UNDULAATTI
Melopsittacus undulatus

Undulaatti on alkujaan kotoisin Australiasta.
Se on yleisin papukaijalintu Australiassa ja ne liikkuvatkin
siellä jopa miljoonien lintujen parvissa!
Undulaatti lisääntyy ihmisen hoidossa helposti ja nykyisin kaikki undulaatit ovatkin
kasvatettuja, luonnosta niitä ei ole pyydystetty enää pitkiin aikoihin.
Vihreänkeltaisesta villistä undulaatista on jalostuksen tuloksena saatu mitä
kauniimpia värimuotoja ja jalostus on vaikuttanut myös lintujen kokoon,
villit undulaatit ovat jalostettuja huomattavasti pienempiä.

E

nsimmäiset
undulaatit
saapuivat
Australiasta
Englantiin merimiesten
matkassa 1800-luvun puolivälissä.
Undulaatti saatiin piakkoin lisääntymään Hollannissa ja tästä
alkoi linnun menestystarina lemmikkinä.
Undulaatin
suosioon
on
vaikuttanut kauniin värityksen
lisäksi linnun luonne. Undulaatti
kesyyntyy helposti, kunhan
linnun kanssa malttaa touhuilla
päivittäin.
Seurallisen luonteensa vuoksi
ei undulaattia tulisi pitää yksin.
On hyvä hankkia lintuja saman
tien kaksi. Linnut on hyvä totuttaa toisiinsa nuorena. Varsinkin
yksin eläneet naaraat saattavat
vanhemmiten olla liian temperamenttisia hyväksyäkseen uutta
kumppania, ainakaan toista naarasta.
Undulaatti saattaa oppia matkimaan sanoja tai tekemään
temppuja, mutta kovin yleistä se
ei ole. Hokemalla linnulle yksinkertaista sanaa kerta toisensa
jälkeen on mahdollista, että se
jonain päivänä sanan oppii sanomaan.
HÄKKI
Liian isoa häkkiä ei voi hankkia.
Villit undulaatit lentävät kymmeniä kilometrejä päivässä etsies-

sään ruokaa. Myös kesyt undulaatit rakastavat lentämistä. Undulaattia tulisikin pitää mahdollisimman paljon vapaana huoneistossa, sillä jatkuvasti häkissä
pidetty undulaatti masentuu ja
stressaantuu.
Mikäli lintua ei ole mahdollista
pitää vapaana on häkin oltava
niin iso, että se voi siellä lentää.
Tällainen ns. lentohäkki on
viisainta rakentaa itse teräsverkkoa tai häkkielementtejä
käyttäen.
Lemmikkieläinliikkeissä myytävät undulaattihäkit sopivat
loistavasti, mikäli minimikoko on
esim. L 100 x S 50 x K 80 cm ja
linnun on mahdollisuus päästä
päivittäin lentelemään huoneistoon. Varmista häkin riittävä koko jo ostotilanteessa Faunattaren henkilökunnalta.
Mikäli lintuja hankitaan useita
on häkin luonnollisesti oltava
suurempi.
Kun pidät undulaatteja huoneistossa vapaana, huomioi
ainakin seuraavat vaaratilanteita
aiheuttavat seikat:
- Kissat ja muut kotieläimet
- Kuuma liesi.
- Avonaiset vesiastiat (esim.
tiskiallas tai wc ) , joihin
lintu voi hukkua
- Myrkylliset huonekasvit
- Avonaiset ikkunat / ulko-ovet

- Sähköjohdot
Häkki sijoitetaan huoneistossa
ainakin pöydän korkeudelle,
lintuhäkin paikka ei ole lattialla.
Häkki sijoitetaan vedottomaan,
valoisaan paikkaan, ei kuitenkaan suoraan auringonpaisteeseen. Linnuista on mukavaa
tarkkailla perheenjäsenten toimia, mutta kaipaavat omaakin
rauhaa, joten huoneiston levottomin paikka ei ole suositeltava.
Häkkiin sijoitetaan useita
orsia, varoen kuitenkin täyttämästä häkkiä liikaa.
Paras orsimateriaali on puu,
sillä linnut nakertelevat orsia
mielellään. Lehtipuiden oksat
sopivat linnuille hyvin, sillä
eripaksuisilla orsilla istuskelu on
oivaa voimistelua lintujen jalkalihaksille. Orret voi kiinnittää
häkin seiniin, mutta silloin orret
eivät liiku. Luonnonmukaisemman tuntuista olisi, jos orret
liikkuisivat. Voit siis kiinnittää
orret metallisella ketjulla häkin
kattoon, jolloin ne heiluvat kuin
puun oksat tuulessa. Tämä
heiluriliike kehittää lintujen
tasapainoaistia, jota ne tarvitsevat lentäessäänkin.
Orsista ainakin osa on hyvä
päällystää
ns.
orsipaperilla
(hiekkapaperi tähän tarkoitukseen). Kun linnut istuvat
orsilla, niiden kynnet osuvat

paperiin ja kuluvat. Hiekkapaperin sijaan tai sen lisäksi voit
laittaa häkkiin ns. pedikyyriorsia,
jotka myös helpottavat kynsien
kulumista. Tarkkaile silti kynsiä,
ne saattavat kasvaa liian pitkiksi,
jolloin kynsiä tulee lyhentää
eläinten kynsisaksilla. Liian
pitkät kynnet saattavat tarttua
kiinni esim. kankaaseen, jolloin
pahimmassa tapauksessa linnun
varvasluu voi murtua.
Häkin pohja peitetään esim.
sanomalehdellä tai lintujen hiekkapaperilla. Häkki siivotaan ainakin kerran viikossa.
TARVIKKEET
Häkissä tulee olla vesiautomaatti tai vesikuppi, jonka vesi
vaihdetaan päivittäin.
Ruokakuppeja tulee olla ainakin perusruoalle ja voimaruoalle.
Pesäpönttöä ei kannata pitää
muulloin kuin lintujen lisääntymisaikaan.
Varsinkin kuumana kesäpäivänä linnut nauttivat kylpemisestä.
Undulaateille sopivia ammeita
löydät lemmikkieläinliikkeistä.
Monet linnut nauttivat myös
kukkasumuttimella sumuttelusta. On huolehdittava, etteivät
linnut altistu kylvyn jälkeen
vedolle, kosteana ne ovat
erityisen herkkiä vilustumaan.
Linnuille myytäviä leluja on lemmikkieläinliikkeissä paljon. Ne
ovat
hauskaa
ajanvietettä,
mutta on muistettava, ettei peili
tai muoviundulaatti koskaan
korvaa lajikumppania tai rakastavan hoitajan seuraa. Valo on
linnuille tärkeää. Suositeltavimman valaistuksen saat aikaan
linnuille tarkoitetuilla UV-putkilla.
RAVINTO
Undulaatti on kasvissyöjä, jonka
perusruokaa on lemmikkieläinliikkeissä myytävä siemenseos.
Siemenseosta tulee olla undulaatilla jatkuvasti tarjolla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää undulaateille kehitettyjä täysrehupellettejä. Lisäksi tarjotaan vihan-

neksia ja hedelmiä kuten salaattia, pinaattia, persiljaa, voikukkaa, omenaa, piharatamoa
ym. Linnuille voi myös itse
idättää vehnää ja kauraa.
Kokonaiset hirssintähkät antavat mukavaa vaihtelua, samoin
hunajaiset herkkutikut, joita
myydään lemmikkieläinliikkeissä.
Voimaruoka on kananmunasta, hunajasta, hirssistä ja
muista ravintoaineista koostuva
vitamiiniruoka, jota voi tarjota
linnulle jatkuvasti. Erityisen tärkeää se on nuorelle, sulkasatoiselle, munivalle tai sairaalle
linnulle.
Vitamiineja linnuille voi tarjota
varsinkin vuoden pimeimpään
aikaan juomaveden mukana tai
jyvien päälle lisättävänä jauheena.
Kielletyllä listalla ruokinnassa
ovat mm. kaakao, suklaa, kahvi,
avokado, alkoholi, raparperi, vihreät perunat sekä kaikki maustettu, suolainen, sokerinen tai
rasvainen ruoka.
SULKASATO
Linnuilla on sulkasato keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.
Lintujen höyhenpeite uusiutuu
sulkasadon yhteydessä 4-6 viikossa, mutta mikäli höyhennys
jää puutteelliseksi tai uudet höyhenet ovat hauraita saattaa
syynä olla yksipuolinen ravinto.
LISÄÄNTYMINEN
Täysikasvuisten undulaattien sukupuolet erottaa helposti. Lintujen nokan tyvessä on ihomainen alue, vahanahka. Vahanahka on uroksella sininen, naaraalla tumman- tai vaaleanruskea.
Pesivän pariskunnan tulee
olla terveitä ja hyväkuntoisia,
sillä munien haudonta ja
poikasten hoito on raskasta.
Lisävitamiinien antaminen pesinnän aikana onkin suositeltavaa.
Undulaattien luonnollinen lisääntymiskausi on huhtikuusta
elokuuhun. Keväällä valoisan

ajan pidentyessä on aika laittaa
undulaattien häkkiin pesintäpönttö, joita myydään lemmikkieläinliikkeissä. Mikäli samassa
häkissä on useampikin pesivä
pariskunta, tulee pesäpönttöjä
olla useampi kuin pariskuntia.
Näin vältetään turhat kiistat
lintupariskuntien kesken.
Undulaatti munii yleensä 4-6
munaa. Munia ei munita saman
päivän aikana, vaan päivän,
kahden välein. Joskus ensimmäisen ja viimeisen munan
välillä saattaa olla eroa jopa pari
viikkoa. Tästä syystä poikasissa
saattaa olla huomattavia ikä- ja
kokoeroja.
Emo hautoo poikasiaan 18
vuorokautta. Tänä aikana uros
ruokkii naarasta.
Poikaset lähtevät pesästä 4-5
viikkoisina. Emo ruokkii poikasiaan vielä pitkään, joten aikaisintaan poikaset voi vanhemmistaan erottaa niiden täytettyä 4
kuukautta.
MUUTA HUOMIONARVOISTA
Mikäli lintu näyttää sairaalta,
käyttäytyy omituisesti tai lakkaa
syömästä, ota yhteyttä linnun
myyjään ja/tai lintuihin perehtyneeseen eläinlääkäriin.
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