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Lille Alexanderparakit. Foto: GBNNSS 

Lille Alexanderparakit (Psittacula krameri) 

Beskrivelse 
Videnskabeligt navn: Psittacula krameri 

Synonymer:  

Kaldenavn: Lille Alexanderparakit, Alexanderparakit1 

Beskrivelse: Alexanderparakit er næsten ensfarvet gulgrøn med et 

krumt rødt næb og en lang hale. Alexanderparakit bliver godt 41 cm 

og vejer 100-150 g. Årligt får den et kuld med 3-5 æg. Fuglen er 

meget støjende med skingre skrig og iørefaldende lyde2. 

Alexanderparakitten er social og kan optræde i flokke på flere 

tusinde udenfor ynglesæsonen1. 

Forvekslingsmuligheder 
Alexanderparakitten kan kun forveksles med andre papegøjer. 

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Alexanderparakit er relativt sjælden i Danmark, fra 2009-2014 blev den set på 5 forskellige lokaliteter 

i landet3. Dog menes den at blive set med stigende hyppighed især på Sjælland i Hovedstadsområdet1. 

Der kan være tale om fangenskabsfugle, men fuglene kan også være fløjet fra deres europæiske 

bestande, da de flyver godt1. Alexanderparakitten anses for at være en invasiv art i Europa. Hvis 

bestanden bliver ved med at vokse, kan den på sigt true hjemmehørende arter som stær og allike som 

er hulrugere, da konkurrencen om redehullerne vil øges1. Alexanderparkitten er hjemmehørende i den 

tropiske del af Afrika og desuden lever den i det sydlige Asien. Den er tilpasningsdygtig i forhold til 

levested. Udenfor dens naturlige udbredelsesområde er der vildtlevende bestand i USA, Sydafrika, 

Singapore, Hong Kong og i flere lande i Europa blandt andet Tyskland, Holland, Italien, Spanien, 

Luxemborg, Tyrkiet, Israel og Belgien4.  

Score og baggrund  
Vi benytter en skala fra 1-3. 1 svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj 
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Harmonia Samlet 

3 1 2 1 1 1 7 9 

 

Spredningspotentiale: 3 (høj). Spredningspotentialet for Lille Alexanderparakit er vurderet til høj. 

 

Levestedets bevarings- eller naturværdi: 1 (lav). Levestedets bevaringsværdi for Lille 

Alexanderparakit er vurderet til lav. Alexanderparakitten lever i mange slags skovtyper men også i 

mere åbne naturtyper med spredte træer. Alexanderparakitten optræder ofte i storbyer1. 
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Påvirkning af hjemmehørende arter: 2 (middel). Påvirkningen af hjemmehørende arter for 

Alexanderparakit er vurderet til middel. Hvis bestanden bliver ved med at vokse, kan den på sigt true 

hjemmehørende arter som stær og allike som er hulrugere, da konkurrencen om redehullerne vil 

øges1. 

 

Påvirkning af økosystemer: 1 (lav). Påvirkningen af hjemmehørende arter for Alexanderparakit er 

vurderet til lav. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for Lille Alexanderparakit er vurderet til lav. I 

Indien anses Alexanderparakitten at være det værste skadedyr blandt fugle, da den ødelægger 

afgrøder i haver og marker. Alexanderparakitten lever af frø, bær, blomster og frugt1. 

 

Helbredseffekter: 1 (lav). Helbredseffekter for Lille Alexanderparakit er vurderet til lav. 

 

Total score = 9 
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