
 

Siw Ivarsson -  regnbågsundulater, undulater 
 

Jag har alltid haft ett djurintresse. Från det att jag vände upp och mer på stenar som liten för att se vilka djur som bodde där till nu har jag haft många olika djur. Undulater, 

akvariefiskar, papegojor, marsvin, katter, vandrande pinnar, kameleonter och hundar. De flesta av dem har fångat mitt uppfödarintresse. 

Mina första husdjur som barn var 2 undulater. Det blev sedan fåglar igen när jag fick mitt första egna hem.  

2 Timnehjakos och 1 Tritonkakadua var de första som flyttade in 1978. 

När jag långt senare träffade min make köpte han en hona till min Tritionkakaduahane för att han inte skulle behöva vara ensam när vi arbetade på dagarna och 

uppfödningen var ett faktum. Senare inköptes flera Grå jakos och även dessa förökade sig. 

1999 brann vår villa och alla 18 papegojorna omkom.  Fram till år 2005 hade jag inga fåglar alls. 

En egenuppfödd Grå Jako köptes tillbaka från Östersund hans familj blev allergisk. Jag har lånat en sällskapsdam till honom, men föder inte upp Grå Jako längre.  

En dag kom min dotter hem med några bortskänkes-undulater. Jag kände ganska snart att jag saknat fåglarna de senaste åren.  

När jag fick se regnbågsundulater första gången blev jag helt betagen av deras vackra färgteckningar. Nu föder jag mest upp regnbågsundulater och regnbågsfärgade 

spangles, men även några andra färgteckningar finns i flocken. Jag tycker att det mest spännande med undulatuppfödning är att se vilka olika färger det blir av ett 

undulatpar. 

Ungar födda hos mig hanteras dagligen från att de är ca 10 dagar upp till 4 veckors ålder då de lämnar holken. Leveransklara ungar matas dagligen med hirskolv från 

handen. 

  

 Fåglar köpta från mig levereras ID-märkta med uppfödarring. Skötselråd, uppfödarbevis, stamtavla,  mineralsten och foder för första tiden följer också med.  

Jag kräver av mina köpare att undulaterna hålls tillsammans med artfränder av motsatt kön och att deras bur är större än minimimåttet enligt lag, L70xB45xH60. 

 

Leverans till Göteborgsområdet kan ordnas efter överenskommelse.  

 

Välkomna att höra av er 

Kontaktuppgifter: 

 siwivar@hotmail.com    

tel 0303-245010 
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