
Niels Katballe i buret hos et par dobbelt gulhovedet amazon papegøjer fra Mellemamerika.

Middagsmaden gores klar. Det er majskolber, hvoraf en
fryses ned og bruges til winter.
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Naturen har ødslet med
farver til papegøjerne
Papegøjeparken pa Purhøjvej har ben for publikum nogle fa uger, og der er over 100 arter i de 250 volierer

Hvad papegøjer og para-
kitter ikke har i melodiøs
stemmepragt, har de til
gengæld i rigt mål i farve-
pragt. Naturen har ødslet
med farver til disse eksoti-
ske fugle, som man i rigt
tal kan se nogle fa kilome-
ter fra Horsens bygrænse.
For foden af Purhøj pa

Purhøjvej ligger
Papegøje-parken, der er et af Nor-
dens største

opdrætscentre for papegøjer.
Ganske fa uger om året er

Papegøjeparken åben for pub-
likum. Det sker fra denne
weekend og indtil den 10. no-
vember. Hver lørdag og

søn-dag er der offentlig adgang til
parken, hvor der findes over
hundrede kakeduer,

amazonpapegøjer og parakitter fra
store dele af verden i parkens
250 volierer.

Den imponerende samling
er bygget op af Niels Katballe
gennem de sidste 20 år, og det,

- Vi kan kun have publikum
i parken udenfor
ynglesæsonen, og det er kun en forholds-
vis kort periode, siger Niels
Katballe. Vi ville gerne have
haft åbent noget for, men det-
te års ynglesæson er blevet
skubbet så meget, at der fak-
tisk stadig er en hel del unger i
redekasserne. Derfor kan vi
risikere at skulle handmade
30-40 unger, fordi de voksne
fugle forlader dem pa grund af
den uro, der følger med ved at
have publikum i parken.

- Jeg ville gerne have publi-
kum hele året for at dele den

jeg har ved fuglene
med andre. Men så ville der
med garanti ikke vre ret
mange unger, og det er

primært avlsarbejdet,
Papegøje-parken er baseret pa, og som
skal gore en tidligere hobby til
levevej.

Niels Katballe har tidligere
drevet grøntforretning i Sme-
degade, men for to et halvt
siden faldt han og brækkede
et ben. Det gav så mange kom-
plikationer, at han ikke kunne
fortsætte sit arbejde i forret-
ningen. Han matte sælge den
og fik iværksætterydelse til at
Ore sin hobby til levevej

Her generer
støjen ikke

- Vi havde pa det tidspunkt
mange fugle herhjemme. Som
barn havde jeg undulater,
men interessen for papegøjer
og parakitter startede for en
snes r siden, mens vi boede i
Stensballe. Jeg begyndte med

et par græsparakitter, og i 1ø-
bet af kort tid havde jeg byg-
get tre volierer i haven.

- Interessen voksede, og jeg
havde planer om at udvide an-
tallet af fugle, men jeg var
godt klar over, at jeg kunne fa
problemer med naboerne pa
grund af støjen. Derfor købte
vi ejendommen på Purhøjvej
for 18 år siden, hvor der var
plads til at bygge volierer og så
langt til naboer, at vi ikke kan
genere nogle, selvom fuglene
er lovlig støjene engang imel-
lem.

Indenfor de seneste ar - ef-
ter at Niels Katballe har

måttet sælge forretningen - er den
egentlige Papegøjepark blevet
etableret. Den rummer 250
bure bygget op på et areal pa
5000 kvadratmeter med en
smuk beplantning.

Hårdføre gugle
- Det har ikke været nogen

god ynglesæson i r i modsæt-

ning til sidste siger Niels
Katballe. Det så fint ud i det
tidlige forår, men så skiftede
vejret pludseligt. Det skete pa-
skedag, da kulden satte ind og
holdt sig det meste af forsom-
meren. Det har bevirket, at
nogle af fuglene yngler et
halvt år forskudt. Hos dem,
der ynglede på det ”rigtige"
tidspunkt, gik en del unger til
på grund af vejret.

- Ellers er papegøjer og pa-
rakitter hårdføre fugle. De
tåler lave frostgrader, bare de
har det tørt og trækfrit. Men
de trives bedst med de rigtigt
afgrænsede årstider pa de

tider.
- En anden ulempe for mig

ved den kolde forsommer var,
at folk mistede interessen for
at anskaffe sig fugle. Det er
ellers en hobby, som bliver
mere og mere udbredt, men
det er klart, at man også skal
have lidt held med fuglene for
at fa glade af sin hobby. Hel-
det kan udeblive, når vejret
arter sig, som det har gjort i
r.

Niels Katballe råder folk,
der vil begynde pa fuglehobby-
en, med at starte f. eks. med et
par billige sangparakitter til
ca. 200 kr., de lidt dyrere
græsparakitter eller rosella
parakitter. De er nemme at fa
til at yngle, og Niels Katballe
ved af erfaring, at fra disse
fugle kan hobbyen let brede
sig til de dyrere og mere

sjældne papegøjer. På
Papegøjepar-kenssalgsliste er der fugle op
til 13.000 kr. pr. par, og Niels
Katballe har selv fugle, som er
endnu dyrere - men ikke til
salg.
Ønsker man at lobe en tam
papegøje, kan det også lade sig
gore. For at fa en fugl tam skal
den pa et tidligt tidspunkt ta-
ges fra forældrefuglene og
håndmades. I begyndelsen
sker det en halv snes gange i

døgnet og derefter fire gange i
døgnet i et par måneder. Det
er et stort arbejde at gore fug-
lene tamme. I r har Niels
Katballe pa denne made pas-
set omkring 20 papegøjer, og

når der kommer publikum i
Papegøjeparken risikerer
han, at ma "overtage" flere
unger, fordi forældrene forla-
der dem pa grund af uroen.

Gæsterne i Papegøjeparken
vil ikke alene fa lejlighed til at
se de mange flotte fugle. Niels
Katballe star klar med råd og
vejledning, hvis nogle speku-
lerer pa at forsøge sig i denne

spamdende hobby.

der for var hobby, er nu blevet
en levevej, der kræver en lang
arbejdsdag 365 dage om Amt.


	Page 1

