Et flott oppdrett med stor egeninnsats!
Tekst: Gro D. Lervik. DSFK Foto: Gro Lervik/Svein Petterson.

Det er ikke hverdagskost
med turaco-oppdrett i Norge.
Endelig har det nå lykkes for
Svein F. Pettersson og Bjørg
Fagervold i Drammen Stuefuglforening! Deres hvitkinnede par
med turaco – (Tauraco leucotis)
har lagt egg flere ganger. Men
det virker som foreldrefuglene
er litt for utålmodige eller uerfarne. De går av reiret rett før
eggene er klare til å klekkes. Da
er det ikke noe annet valg enn
å legge dem over i rugemaskin,
for å prøve å redde ungene.
I 2014 ble det klekket en unge
på dette viset, uheldigvis mens
Svein og Bjørg deltok på landsutstillingen i Stavanger. Men
en nabo stilte opp og gjorde
så godt han kunne med fôring
av den nyfødte. Alt så lovende
ut, men dessverre døde denne
ungen etter noen dager.
Nå i år var det gjort gode
forberedelser på forhånd. Svein
hadde innhentet mye informasjon – nærmest oppskrift
på oppfôring fra dag til dag fra
en turacobok og turacobladet
fra en engelsk turacoforening.
Dessuten var det kjøpt inn et
spesielt godt egnet sykebur,
egentlig beregnet på reptiler,
men det kan til og med også
brukes som vinkjøler!
I denne «kuvøsen» kunne temperaturen stilles svært nøyaktig
– og skrus både opp og ned.
Litt flaks er dessuten godt å ha,
og denne gangen hadde Svein
ferie da egget klekket. Det ble
han som ble småfuglfar og tok
hoveddelen av oppmatingen.
Den klekket på Amerikas nasjonaldag... 04.07.15.
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Det ble lange dager – med fôring fra kl. 07.00 om morgenen til godt over midnatt. Til å begynne med bittelitt
hver halvtime. Etter hvert kunne tidsintervallet økes til 1,52 timer etter som ungen vokste til. Oppmatingsfôret var
versele-laga A21, et universaloppmatingsfôr. Etter hvert
har dette blitt supplert med oppbløtede beokuler, tilskudd
av melormer, og også de større zophobas-larvene. Appetitten er god, og ungen er selvsagt også blitt tam.
Svein har en ekstra voksen hann fra før, så hvis flaksen
virkelig står ham bi, blir denne nye ungen en hunn.
Fuglen ble det naturlige midtpunktet da Drammen Stuefuglforening og andre fuglefolk stakk innom på
grillfest nylig. Den var allerede blitt kjendis; både bilder og filmsnutter har blitt lagt ut på facebook etter hvert
som den vokste til. Det er ingen selvfølge at alt går bra med oppveksten til fugleunger, så dersom det ikke var
lagt ut nye rapporter på noen dager, kom det inn bekymrede forespørsler. Nå gleder vi oss alle sammen over
at dette endelig lyktes, og at ungen har blitt 6 uker gammel i skrivende stund. Nå som Svein virkelig har lært
metoden, håper vi på gjentakelser hvis foreldrene ikke snart lærer dette selv. Varmeburet kan kobles til bil, så
nå har Svein mulighet til å ta med fugleunger på jobb ved senere anledninger.
Turacoer er vakre volierefugler det er en fornøyelse å se på. De gjør lange elegante hopp mellom grenene, og
slår ut vingene kun nå de trenger litt ekstra fart på lengre avstander.
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