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Ifølge Danmarks Statistik holder
120.000 familier i Danmark fugle som
kæledyr. Hovedparten af disse fugle
er sandsynligvis undulater. Det bety-
der, at stort set alle mennesker i Dan-
mark på et eller andet tidspunkt stif-
ter bekendtskab med denne smukke,
farvestrålende lille fugl. Det er mit
håb, at denne bog kan hjælpe og vej-
lede alle, som ønsker at glæde sig
over  at  holde og passe undulater og
især forsøge sig med opdræt.  
Mange undulater fejlernæres des-
værre. Det skyldes udelukkende
manglende viden. Derfor har jeg
grundigt beskrevet alle frøtyper og
andre fodermidler og omtalt deres
næringsindhold. For at sikre en varie-
ret kost har jeg medtaget mange for-
skellige foderplanter, som man selv
kan indsamle  i naturen eller dyrke i
haven. 
Der er stadig mange myter og hjem-
mestrikkede forklaringer på variete-
ternes årsag og virkning.  Kapitlerne
om arv og farver indeholder derfor
dybt teoretiske afsnit. Det er mit håb,
at der på denne måde kan skabes den
indsigt, der skal til for at forstå, hvor-
dan de forskellige varieteter påvirker
hinanden, når de kombineres. Det
har været vigtigt for mig at få beskre-
vet og vist på billeder så mange vari-
eteter som overhovedet muligt. Jeg
tror, det er lykkedes.
En ting jeg altid har fokus på, er dyre-
velfærden. Den danske dyreværns-
lovgivning omkring hold og opdræt
af undulater er meget overfladisk og
åben for fortolkninger. Svenske lovgi-
vere var meget grundigere, da de for
få år siden lavede nye regler på områ-

det. Det har givet en lovgivning,
som klart definerer under hvilke
forhold og på hvilken måde, man
med god samvittighed kan holde
sine undulater. Derfor er mange af
de minimumskrav, der er nævnt
her i bogen hentet fra den svenske
lovgivning. Danske undulater bør
ikke have ringere vilkår end andre
landes undulater.
Mange har beredvilligt åbnet deres
undulatrum og stillet undulater og
rum til rådighed for fotografering.
Andre har bidraget med billeder,
de selv har fotograferet eller med
specialviden. Jeg har været rundt i
det meste af Danmark, men også
Sverige og Norge har jeg besøgt for
at få de helt rigtige billeder. Alle
har modtaget mig med stor åben-
hed og velvilje, det har været en
stor fornøjelse at møde så mange
venlige mennesker.
Man kan, hvis man har spørgsmål
eller kommentarer, komme i kon-
takt med mig via internettet på
hjemmesiden om undulater,
Undulatsiderne.dk. 

Om alt bør der tvivles. 
R. Descartes

Forord





Der er ret stor forskel på den type
undulat, der holdes i dag og den
vilde undulat, som lever i den frie
natur, men man kan alligevel lære
en del ved at betragte dens liv.
Undulaten er en lille græsparakit.
Den er græsgrøn på kroppen, har
et smørblomstgult hoved, små
sorte strubepletter, samt violette
kindpletter. Næbet er gult hornfar-
vet. På ryg og nakke har den ka-
rakteristiske sorte bølgetegninger
på gul bund. Samtidig med at de
enkelte bølger i tegningerne bliver
større, fortsætter tegningerne ud
over vingerne. De to længste hale-
fjer er mørkeblå. Den tydeligste
kønsforskel er, at hanner har dyb-
blå vokshud, det er den lille læder-
agtige fortykkelse omkring næse-

borene. Hunners vokshud er for
det meste brun.
Undulatens systematiske navn er:
Melopsittacus undulatus (Shaw). I
litteraturen omtales to underarter;
M. u. intermedius som lever i det
nordlige Australien, denne under-
art er lysere på hals og ryg end no-
minantformen. Den anden under-
art M. u. pallidiceps, er endnu ly-
sere specielt på hovedet, dens le-
vesteder er i det vestlige Austra-
lien.
De vilde undulater lever i Austra-
liens indland som nomader. De le-
ver sammen i store flokke på flere
tusinde individer. Ind i mellem,
når levevilkårene forværres, sam-
les flere flokke til een enorm stor
flok, der på denne måde kan
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Undulaternes natur -
historie

Vild kanariefrø er at
finde på de australske, 
naturlige undulaters
menu.



komme op på millionvis af fugle.
Flokkene flyver rundt til steder,
hvor der er føde efter regn. De
kommer aldrig ud til kystegnene,
men bevæger sig inde i bushlan-
det, hvor de lever af forskellige
planters frø. Der er ikke et fast
mønster i deres trækruter, det er
udelukkende fødeudbudet, som
bestemmer hvorhen og hvornår,
undulaterne trækker.
Det er fortrinsvis frø fra forskellige
urter, der står på deres menu. Det
er græsser som for eksempel raj -
græs, rapgræs og kængurugræs
samt vild havre og vild kanariefrø.
De spiser også en del grønne skud
og plantedele. Midt på dagen,
mens de hviler i træerne, spises li-
geledes en del knopper og blade. 
Undulaten er mest aktiv morgen
og aften og søger som nævnt,
skygge og hvile i træerne midt på
dagen. Da klimaet skifter hen over
året veksler fødemulighederne
også. I den tørre tid må de nøjes
med, hvad de kan finde af tørre frø
på jorden. Når græsserne efter
våde perioder sætter frø, har
undulaterne det som i slaraffen-
land.
Det australske indlands klima er
ofte meget tørt og varmt, derfor
har undulaterne udviklet en evne
til at kunne undvære vand i lange
perioder. De drikkemuligheder de
har, er små søer og lignende. De er
på grund af varmen udsat for stor
fordampning og indeholder derfor
meget ofte saltvand. Det kan disse
små hårdføre fugle klare, nogle
mener endog, at det salte vand er
med til at forhindre infektioner
hos dem. Efter de hvide fåre- og
kvægavleres indtog i bushen, har

undulaterne også fået mulighed
for at stjæle sig en tår, hvor dyrene
vandes. Ellers klarer de sig på det
vand, som findes i frøet og i de
grønne skud, de spiser.
Yngletiden udløses af regnvejr.
Regnvejr er lig græsvækst og der-
med friske frø. Friske frø er meget
protein- og energiholdig føde. Det
er nærmest perfekt til at opfostre
undulatunger med. 
Undulaterne yngler i store flokke
på flere tusind individer. I en yng-
lekoloni er der en vedvarende og
enerverende sludren og pludren
fra de mange fugle. Denne sludren
og pludren er med til at forøge
ynglestemningen. 
Undulaterne er det, man kalder
hulerugere. Deres reder findes ofte
i huller efter døde grene på euka-
lyptustræer. Redehullerne er mel-
lem 15 og 25 cm dybe, der bruges
intet redemateriale kun rester fra
det afgnavede træ. Indgangshullet
er 4 til 5 cm i diameter. Er der man-
gel på redehuller, kan undulaterne
også finde på at yngle i dybe gren-
vinkler, huller ved roden af
træerne og så videre, ofte flere par
i samme rede. 
Hvert kuld består af ca. 6 hvide
æg. Der lægges et hver anden dag.
Hunnen ruger alene på æggene,
men både hannen og hunnen del-
tager i opmadningen af ungerne.
Der er ingen sikre beretninger om,
at undulater benytter insekter som
foder. Tilsyneladende opmades
ungerne udelukkende på halv-
modne frø.
Når regnen i enkelte år udebliver,
yngles der kun sporadisk af en-
kelte par.
Undulaterne har levet i Australien
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