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Vi har i dag syv arter som går under benevnelsen australske gressparakitter, men det er
5 arter som er det mest vanlige. Jeg er litt i
tvil hvem de 2 andre artene er, men dette er
det sikkert noen som kan noe om. De 5 artene
som vi i dagligtale omtaler som australske
gressparakitter, og hører til Neophema slekten,
er:
Splendid (N. splendida) som i dag omtales
som Rødbrystet gressparakitt.
Turkis (N. pulchella) som omtales som
Rødskuldret gressparakitt.
Elegant (N. elegans) gressparakitt.
Bourks (N. bourkii) gressparakitt.
Blåvinget (N. chrysostormus) gressparakitt.
Generelt lever disse av de samme frøsorter,
men er også glad i grønt og frukt. De australske gressparakittene bør holdes innendørs om
vinteren da de regnes å være noe sarte. De
bør også to ganger i året (for eksempel. feb./
mars og aug./sep.) gis ormekur da de er lett
mottakelig for innvollsorm. Av de fleste artene
finnes det et hav av mutasjoner. Dette vil jeg
komme tilbake til.

Splendid
(N. splendida).
Et populært navn
for denne arten
er glansparakitt.
Men i dag benevnes denne art
som rødbrystet
gressparakitt.
Den var tidligere
ikke så lett å få
kjøpt fordi den
ikke var så vanlig
hos fuglefolket.
I nyere tid er den blitt mer vanlig og finnes i
flere mutasjoner. Lever i det indre og sydlige
Australia og livnærer seg på gressfrø, kanarifrø, hirse og noe solsikke. Yngler lett i fangenskap.

Australske gressparakitter er en ynglevillig
fugl som trives godt i volierer, som er
ca. 100 x 200 x 200 cm. hvor kassene settes
helt oppe i hjørnet. Hekkekasser på 20 x 20
cm. i bunn og 25-30 cm. høye går til alle arter.
Artene er tilpasningsdyktige, og yngler også i
hekkebur på 40 x 50 x 80-100 cm. Jeg har nå
3 par som hekker i hekkebur, og alle ligger på
5 – 6 egg nå.
I fangenskap er det ca. 300 eksemplar, med
mål at det i 2016-17 skal være 350 stk.
Dette er et forsøk på å redde arten.
Dette er den minste av gressparakittene og
lengden er bare 20 cm., og har felles trekk
med både elegant- og blåvinget gressparakitt.
Den største forskjellen er den oransje flekken
på buken.
Oransjebuket gressparakitt er ikke å oppdrive i
fangenskap i Europa, og lever dermed kun fritt
i Australia. Men ved siste telling i 2012-13 ble
det kun registrert 44 individer i naturen. Den er
selvsakt rødlistet.

Turkis

(N. pulchella)
Benevnes i dag som
rødskuldret gressparakitt og er en art
som er lett å holde
i fangenskap, og
lever og spiser som
splendid og finnes
også i flere mutasjoner. Turkisparakitten
kan lett formere seg
sammen med splendid, og yngler lett i
fangenskap.

Elegant

(N. elegans)
er en liten og rolig
fugl som er lett å
holde i fangenskap og finnes i
flere mutasjoner.
Denne art tåler
ikke streng kulde,
og bør ha tilgang
til et oppvarmet
rom. Den lever i
sydlige Australia
og kan ofte sees
sammen med blåvinget gressparakitt.

Bourks (N.

bourkii) er den
mest vanlige og
den som kanskje
er litt tilsidesatt
av artene. Dette
er en rolig og
harmonisk fugl å
holde, og finnes i
flere mutasjoner.
Denne fuglen
lever flere plasser
i Australia, men
som de fleste
andre arter har
den tilhold i den sydlige delen.

Blåvinget

(chrysostormus). Dette er
vel den minst
vanlige av de
australske
gressparakitter, og lever på
Tasmania og
trekker til det sydlige Australia. Den sees både
parvis og i mindre flokker - også sammen med
elegant parakitten. Av denne art har jeg ikke
sett avertert mutasjoner av, så dette får stå
ubesvart.

Oransjebuket
gressparakitt

(Neophema chrysogaster)
Orangebuget gressparakitt er ikke å oppdrive i
fangenskap i Europa og
lever dermed kun fritt i
Australia, men ved siste
telling i 2012-13 ble der
kun registrert 44 individer
i naturen, i fangenskap er
der ca. 300 fugler, med
mål at der i 2016-17 skal være 350stk, dette er
et forsøk på å redde arten.
Dette er den minste av gress parakittene og
er bare 20 cm, og har felles trekk med både
Eleganten og Blåvingen, den største forskjell
er den oransje flekken på buken.

