Goulds amadinen.
Opdræt af goulds amadiner.
Goulds amadinen er en meget populær fugl blandt fugleholdere over hele verden. Ligeså er den i
Australien, hvor den jo oprindeligt kommer fra. Her har man dog, i de nordlige egne, den fordel at klimaet
passer perfekt. Da jeg har prøvet lidt til med denne fugl i nogle år, kommer her nogle af mine egne tips,
samt andre, jeg har kunnet læse mig til og erfaret gennem andre fugle folk.
Såfremt man ikke tager de fornødne hensyn når man bygger voliere eller bure, kan man som nybegynder
hurtigt blive skuffet. Tabet af en hun der ligger på æg eller nyklækkede unger, kan være meget ærgeligt.
Når man bygger voliere eller bure til goulds, skal man være sikker på at der er en lun overdækket plads,
som er absolut træk fri. Selv om goulds udmærket tåler kulde, er træk fatal for dem. Dæk derfor en stor del
af volieren, hvis den f.eks. er 4 meter lang, så afdæk halvdelen og forsyn den med masser af tætte buske.
Dette for at de altid kan finde egnede siddepladser. En af årsagerne til at goulds ikke kan tåle træk, er
fjerenes opbygning. Således er dækfjerene, som hos de fleste fugle, ikke forsynet med dun ved basis af
fjerene. Fuglene har derfor ikke det varme isolerende lag der yder beskyttelse mod kulden.
Når volieren er færdig og klar til at modtage fuglene, så køb ikke de første og bedste man støder på.
Udvælg i stedet det eller de par, der ønskes, fra en anderkendt eller erfaren opdrætter.
Jeg har udvalgt hunner, der har et kraftigt bryst. Farverne skal være dybe og ikke matte samtidig skal
fuglene se livlige ud. Hannerne der har givet de bedste yngle resultater er de lange, slanke og aktive typer.
Undgå fugle med matte farver, som sidder uvirksomme, da de øjensynlig vil tilbringe det meste af tiden,
siddende stille med oppustede fjer.
Det er under ingen omstændigheder klogt at drive indavl med goulds. Det er ligeledes ingen god ide, at
parre en gammel fugl ind på afkommet. Ganske vist fremelskes de gode sider ved en god ynglefugl, men til
gengæld vil de svage og uønskede sider også vise sig ved afkommet. Dette er ikke særligt heldigt.
Det er en god ide, hvert år, at anskaffe sig nye fugle fra forskellige opdrættere. Dette sikrer en god ny
stamme. Hvis et par avler svage unger, så skil parret ad så snart det er muligt. De svage unger vil vise sig,
når de skulle være uafhængige af forældrene.
Når goulds hunnen kommer i yngle stemning bliver næbbet mørkt. Først bliver det mørkt i spidsen siden
bliver hele næbbet mørkt. Det er vigtigt at begge fugle er i ynglestemning på samme tid, da det ellers
resulterer i ubefrugtede æg.
Det ser ud til at det er hannen der udvælger reden, og så snart hunnen har fundet sig til rette i den, går
hannen straks i gang med at indsamle rede materiale. Nogle goulds er ikke rede byggere, så lidt hjælp på
dette område kan betale sig. Det kan her betale sig, at putte lidt rede materiale ind i den rede, de nu har
udvalgt sig. Af reder kan anvendes kurve reder, rede kasser af undulat typen eller hule træstammer. Har
man sine goulds til at gå i en flok i en voliere, er det en fordel, at have dobbelt så mange reder, som der er
par.

Som regel lægges de største kuld i starten af sæsonen. Der bliver ofte lagt op til 7 æg, hos enkelte par flere.
unge dør i reden, kan forældrene godt finde på at forlade reden. Der ruges i 21-23 dage alt efter årstiden.
At der lyder højrøstet skræppen fra reden, er ikke ensbetydende med store kuld, idet selv få unger giver sig
så voldsomt til kende, at man tror det drejer sig om et kæmpe kuld.
Efter 21 dage forlader ungerne reden, gerne fint befjerede og endnu med papillerne i mundvigene. I
begyndelsen er de meget sky og flyver skrækslagne mod tråden. Hunnen mader alene de første dage, men
efter 4 dage hjælper hannen også ivrigt til. De første par dage overnatter de i reden, herefter sover de på
en gren tæt sammen. Efter 12 dages forløb begynder de selv at indtage føde. Som regel er parret på dette
tidspunkt mere interesseret i at gå i gang igen med et nyt kuld.
Der må gives halvmodent græs frø i store mængder i ynglesæsonen. Dette er noget man selv kan finde i
naturen til billige penge. Der kan også gives andet frisk grønt når de op mader unger. Det kan også klares
ved at så frø i volieren. Her må man dog være indstillet på at efter så flere gange hen over sommeren. Er
man vedholdende kan dette næsten dække deres behov i yngletiden. De er helt vilde med dette og det
tager ikke mange minutter. En frøblanding, bestående af canarie, hvid hirse og Japan hirse, er faktisk nok til
at de kan klare sig. Jeg kører med en trope blanding med græs frø i. Ved siden af får de serveret Japan hirse
i ren form samt rød hirse, ikke i kolbe form. Det kan godt betale sig at købe dette i løs vægt. Så kan fuglene
tage det de har brug for. De tager ikke levende foder. Goulds går straks i gang med det halvmodne, herefter
er det det tørre frø og her er det græsfrøene, der går først. De tager også gerne op madningsfoder.
Strandskaller er også en vigtig ingrediens for at de trives. Husk at skifte bundlaget jævnligt i volieren. Dette
kan klares ved at vende jorden. Her kan man jo så i samme åndedrag så nyt frø.
Goulds der er opdrættet tidligt på sæsonen, vil begynde at fælde i november måned, hvorefter de opnår
fuld yngledragt. De fleste vil dog ud farve gradvis, og vil derfor fremtræde i delvis ud farvet dragt til næste
sæson. Her skulle de så gerne i november måned ud farve helt. Det er fra disse fugle man får de bedste
ynglepar, idet de på dette tidspunkt er 13-15 måneder gamle. Hvis man holder sig til denne fremgangs
måde, skulle man have stor mulighed for succes. Disse fugle kan dog være meget temperaments fulde, så
det afhænger også meget af selve fuglen.
Det er jo en fugl af lidt usædvanlig fremtræden. De drikker for eksempel på samme måde som en due. Der
vises ingen tegn på kærlighed mellem parrene og medens hannen danser og synger for sin mage, kan han
godt pludselig finde på at jage hende væk. Væk fra sidepinden eller væk fra foder skålen. Han kan også
finde på at hugge ud efter hende når de sidder og sover.
God fornøjelse med denne fugl.
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