
Opdræt af grøn irisk.
(Carduelis cloris)

Som lovet tidligere kommer her lidt fra mit opdræt af grøn irisk.
Grøn irisk er udbredt over hele Europa, central Asien og nord vest Afrika.
Længden er 15-17 centimeter. Den er meget talrig i skove og parker og haver. Den bygger rede af rødder, 
hø småkviste o lign. på blad rige kviste, især nåletræer, i en højde af 1-20 meter over jorden. De lægger i 
begyndelsen af maj 5-6 æg, der er hvidlige med rødbrune og brune prikker. Hunnen ruger alene i 12-14 
dage, hvor hannen fodrer hende på reden. Når ungerne klækker, fodres de af begge forældre. De lever 
hoved saglig af frø.

Det var en lille beskrivelse af fuglen og det passer meget godt med egne observationer. Mit par blev sat 
sammen med et par blå mejser i en voliere på 4 meter i længden og 1 bred samt 2,2 meter i højden. Jeg 
havde sat lidt gran kviste op i hjørnerne som de kunne bygge rede i. Der blev også sat nogle åbne kanarie 
reder op. Dem var der nu ikke ret meget interesse for. Til blåmejserne var der hængt mejse kasser op. Der 
gik da heller ikke lang tid, før der blev bygget helt oppe under taget. Da reden var klar blev der lagt 4 æg, og
som skrevet har jeg kun set hunnen ruge, medens hannen sidder i nærheden og synger. De har egentlig en 
meget fin sang.
Efter ca. 14 dage var der tiggelyde i volieren og ved en rede kontrol kunne jeg konstatere 2 unger. Jeg var 
begyndt at give godt med melorm, idet jeg håbede, at der også ville ske noget ved blåmejserne. Dette blev 
ikke tilfældet, da grønirisken var efter dem hele tiden. Der blev spist rigtig mange melorm, så de fodrer 
deres unger med levendefoder også. Ellers fik de serveret en parakit blanding tilsat lidt solsikke. De fik et 
halvt æble om dagen samt mælkebøtter. Det havde jeg læst et sted, at de ikke kan undvære. Jeg så nu ikke 
de spiste ret meget af det.
Begge unger kom af reden efter godt 3 uger og klarede sig rigtig fint. De gamle fodrede dem stadig noget 
tid efter de havde forladt reden, men der gik ikke lang tid før de igen gik i gang. Denne gang blev der også 
lagt 4 æg. Samme resultat. Der kom 2 unger, som dog, medens jeg var på sommer ferie, gik til pga. varmen. 
De har været rigtig nemme at arbejde med, og er ikke særligt krævende. Dette gør da også at de kan 
anbefales til andre. Jeg vil dog nok sætte dem i en voliere for sig selv til næste år, i håb om at få lidt ud af 
mine mejser også.

Peter.


