


Eddie Bach, Flemming Nielsen og Torben Rafn

Frugt og insekt-
ædende fugle

Atelier

-naturlig pasning



Bach, Eddie
Født 1970, har speciel interesse i frugt- og insektædende
fugle og har holdt foredrag, skrevet artikler og specialer
om denne gruppe fugles pasning og pleje. Holder og op-
drætter frugt- og insektædende fugle, især skader og kra-
gefugle. Har rejst i Afrika for at studere fuglene i deres
naturlige biotoper. Arbejder til daglig i fugleafdelingen i
Zoologisk Have, København.
Nielsen, Flemming
Født 1959, har fra sine unge år holdt og opdrættet forskel-
lige fuglearter, dog specielt papegøjefugle. Ansat siden
1984 i Zoologisk Have, København, som dyrepasser.
Har rejst og arbejdet i zoologiske haver rundt om i ver-
den. Gennemførte i 1987 kursus i "Captive breeding and
management of endangered animals" på Durrell Wildlife
Conservation Center, Jersey.  Har siden 1988 arbejdet i
fugleafdelingen i Zoologisk Have, hvor han i dag er Assi-
stant Curator for fuglene. 
Gennemførte i 1993 fagmodul på Kbh’s universitet i Et-
hologi. Sidder i flere arbejdsgrupper, TAG’s, under den
Europæiske Zoosammenslutning, EAZA, og har i den
forbindelse flere overvågnings opgaver af fuglearter. Er
repræsentant i  "Dansk Ornithologisk Forenings navne-
gruppe” for Zoologisk Have.
Rafn, Torben
Født 1963, holder og opdrætter eksotiske fugle. Har siden
drengeårene holdt forskellige dyr, og familien har altid
haft tradition for stor naturinteresse. Har deltaget i na-
turbevarelsesarbejde i Afrika og Central Amerika. Har
været instruktør for dyrehandlere omkring pasning og
pleje af fugle, samt fungeret som gæstelærer på dyreassi-
stent-uddannelsen på dyrehandlerspecialet. Arbejder med
stambogsføring af enkelte fuglearter. 
Har holdt foredrag og undervist i Danmark og i udlandet
i fugle under beskyttede forhold. Speciel interesse for er-
næring og stambogsført avlsarbejde.

Tekst © Eddie Bach, Flemming Nielsen
og Torben Rafn 2003

© Forlaget Atelier 2003

ISBN 978-87-7857-744-3

Forlaget har forsøgt at finde alle rettighedsindehavere. Er nogen
overset vil tilladelse forsøges opnået som aftale var indgået.

Stor tak til følgende personer, der har bidraget med bille-
der til bogen.
Mogens Stig Andersen: Omslag, s. 11, 62, 70, 91, 97,
128, 131, 135n, 137, 140, 143, 158, 164, 167, 186, 195n,
198n, 199n, 201, 202ø-n, 204ø-n, 205, 217ø, 218, 221,
244n
Lennart Jürs: s. 100
Michael O. Jørgensen, Bio/zoo Information: s. 59, 194
Carl Lund: Omslag, s. 77, 87, 95n, 116n, 122, 123, 126,
132, 134, 148, 159, 163, 169, 173, 175ø – n, 180, 182,
185ø, 192, 195ø, 199ø, 209, 216ø, 233, 244ø, 246ø
Kenneth Nielsen: s. 55, 84, 207n
John Sidor: s. 86, 99, 224
Simon Bruslund Jensen: s. 149, 152n, 227
Jacob Soelberg: s. 109, 116ø
Claus Nielsen: Omslag,  s. 117, 127, 130, 139, 159ø,
185n, 189, 211, 219ø, 245n, 246n
Ove Brinkmann: s. 229, 231, 233, 234v - h
Eddie Bach: 2 stk omslag, s. 13, 22, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 53, 58, 60, 64, 68, 74, 78, 79, 80, 84ø, 93, 98,
110, 141, 146, 151, 152ø, 154, 172, 176, 179, 187, 193,
198ø, 200, 207ø, 208ø, 214n, 217, 219n
Flemming Nielsen: 2 stk omslag, s. 7, 14ø – n, 18, 39,
66, 72, 83, 88, 89, 90, 94, 95ø, 96, 101, 103, 108, 119,
120, 121, 125, 129, 135ø, 144, 155, 161, 166, 170, 171,
207n, 213, 217n, 225, 245ø
Torben Rafn: s. 76, 212
Simon Bruslund Jensen takkes fordi han har stillet sine
skitser til rådighed, for udarbejdelsen af kapitel 7, s. 79,
80, 81.
Tak skal også lyde til dyrlæge Jette Clausen for udarbej-
delse af kapitel 5 "Ernæring". 
Desuden stor tak til dyrlæge Ove Brinkmann, Gørlev
dyreklinik, tlf. 58 855499 for korrektur læsning af kapitel
4 "Fuglens fornøjelsessystem" og udarbejdelse af kapitel
13 "Sygdomme". Hjælpen fra de to ovennævnte personer
har givet bogen yderligere værdifulde informationer.
Desuden tak til Peter Andersen fra firmaet Peter Ander-
sen Aps. for behjælpelige råd og vejledning vedr. foder-
dyr. Illustrationen til kapitel 4 "Fuglens fordøjelsessy-
stem" er venligst stillet til rådighed fra skoletjenesten i
Københavns ZOO, hvilket vi takker mange gange for.
En særlig stor tak skal lyde til bogens korrekturlæse-
gruppe, der har arbejdet på højtryk, på trods af det gode
varme sommervejr. 



3

Indhold

Forord  7

Indledning  8

Kapitel 1
Taksonomi  9
Opdeling af underarter   9
Klassficering af fugle  10

Kapitel 2
Anskaffelse af frugt -og insektædende fugle  11
Personligt besøg  11
Nærmere undersøgelse  15

Kapitel 3
Akklimatisering og tilvænning  16
Nyimporterede vildtfangne fugle  16
Tilvænnede fugle og fugle opdrættet under beskyttede forhold  19

Kapitel 4
Fuglens fordøjelsessystem  22

Kapitel 5
Ernæring  26
Proteiner, fedt og kulhydrater  26
Drikke- og badevand  28
Gennemgang af vitaminer  29
Vitaminer  29
Mineraler  34
Hindringer for udnyttelsen af mineraler  38
Oxalisk syre  38
Fytin syre  38



Kapitel 6
Foder og foderteknikker  39
Frugt- og insektæderfoder  41
Levende foder  47
Foderblandinger til frugt- og insektædende fugle  58
Diæter til altædende fugle (omnivores)  59
Diæt A  59
Diæt A1  59
Diæt B  60
Diæt til frugtædende fugle (frugivores)  61
Diæt C  61
Diæter til nektarædende fugle (nectivores)  61
Diæt D  61
Diæt E  62
Diæt F  62
Diæter til insektædende fugle (insectivores)  63
Diæt G  63
Diæt H  64
Fodertilvænning  64
Diæter til kødædende fugle (carnivores)  66
Diæt I  66
Diæt J  66
Diæt K  67

Kapitel 7
Hold under beskyttede forhold  67
Kassebur  68
Indendørsvoliere  70
Udendørsvoliere  72
Fuglehuset  74
Drivhuse og vinterhaver  76
Store fritflyvningshaller  77
Indretning af bur og voliere  79
Lys  82
Grene som voliereinteriør  82
Bundlag i volierer  84

Kapitel 8
Opdræt  86
Kønstestning 87
Opdrætsomgivelser  89
Opdrætsstimuli  92
Reder og redemuligheder  93

4



Rugning og opdrætsforløb  97
Levende foder til opmadning 98

Kapitel 9
Kunstig udrugning og håndopmadning  101
Rugemaskinen  102
Udrugningsprocessen  104
Håndopmadning  107
Foder  108
Fodring  110
Problemer med håndopmadning  113

Kapitel 10
Fuglene  115
Rikser  115
Vadefugle  117
Frugt-, grøn- og kejserduer  126
Turakoer  133
Kolibrier  136
Musefugle  140
Isfugle og latterfugle  142
Biædere  145
Ellekrager  150
Næsehornsfugle  153
Skægfugle  157
Tukaner  160
Brednæb  165
Pittaer  168
Bülbül  171
Blåfugle  174
Bladfugle  176
Drosler  178
Skadedrosler  181
Sangtimalier og andre mindre timalier  184
Fluesnappere  188
Brillefugle  191
Nektarfugle og edderkoppejægere  193
Tangarer  197
Euphonia og organister  200
Honningsugere  203
Stære og Mainastære  206
Pungstære  210
Krager og skader  213

5



Kapitel 11
Planter  216
Indendørsvoliere  217
Udendørsvoliere  219

Kapitel 12
Mærkning, dataregistrering og stambøger  220

Kapitel 13
Sygdomme  224
Behandling  225
Kilder til patogene bakterier og svampe  226
Desinfektionsmidler  227
Afføring som diagnostisk værktøj  228
Forskellige sygdomme m.m  229
Almindelige sygdomme  240
Skema over almindelige sygdomme  241

Kapitel 14
Fodervejledning  243 

Litteraturliste  247

6



Forord
Udgivelsen af denne bog er fra
forfatternes side ment som en
hjælp i forbindelse med den dag-
lige pasning og pleje af frugt- og
insektædende fugle. Bogen hen-
vender sig til alle, der beskæftiger
sig med denne fuglegruppe, såvel
den private fugleholder med ho-
vedvægten lagt på få volierer som
pryd i haven, som på større fugle-
hold hvor opdræt er det vigtigste
formål samt zoologiske haver og
dyreparker.

Bogen behandler nogle unikke
kerneområder i bl.a. kapitlerne
om ernærings- og foderteknik, no-
get som tidligere kun har været
omtalt i mindre omfang. Sammen-
holdes disse kapitler med kapitlet
om »Fodervejledning«, er der al-
ene her en uvurderlig kilde af in-
formationer.

Gennemgangen af arter er - ud
fra deres familie - opdelt i forskel-
lige grupper. Kun specifikke arter

er omtalt, idet en generel omtale,
efter forfatternes mening, ville gøre
bogen for omfangsrig og uover-
skuelig.

Kapitlet omhandlende sygdom-
me er udarbejdet af en af vore
førende dyrlæger på fugleområ-
det, og som noget nyt prioriteres
forebyggelse fremfor behandling
af sygdomme, som måske kunne
have været undgået.

Det er forfatternes håb, at bo-
gen vil blive et godt og informa-
tivt arbejdsredskab for alle med
interesse for frugt- og insektæ-
dende fugle.

Til sidst skal der lyde en tak til
de mange som på den ene eller an-
den måde har gjort udgivelsen af
denne bog mulig, det være sig for-
fatteren af kapitlet om sygdomme,
dyrlæge Ove Brinkmann, fotogra-
ferne for udlån af de mange bille-
der og korrekturlæserne, der har
svedt sig gennem manuskriptet i
den varme sommer. Uden disse
menneskers velvillige hjælp, var
bogen aldrig blevet til.
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Indledning

Inden for hold af fugle under be-
skyttede forhold har man det med
at placere fuglene i bestemte grup-
per – nogle ud fra deres er-
næringsbehov og andre igen ud
fra den videnskabelige systematik,
som f.eks. hos papegøjerne.

Fuglene, som bogen her om-
handler, er navngivet ud fra deres
ernæringsbehov, idet den omfatter
en enorm mængde forskellige
fugle, der er opdelt i indtil flere
slægter og arter.

Fuglene i denne gruppe kaldes i
daglig tale for frugt - og insekt-
ædende fugle og omfatter faktisk
alt lige fra de små kolibrier over va-
defugle til mindre arter rovfugle.

En direkte oversættelse af nav-
net på denne type fugle, der på en-
gelsk kaldes »Softbillls« og på tysk
»Weichfresser« er hhv. »blødnæb«
og »blødæder«. Det betyder imid-
lertid ikke, at de omhandlede
fugle har et blødt næb, men deri-
mod, at deres føde består af alt lige
fra nektar over bløde frugter og
bær til insekter. Mange af de større
arter som latterfugle, skader og
krager æder såvel mindre pattedyr
som mindre fugle.

Der findes dog inden for den
systematik, som mennesket har
»opfundet«, en gråzone, hvor en
stor del arter er inddelt i passende
grupper, mens en hel del andre ar-
ter ikke er det. Her tænkes bl.a. på
papegøjer, hvortil også lorierne
hører. Sidstnævnte type ernærer

sig ikke ved frø og nødder, men
derimod ved nektar og bløde og
søde frugter.

En anden gruppe er de frø-
ædende fugle, hvortil væverne
hører. Arten Sortnakket Væver
(Ploceus nigricollis) er imidlertid
ikke frøædende, men skal ernæ-
ringsmæssigt behandles som den
fuglegruppe, denne bog omhand-
ler – nemlig de frugt- og insekt-
ædende fugle.

Som tidligere nævnt er de frugt
- og insektædende fugle en enorm
gruppe, der er opdelt efter deres
ernæringsbehov, og her det vigtigt
yderligere at opdele den i følgende
fem kategorier alt efter fødevalg:

! Omnivore – altædende  
fugle.

! Insectivore – insektædende  
fugle.

! Frugivore – frugtædende 
fugle.

! Nectivore – nektarædende 
fugle.

! Carnivore – kødædende 
fugle.

Definitionen af frugt -og insekt-
ædende fugle er derfor i nogen
grad ret subjektiv og afhænger af
såvel individuelle instinkter som
af skarpt afgrænsede regler. Gene-
relt set er det fugle, som ikke er-
nærer sig ved frø, men derimod
ved frugter, insekter, nektar eller
kød.

Der er i denne bog brugt danske
fuglenavne fra den, på nuværende
tidspunkt, gældende navneliste
over verdens fuglearter, udarbej-
det af Dansk Ornitologisk Fore-
ning’s navnegruppe.
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Kapitel 1
Taksonomi

Ordet »taksonomi« betyder iflg.
Politikens »Nudansk Ordbog«:
Kategorisering af elementer i et
hierarkisk system, klassedeling el-
ler systematik.

Moderne taksonomi baserer sig
på det banebrydende DNA-ar-
bejde af C. G. Sibley og B. L. Mon-
roe i deres monumentale værk:
»Distribution and Taxonomy of
the Birds of the World«, New Ha-
ven and London (Yale University
Press) fra 1990. Siden er der i nye
værker arbejdet videre med at ud-
bygge og underbygge dette ar-
bejde. »Handbook of the Birds of
the World«, Lynx, er et sådant nyt
værk, der er ført helt »up to date«
med de forskellige »Component
species« (delarter), som Sibley og
Monroe har med som mulige nye
og fuldt ud anerkendte arter.

Den mest brugte form for syste-
matik er begreberne: Slægt og art. I
systematikkens barndom var det
opfindelsen af »Den Binære No-
menklatur«, af svenskeren Carl
von Linné i 1758, der gjorde det
muligt at genkende et hvilket som
helst dyr eller en plante, uanset
hvilket sprog man talte. Linné ind-
førte et slægtsnavn og et artsnavn
– begge på latin – til hvert dyr og
hver plante, han beskrev. Alle fugle,
der lignede hinanden, fik samme
slægtsnavn, men eget artsnavn.

Opdeling af underarter
En art defineres som »en samling
af individer (population), som for-
plantningsmæssigt set danner en
enhed, og som i naturen holder
sig adskilt fra andre populationer,
så den ikke krydser sig med dem
og får forplantningsdygtigt blan-
dingsafkom«. Hvis derimod to
populationer krydser sig og får
forplantningsdygtigt blandingsaf-
kom, regnes begge populationer
for hørende til én og samme art,
og som følge heraf opstår der en
blandingspopulation. 

Et eksempel herpå er Sortkra-
gen og Gråkragen, som på en bred
front ned gennem Sønderjylland
og Tyskland danner en blandings-
population. Derfor regnes disse to
populationer for to geografiske ra-
cer af samme art, Corvus corone.
De geografiske racer har vist sig at
spille en væsentlig rolle i forståel-
sen af fuglenes udvikling og zoo-
geografi. Det er derfor af stor be-
tydning at give dem deres eget,
veldefinerede navn. Man har der-
for indført »Den Trinære Nomen-
klatur« og af det igen begrebet:
Underart. 

Efter slægtsnavnet og artsnav-
net følger underartsnavnet for
den geografiske race. Da Sortkra-
gen er den først beskrevne, geo-
grafiske race (nominatracen), har
den hævd på artsnavnet corone
og får det derfor også som under-
artsnavn. 

Sortkragen vil nu komme til at
hedde Corvus corone corone.
Gråkragen derimod beholder arts-
navnet, men får sit eget underarts-
navn cornix, og hedder derfor
Corvus corone cornix.




