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Ringduer kan også bli
tamme.

raskere enn før.
Begge dueungene ble imidlertid svært så
avhengige av «matmor og matfar» etter hvert
som tiden gikk. Og de burde ha begynt å spise
selv etter alder og størrelse på dem etter mitt
skjønn. Jeg var der minst en dag i uken som
veileder og kontrollør som de kalte meg.
«Matfar» hadde laget ett flott ute bur til dem,
men de måtte fortsatt mates!

Av Bjørn Carlo Andersen

Jeg fikk på forsommeren telefon fra noen
kjente om 2 fugleunger som hadde falt ned fra
redet i et tre. De antok at det var Ringduer og
sende meg bilde av dem.

Jeg kjørte deretter av gårde. Jeg fastslo straks
at dette var 2 Ringdueunger drøyt 1 uke gamle.
Vi gikk i gang med en blanding av egge fòr og
småfrø som ble helt i dem mens de var inne i
varmen i et hundebur, da folket hadde både 2
hunder (Spisshunder) og 2 katter! Den ene
hunden passet på dem og til og med slikket på
de daglig! Alt gikk imidlertid meget godt, og
de vokste utrolig raskt, men måtte mates 3-4
ganger om dagen. Etter hvert ble vanlig
dueblanding tatt i bruk, slik at matingen gikk

Da tilbød jeg dem å sette bort 2 Norsk Petent
unger for å få dem i gang, og det hjalp etter
hvert. Men den ene, som jeg antok var en hu,
måtte fortsatt mates veldig lenge.

Den ble stengt ute fra de andre noen dager, da
det kom nok et par Norsk Petent i tillegg, som
måtte bli kjent innen de også blir sluppet fri.
Da fikk den mat og vann på familiens veranda,
eller fulgte etter dem inn i huset. Men straks de
sist ankomne også ble sluppet fri, var den ut og
inn av buret igjen, men holdt seg ute om
natten!

De ble sluppet løs, og «hanungen» forsvant i
skogen sammen med andre Ringduer.
«Hunungen» ble borte i 2 dager, men kom
tilbake og inn i buret for å spise sammen med
de andre, men hoppet raskt opp på hånden til
«matfar» for å bli stelt med på alle måter.
Straks han viser seg på gårdsplassen kommer
den. Og ser han den ikke, roper han på den
(Lussi), og da lander den straks på skulder eller
hodet! Og der blir den helt til den har fått noe
godt eller stelt med, innen den flyr inn i til de
andre og spiser seg mett! Meget ofte følger den
etter inn i leiligheten når enten «matmor» eller
«matfar» går inn

Matmor

Matfar
Høsten får vise om den har slått seg til ro for
godt, eller flykter til skogs for godt. Foreløpig
ser det ikke slik ut! At i det hele at Ringduer
kunne bli så tamme, hadde jeg ikke trodd. Men
disse ble da funnet av noen ekstreme folk som

er glad i alle dyr. Og dette til tross for at
«matfar» er en ekte jeger på høsten. Da jakter
han både fugl og annet som det er annen lovlig
jakt på. Ja til og med i Afrika hvor han er
oppvokst med sine norske foreldre, har han
vært på storviltjakt på den lovlige måten. Duer
er meget god mat forteller han, men de han nå
har skal ikke bli spist av dem!
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