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Trekantens Fugleforening
Der indkaldes hermed �l ordinær generalforsamling i Trekantens
Fugleforening.

Bemærk ændret mødested !

Dagsorden i flg, vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.
Aflæggelse af foreningens regnskab, revideret �l
godkendelse
4.
Indkomne forslag
5.
Valg �l bestyrelsen
6.
Valg af 2 suppleanter
7.
Valg af 2 revisorer
8.
Valg af 2 revisorsuppleanter
9.
Valg af 1 person �l bladredak�onen
10.
Valg af 2 personer som suppleant �l bladredak�onen
11.
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
E�er generalforsamlingen er der Kaffe og brød. Vi vil gerne have en løs
�lmelding, så vi ikke køber mere brød end der kan spises.
Mød op denne dag, det er din forenings frem�d, vi tager s�lling �l.

Hvor:
Hvornår:

2

Galsklintvej 2, 5500 MIddelfart
Onsdag den 20. januar kl. 19.30
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Trekantens Fugleforening

Siden sidst...

... har der været a�oldt julebanko i foreningen. Vi var denne gang i i Hindsgavl
Naturcenteret, lige på den anden side af Lillebælt. Et lokale vi kan låne
vederlagsfrit af Middelfart Komnmune.
Vi var kun ca. 20 fremmødte, hvilken nok må siges ikke at være for mange , i
forhold �l det store antal gevinster der var skaffe i a�enens anledning.
Der var ikke mindre end 2 ænder á 3400g, 2 ænder á 2400g samt 20 gråænder.
Her�l 10 stege, 15 poser kaffe á 500g, 10-15 net á 2,5 kg med klemen�ner og
10 julestjerne, som vi skulle have udloddet i løbet af ca. 2 �mer.
Nogle holdt sig absolut ikke �lbage, hvilket også blev lys�gt kommenteret
undervejs. (Man behøver jo ikke råbe “BANKO” bare fordi man har det). Andre
kunne bare se måbende �l, at gevinstene blev vundet.
E�er de første 5 spil, havde vi en kort pause, hvor der blev serveret æbleskiver,
gløgg og kaffe. Der blev også lige �d �l at by�e lidt pral.
Da vi i et af de første spil, havde tre gange banko på en hel plade, var der ikke
�l fem spil e�er pausen. Det blev derfor justeret e�er hvad vi havde �lbage af
gevinster.
Vi slu�ede af med at spille om 2 gråænder på en række, here�er 1 and á 3400
g på to rækker, på samme plade. Slu�elig med endnu en stor and på en hel
plade.
En hyggelig a�en hvor kun ganske få gik tomhændet hjem.

Foreningens medlemmer ønskes:
Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Trekant Områdets Fuglehold 2015
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Undulater i kælderen
Af: Erik Trans
For en del år siden var jeg så heldig
at få en masse kassebure fra en
fugleholder i Vejle, som var holdt med
fugle. Disse blev ops�llet i et af vores
kælderrum, som jeg restaurerede
inden.
Der var kun et problem, det var at
kasseburene var bygget e�er det rum
de havde stået i, så det kneb med at
udny�e pladsen rig�gt.
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Men der kom fugle i, en del
forskellige slags. Det var bare ikke
rigtigt optimalt, for der kom ikke
rigtigt nogle unger af noget af det.
Jeg fik installeret noget udsugning,
da jeg troede dette var årsagen, men
heller ikke dette hjalp.
Efter en tre – fire år valgte jeg så
at sælge alle fuglene dernede og
smed alle burene ud. Jeg havde
gået og målt og tegnet en del for
at finde ud af, hvordan jeg fik det
bedste ud af rummet eller om det
måske helt skulle droppes. Jeg har
en god kammerat, der arbejder på
en møbelfabrik her på Fyn, som
var på besøg en dag. Vi talte en del
om hvordan det kunne gøres. Han
mente godt, at vi måtte lave dem
nede på hans arbejde af noget af
al deres affaldstræ. Og så gik det
lige pludselig stærkt. To dage efter
hans besøg ringede han og sagde,
at vi måtte lave dem i først komne
weekend, og dette blev aftalt.
Lørdag morgen startede
produktionen af mine nye bure til
kælderen, og lørdag aften var alt
skåret og malet på alle sider klar
til at blive samlet. Burene er lavet
af mdf plader i 16 mm med en
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bagbeklædning på 5 mm, grundet og
malet så de ikke suger fugt.
Så var det bare at komme i gang
med at få dem samlet. Det tager
lidt længere tid, men vi fik samlet
halvdelen. Så skulle der bare købes
forsatser og monteres. Jeg samlede
kun halvdelen i første omgang for at
se, om det nu virkede med de nye
bure.
Jeg var også i tvivl om, hvad jeg skulle
sætte i dem af fugle. Mit valg blev
Engelske undulater, og det har jeg
ikke fortrudt et sekund. En dag jeg
sad og kikkede reklamer, så jeg at Lidl
havde tilbud på led amature. Afsted
til Middelfart købte dem de havde,
videre til Fredericia for at købe dem
de havde der ovre. Desværre var der
ikke nok til alle 24 kassebure. Der
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mangler til 8, så holder øje med om
de skulle komme på tilbud igen.
Der er nu opstillet 18 af de 24 bure
og der er kommet undulater i de
fleste og det ser fint ud. De første
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unger er kommet på pind og i
skrivende stund, er der unger i to
reder samt en rede med 5 æg, så det
ser ud til at virke nu.
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Pasningsvejledning for Guldbrystet Astrild
Dansk navn: Guldbrystet Astrild
Videnskabeligt navn: Amandava
subflava
Udseende:
Han: Overside og overryg grågrøn.
Tøjle sort. Kra�ig rød øjenbrynstribe.
Overgump og overhaledæk�er røde.
Hale sort. Kind, strube, bryst og bug
lysegul med orangerøde områder af
variabel udbredelse. Sider grågrønne
med svage tværstriber. Næb rødt, øje
brunt og ben kødfarvede.
Hun: Mangler de orangerøde par�er på
brystet og den røde øjenbrynstribe, en
anelse ma�ere i bug farven.
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Fuldvoksen størrelse: Længde 9 cm
Forventet levealder: 4 �l 6 år
Udbredelse geografi:
Guldbrystet Astrild er udbredt i et
område fra Senegal i vest �l E�opien i
øst og sydpå �l Sydafrika.
Biotop:
Arten foretrækker siv og græs bevokset
sump områder.

Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur:
Et godt udendørsvoliereanlæg kan
være 100 cm i bredden, 200 cm i
længden og 180-200 cm i højden,
men kan aldrig blive for stort.
Volieren forsynes med sluse for at
forhindre bort flyvning. Den kan
være �lplantet med træer, buske,
forskellige græs tuer og gerne
et hjørne med siv, så der skabes
naturlige sidde og rede muligheder,
alt a�ængig af plads forholdene. Eller
med siddepinde af natur- materiale
og en afdeling forsynes med tæt
opsat fyrregrene, godt besky�et
mod blæst og regn. Bundmateriale
under faste opholdssteder skal let
lade sig rengøre. Foder og drikkeskåle
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skal placeres således at fuglenes
ekskrementer ikke havner deri. Det
anbefales adgang �l trækfrit inde
rum.
Et indendørs ophold for 1 par fugle
kan bestå i et kassebur på 100 cm i
længden 40 cm i bredden og 50 cm i
højden. Buret er lukket på alle sider
på nær fronten der består af tråd
gi�er og forsynes med naturgrene
og et bundmateriale der let lader
sig rengøre. Foder og drikkeskåle
placeres således at fuglenes
ekskrementer ikke havner deri.

Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold:
Dette er små livlige og flotte
tropefugle, der er ret hårdføre. De
trives bedst ved temperaturer fra
10-20 grader. De tåler dårligt dis,
koldt og fugtigt vejr. Da det er en
forholdsvis lille fugle med et hurtigt
stofskifte er det i den mørke tid
nødvendigt at forlænge dagslyset
til sammenlagt 12 timer. Da dette
er meget små fugle skal man være
ekstra opmærksom på at der ikke
benyttes for stor masket volierenet
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eller gitter, dette gælder især når der
er unger.
S�mulering og behov for mo�on
Som s�mulering af fuglene kan
bundlaget i kasseburet være hamp
eller bøge flis, hvor fuglene o�e er
beskæ�iget med at undersøge de�e.
Yderligere kan der spredes lidt fuglefrø
i bundmaterialet. I sæson for grønt fra
naturen kan buret/volieren forsynes
med bundter af halvmodent græsfrø.
Husk at sikre at det ikke er sprøjtet.
Fodring
I naturen spises hel og halvmodent frø
og mange små insekter. Som bur eller
volierefugl �lbydes en hos forhandleren
købt færdig blandet tropeblanding og
evt. hirse kolber. De kan også �lbydes
opblødt/spiret frø (frø der har stået
i vand et døgn og dere�er skyldes
grundigt, hvore�er det sæ�es �l
afdrypning/spiring i et døgn, skylles
igen grundigt og er så klar �l fodring).
Derforuden bør der aldrig mangle
animalsk foder, det kan være som
levende foder, melorme, micro orme,
myre pupper/æg (som kan samles i
haven) og andre små insekter, især vand
insekter som myggelarver og dafnier. Der
kan også anvendes frosne små insekter,
for eks. “Pinkies” (spyfluelarver) og
micro orme. Rent drikkevand må aldrig
mangle. Alt foder på nær tørt frø �ernes
senest e�er 1 døgn eller før, hvis det
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lugter (surt) eller ser fordærvet ud. Der
må heller ikke mangle Grit (Kalkskaller
og småsten). Vitaminer og mineraler
gives e�er den anvisning der står på
emballagen. E�er års�den gives grønt/
bundter af halvmodent græs frø, ved alt
foder man indsamler skal man sikre sig at
det er usprøjtet.
Sociale behov
Er fredelige fugle og kan holdes
sammen med andre fugle af sammen
størrelse og robusthed. Flere par
kan med fordel holdes sammen. Bør
ikke holdes sammen med ikke nært
beslægtede arter, da krydsninger kan
forekomme.
Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisa�on
Har man et par er det mest
nærliggende at prøve at få dem �l at
yngle, hvilket er en mulighed, der dog
kan volde lidt problemer da de ikke
tåler forstyrrelser i yngle �den. Reden
bygges gerne i en færdig købt kurve
rede eller halv åben rede kasse, der
placeres i 1-2 meters højde. Reden
bygges af halvtørt græs og kokostrevler
og fores med dyre hår, dun og små �er,
små stykker bomuldsgarn ca. 11⁄2 �l 2
cm i længden kan også bruges. I reden
lægges 4-6 små hvide æg og der ruges
i ca. 12 dage. Ungerne bliver i reden
16-18 dage e�er klækningen. E�er
ca. 3 uger er ungerne selvstændige og
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ud farvet e�er 3 måneder. Ungerne
kan blive sammen med forældrene.
Forældrene mader i starten de ny
ud fløjne unger der e�er hånden
bliver mere og mere selvstændige og

�erdragt blanke klare øjne.
Den er konstant på opdagelse
i buret/volieren og søgen e�er
mulige føde emner. Er der en
hvileperiode sidder den på 1
ben o�e med hovedet under
en vinge.
Den syge fugl har ma�e delvis
lukkede øjne, oppustet pjuske
�erdragt o�e er den snavset
med ga�et. Den sidder o�e i
foderskålen uden der sker en noget.
Når den hviler eller sover, foregår det
på begge ben. Opdages en syg fugl er
en varmelampe en god første hjælp,
hjælper de�e ikke, tag �l dyrlægen
med fuglen.
Lovgivning og dokumenta�on:
Der er ingen lovregler for hold
af dem

slu�er med at spise selv. Ved flytning
af ungerne anbefales et kassebur og
samme foder som hid�l.
Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Den sunde fugle har stram glansfuld

Slutblok
Denne pasningsvejledning er
for hold af fugle som familieeller hobbydyr. Disse fugle kan
eventuelt holdes forsvarligt på
andre måder end beskrevet i
denne vejledning.
Denne pasningsvejledning er lavet af
Kaj Thomsen, Landsorganisa�onen
Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk)
med stø�e fra Dyrevelfærdspuljen,
2014.
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Pasningsvejledning for
Rødhovedet Papegøjeamadine
Dansk navn: Rødhovedet
Papegøjeamadine
Videnskabeligt navn: Erythrura
psi�acea
Udseende Han: Pande, forreste del af
isse, hovedsider samt strube lysende
røde. Tøjler sorte. Bageste del af gump,
overhaledæk�er og midterste hale�er
røde. Den øvrige �erdragt græsgrøn.
Næb sort, øje mørkebrun og ben
hornfarvede.
Hun: Overvejende som han, men
hunnens røde farver almindeligvis
mindre udbredt

Fuldvoksen størrelse: længde: 12 cm
Forventet levealder: 5 �l 7 år
Udbredelse Geografi: Rødhovedet
Papegøjeamadine lever i nord Ny
Kaladonien.
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Biotop: Den træffes i åbnet græs
arealer og buskbevokset landskaber.
Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur
Et godt udendørs voliere anlæg er
100 cm i bredden, 200 cm i længden
og 180-200 cm i højden. Volieren
forsynes med sluse for at forhindre
bort flyvning og med siddepinde af
natur grene. Den befinder best i godt
�lplantet voliere og siderne bør lukkes
med grene for at besky�e mod regn
og blæst og de bør have adgang �l
inder rum. Bundmateriale under faste
opholdssteder skal let lade sig
rengøre. Foder og drikkeskåle
skal placeres således at
fuglenes ekskrementer ikke
havner deri
Et indendørs ophold for 1 par
fugle kan bestå i et kassebur
på 100 cm i længden 40 cm i
bredden og 50 cm i højden.
Buret er lukket på alle sider
på nær fronten der består af
trådgi�er og forsynes med natur grene
og et bundmateriale der let lader sig
rengøre. Foder og drikke skåle placeres
således fuglenes ekskrementer ikke
havner deri.
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Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Da det er en tropefugle spænder
temperaturen sig fra 10-25 grader
alt e�er års�d. Fuglen befinder
sig bedst ved ca. 15 grader. Det er
en forholdsvis lille fugle med et
forholdsvis hur�gt stofski�e. Den
kan udmærket gå i frilu�svoliere i
sommerperioden.
S�mulering og behov for mo�on
Som s�mulering af fuglene kan
bundlaget i kasseburet være hampflis,
hvor fuglene o�e er beskæ�iget med
at undersøge de�e. Yderligere kan der
spredes lidt fuglefrø i bundmaterialet.
I sæson for grønt fra naturen kan
buret/volieren forsynes med bundter
af halvmodent græsfrø.

Fodring
I naturen spises hel og halvmodne
græsfrø under�den små insekter.
Som bur – eller volierefugl �lbydes
en hos forhandleren færdigblandet
tropeblanding. De kan også �lbydes
opblødt frø (frø der har stået i vand
et døgn og dere�er skylles grundigt,
hvore�er det sæ�es �l afdrypning
i et døgn). Der skal al�d være rent
drikkevand �l stede. Der kan �lbydes
melorme som levende foder. Der
kan også anvendes frosne “Pinkies”
(spyfluelarver). Alt foder på nær tørt
frø �ernes senest e�er 1 døgn eller
før hvis det lugter eller ser fordærvet
ud. Der må heller ikke mangle Grit
(Kalkskaller og småsten). Vitaminer og
mineraler gives e�er den anvisning der
står på emballagen.
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Sociale behov
Kan holdes sammen med andre fugle
af samme størrelse. Undgå artsfæller.

halvtørt siv, græs eller kokostrevler.
I reden lægges 4-6 hvide æg og der
ruges i ca. 14 dage. Ungerne bliver i
reden ca. 21 dage
e�er klækningen.
E�er yderligere 3
uger er ungerne
selvstændige
og det er ikke
nødvendig at
�erne dem inden
udfarvning, da
de ikke jages af
forældre.
Ved flytning af
ungerne anbefales
et bur med samme
indretning og
samme foder som
hid�l.

Formering,
yngelpleje
og eventuel
neutralisa�on
Har man et par
er det mest
nærliggende at
prøve at få dem
�l at yngle, hvilket
er en mulighed.
Reden bygges i
en fyrregren eller
i en færdig købt
lukket kurve rede.
Reden fores med
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Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Den sunde fugle har stram glansfuld
�erdragt blanke klare øjne. Den er
konstant på opdagelse i buret, Er der
en hvileperiode sidder den på 1 ben
med hovedet under en vinge.
Den syge fugl har ma�e delvis lukkede
øjne, oppustet pjuske �erdragt o�e
er den snavset ved ga�et. Den sidder
o�e i foderskålen uden der sker en
noget. Når den hviler eller sover,
foregår det på begge ben. Opdages
en syg fugl er en varmelampe første
hjælp, hjælper de�e ikke tag �l
dyrlægen med fuglen.

Lovgivning og dokumenta�on Der er
ingen lovregler for hold af den
Slutblok
Denne pasningsvejledning er for hold
af fugle som familie- eller hobbydyr.
Disse fugle kan eventuelt holdes
forsvarligt på andre måder end
beskrevet i denne vejledning.
Denne pasningsvejledning er
lavet af Theodor Thomsen,
Landsorganisa�onen Danske
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med stø�e
fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.
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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Sælges
1,1
Adelaide Parakit, mørk art
1,1
Rødkappet Parakit
2,2,5 Springparakit
15 stk. Risfugl
Peter Damsgaard
Tlf: 30 56 21 03

Købes
1,0
0,1
0,1
0,1

Stanley Parakit
Gulh. Gouldsamadine
Turkis Græsparakit, gulbuget
Hartlaubsisken

Ejvind O. Pedersen
Tlf: 40 47 59 61

Køb-, salg- og by�eannoncer sendes
senest den 1. i måneden �l
Claus Vandborg, Dalegade 25, 7000
Fredericia eller
E-mail: c.vandborg@youmail.dk

Danske Fugleforeninger
Bogsalget

fugleforeningernes eget bogsalg
Besøg vor internetbutik - her finder du et stort udvalg af:

Bøger - plakater - DVD’er - CDrom’er - T-shirts m.m.
- du velkommen til at kontakte os, og vi vil forsøge at skaffe det du søger

Tlf. 70 23 23 47

Hjemmeside: www.bogsalget.com . E-mail: bogsalget@bogsalget.com

Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden
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Tidsskriftet

Dansk Fuglehold
- bladet for enhver, der søger oplysninger
om fugle i bur og voliere...
- udkommer 10 gange årligt

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Du tegner abonnement for 2015 ved at indbetale
Kr. 500,00 på giro: +01< 9261567
Ved indbetaling før 2015, får du endnu ikke udkomne blade i 2014 med i prisen.
(prisen gælder kun for levering i Danmark)

Vil du vide mere om Dansk Fuglehold
sender vi gerne et prøveeksemplar
Skriv eller ring til:
Dansk Fuglehold

Stentoften 1
3140 Ålsgårde, Danmark
Tlf. + 45 7023 2348

E-mail: eksp.df@ldf-net.dk

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
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