt godt til ganen og halsen, 
også lidt lunt.

På markedet kommer flere stande der sælger fugle og tilbehør.

På gensyn markedsudvalget

Som ved tidligere markeder skal der tilmeldes senest 2 dage før markedets 
afholdelse. Dette vil hjælpe os, så vi kan klargøre de fornødne papirer, der skal 
afleveres til Fødevareregion Syd efter markedets afholdelse.
Indlevering af fugle skal ske søndag mellem kl. 9.00 og 10.00. Der vil være 
dyrlægekontrol på stedet.
Kun rengjorte og afpassede burstørrelser godkendes. (se regler på vor 
hjemmeside)
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Salg af: 
Obie frø, Lori foder, Æggefoder 
Frosne Pinkies og Buffaloorm 
Hamp strøelse, Nekton vitaminer 
Fonia, Prona grit, m.m. 

Der er åben når jeg er hjemme,  
så ring først. 
Hverdage efter kl.16 
Weekenden hele dagen 

Poul Urbrand 
Stallerupvej 1, Bredstrup 
7000 Fredericia 
Tlf. 20 70 17 47 

OBIE FRØ 

Gejlhavegård	23
6000	Kolding	
Tlf.	7552	7711
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