Held ved mine Langhalet Rosenfinker.
Jeg fik for 2 år siden, et par Langhaldet Rosenfinker, fra en fugleven i Gredstedbro. Det var fugle jeg har haft
før, i mit fuglehold. Så jeg vidste, at det ikke var nemme fugle, da de er rimelige aggressive overfor andre i
yngletiden.
Jeg har ikke haft held med dem før. Sidste år byggede 3 gange, men da det er en åben rede der ligger højt,
gik al ynglen til, for det var jo ikke ligefrem en tør sommer i 2007. Men iår var jeg, som sagt mere heldig,
naturen arte sig, med en lang tid med sol, hvilket gjort, at der kom 1 unge på pind, om der var mere end 1
æg ved jeg ikke, da fuglene ikke tillader redekontrol. Men den ene unge er jeg utroligt glad, for, da jeg
mangler en hun, hvilket det også ser ud til at blive.
Men her stoppede mit held ikke, den prøvede igen. De næste 2 forsøg lykkes ikke, men til sidst byggede
den, i en åben rede under tagudhænget, hvor den var i læ. Men da den er meget sky, havde jeg ingen
mulighed for kontrol af reden, dertil var ungerne for vigtige. Men den sidste søndag i juli, fik den en 1 eller
2 unger på pind, men som i husker, var det ugen hvor vejret skiftede. Så nu begyndte mine problemer først,
for ugen var ikke tør, der var meget regn her, oven i købet slagregn, så det var med en del bekymringer jeg
fulgte ungerne, så godt det var muligt, da arbejdet også skulle passes. Men i dag den 24 aug. Ser det ud til
at der er mindst 1 men nok 2 unger der har overlevet. Så mit held med disse fugle er ikke til at komme uden
om, nu er det endelig muligt at få 2 par til næste år, da det ikke er muligt at få erstatningsfugle.
Det viste sig at der var 2 unger i det sidste kuld, der begge overlevede. Jeg har nu beholdt de 2 af årets 3
unger, og har videregivet en unge til en fugleholder i Frederikshavn.
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