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Bogen fortæller alt, du skal vide om tamme papegøjer, fra undulater til araer: - valg af fugl - valg og
indretning af bur eller voliere - hverdagen med fuglen - fodring - kropssprog og adfærdsforståelse problemløsninger - sygdomme. Flere papegøjer har en intelligens, der svarer til et mindre barn og mange af
disse spændende fugle liver ligeså gamle som mennesker. Ønsker vi at holde dem som kæledyr, skylder vi
dem et værdigt papegøjeliv med masser af plads, mentale udfordringer, korrekt ernæring og tid til at være
sammen med dem. Skrevet af en dansk papegøjeekspert med masser af erfaring og viden.
Det gælder også flere lande uden for Ædelpapegøjens naturlige. En række lande rundt om i verden har
udgivet frimærker med Ædelpapegøjen som motiv. For at sikre vildtfuglenes forsyning med mad, finder du
her et stort udvalg af vildtfuglefoder til hele året. Her finder du en stor guide om det at holde dværgpapegøje.
Forældre udrugede, har været ved forældrefuglene i 4-5 uger, så ungerne får ALLE de enzymer. For at sikre
vildtfuglenes forsyning med mad, finder du her et stort udvalg af vildtfuglefoder til hele året. a. 501 - 17. Det
kan sommetider være meget svært at vurdere. a. 501 - 17. Undulater (Melopsittacus undulatus) er små,
strømlinede papegøjer (tilhø- rer familien Psittacidae), der gennemsnitligt bliver 18-20 cm lange. Adfærd som
I fangenskab oplever mange fugleholdere, at voksne Meyers Papegøjer (Poicephalus meyeri) har en naturlig
skyhed, som de aldrig lægger fra sig. En række lande rundt om i verden har udgivet frimærker med
Ædelpapegøjen som motiv. Læs om alt det du skal vide, før du anskaffer din første dværgpapegøje.

For at sikre vildtfuglenes forsyning med mad, finder du her et stort udvalg af vildtfuglefoder til hele året.
Læs blandt andet om pindsvin, ræve, edderkopper og grise. Køb hamsterbur BILLIGT hos zooplus og spar
stort på vores tilbud. Her finder du en stor guide om det at holde dværgpapegøje. En række lande rundt om i
verden har udgivet frimærker med Ædelpapegøjen som motiv.
501 - 17. Adfærd som I fangenskab oplever mange fugleholdere, at voksne Meyers Papegøjer (Poicephalus
meyeri) har en naturlig skyhed, som de aldrig lægger fra sig.

