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Næste medlemsmøde byder på en rejseberetning, 
hvor vi får besøg af Jan Asp, Vejle, der vil fortælle om sin tur � l Australien. Jan 
har sendt os følgende oplæg � l a� enens foredrag. 

Sidste e� erår tog min kone og jeg på vores, � l dato, livs største oplevelse, 
nemlig en tur på 6 uger � l Australien. Vi kørte i mobilhome op langs østkysten 
og fl øj fra Cairns i det nordøstlige Australien � l Darwin i nord og videre derfra 
ind midt i landet � l Alice Springs, for � l sidst, at lande i Sydney.
Undervejs så vi en masse dyr, fugle, planter og det ene fantas� ske 
landskab e� er det andet. Overalt mødte vi kun utrolig venlige og meget 
imødekommende Australiere.
Da vi kom hjem havde vi taget ca. 2200 billeder, af dem har jeg lavet en 
samling på ca. 500 billeder med hovedvægt på nogle af de mange fugle vi 
så undervejs. Men også med billeder af blomster, planter og træer og meget 
mere.
Jeg vil prøve mit bedste via mine billeder at vise jer igennem vores fantas� ske 
tur, så kom og vær med og del mine oplevelser.

Snyd ikke dig selv for en rejsefortælling, som varm kan anbefales. Jan Asp er 
� dligere formand i Vejle Fugleforening, og beskæ� iger sig, i sit eget fuglehold, 
med småfugle. Måske kan der også falde lidt guldkorn af på det område.

Hvor :  Korskærsvej 8. kld. Fredericia 
Hvornår:  Onsdag den 11. februar 2015,  kl. 19.30
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Siden sidst...
... har der været a� oldt generalforsamling den 21. januar 2015.
Tradi� onen tro startede a� enen med gule ærter. Madholdet leverede igen 
top kvalitet. Der var rigelig � l alle, og der var da også enkelte, der fi k en sjat 
med hjem. Der var 24 mødt op � l spisning. A� enens madhold bestod af Claus- 
Børge og Ole. Lidt i halv 8 blev der takket for den gode mad og formanden 
ringede med klokken.

Ejvind bød velkommen � l de fremmødte og takkede igen madholdet inden han 
gik over � l første punkt på dagsordenen.
Ad 1. Valg af dirigent. Steen Samuelsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 
Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

Ad 2. Formandens beretning. Ejvind fortalte lidt om, hvad vi havde  
ha�  af arrangementer hen over året. Årets første møde var den 22-01 
generalforsamling. Here� er havde vi hen over året prøvet � l med forskellige 
foredragsholdere. Februar bød på noget om voliere byggeri. Marts var om 
hvordan man kører en uds� lling og hvad der lægges vægt på ved de uds� llede 
fugle. Marts var der også marked i Kolding, og de� e kører nu på skinner. Der er 
noget forarbejde men ellers må man sige at resultatet af de to dages arbejde 
lønner sig. April- havemøde i Horne på Fyn Ved Ejnar Madsen. Maj- fi sketur � l 
Børges hul på Fyn. Maj- rundtur på Hindsgavl og i den nye dyrehave. Juni- have 
møde i Morud ved Claus Hansen. August- grill a� en i Skærup zoo. September- 
havemøde i Kolding ved Kaj Herse. Oktober- havemøde ved Benny og Sanne. 
Oktober igen marked i Kolding. November- Foredrag om Islandstur ved Peter 
og Poul. December- julebanko i lokalet.
Med hensyn � l vores lokale er det en noget uvis frem� d vi går i møde. Vi har 
endnu intet hørt fra udlejer, men har dog fået en opkrævning på husleje for 
2015. Varmerørene i gulvet er sprunget læk og det betyder at der ikke er 
varme på mere. 
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Vores lokale fugleblad, kører pt på pasnings vejledninger fra LDF. Vi mangler 
stadig ar� kler. Del ud af jeres viden og lad os få det i bladet. En stor tak � l dem 
der genem året har bidraget med ar� kler.
LDF- her er der kommet ro på med den nye bestyrelse. Den � dligere formand 
er stævnet og der er nu � nglyst gæld i hans ejendom � l LDF. Bogsalget er også 
oppe og køre igen. Den � dligere bogsalgsleder er poli�  anmeldt, men der er 
ikke nyt i den sag.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Regnskab. Poul havde udleveret en kopi af regnskabet � l alle. Der blev 
spurgt � l hvad det var for et teleselskab vi brugte siden vores telefon regning 
lød på 2200,-. Her kunne Poul supplere med at det var � l at dække udgi� erne 
for bestyrelsen.
Der blev foreslået en reduk� on i blad antallet idet bladet stadig er dyrt at 
lave. De� e blev korrigeret af sekretæren da de� e også var oppe og vende på 
sidste generalforsamling. Her var de nye medlemmer kede af at skulle gå ned i 
antal, da fl ere af dem så frem � l at modtage bladet.  Der var en kommentar � l 
overskuddet fra markedet i Kolding. Ejvind havde i sin beretning nævnt tallet 
10.000,- kroner. Det er � l dels også rig� gt. Hvert marked giver cirka 10.000,- i 
overskud, hvilket betyder, at hver af de 3 foreninger får udbetalt 7-8.000,- 
kroner om året. 
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag. Her var der 4 forslag fra bestyrelsen. 
Det første var en vedtægts ændring. Foreningens navn ændres � l Trekantens 
Fugleforening Fredericia/ Middelfart. Det er for at kunne låne et lokale i 
Middelfart. Der var en del diskussion omkring de� e. Blandt andet omkring 
� lskud fra kommunerne. Ejvind kunne fortælle at vi i dag ikke modtager nogen 
form for � lskud. Fredericia kommune kan ikke garantere os et andet lokale 
når vi bliver sat på gaden. Vi har også fået � lbudt at komme ned i mini byen. 
De� e lokale skal vi have set på. Dirigenten foreslog skri� lig afstemning. Der var 
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fremmødt 25 stemmebere�  gede medlemmer. 21 stemte for, 2 stemte imod, 2 
stemte hverken for eller imod. Forslaget blev godkendt.
Forslag 2. Afvikling af foreningens indbo. Her menes det vi har i vores lokale. 
Der er selvfølgelig nogle eff ekter vi ikke skiller os af med her og nu. Der blev 
foreslået en auk� on i lokalet. Her var der en der mente at det må være op 
� l den sidende bestyrelse at forvalte det e� er bedste evne. Forslaget blev 
vedtaget.
Forslag 3. Uds� llingsmateriel. Hvad skal vi med det? Vi betaler i øjeblikket 
1.500,- kroner i husleje om året. Der blev snakket lidt om, hvad er 
sandsynligheden for en uds� lling i foreningen. Der var bred enighed om at 
bestyrelsen kan omsæ� e, hvad der nu kan give lidt penge og så skille sig af 
med resten.
Forslag 4. Kon� ngent. Bestyrelsen foreslog uændret kon� ngent. De� e blev 
vedtaget.

AD 5. Valg � l bestyrelsen. Ejvind Overgaard Pedersen blev genvalgt. Lars 
Albertsen blev genvalgt.

Ad6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter. Erik Trans og Brian Kjær blev genvalgt.

Ad7. Valg af 2 revisorer. Lisbeth Qualmann og Ole Eriksen blev genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 revisor suppleanter. Mie Samuelsen og Flemming Brandt blev 
genvalgt.

Ad 9. Valg af 1 person � l bladet. Ejvind Overgaard Pedersen blev genvalgt.

Ad 10. Valg af 2suppleanter � l bladet. Peter Damsgaard blev genvalgt og Steen 
Samuelsen nyvalg.

Ad 11. Eventuelt.  - Ejvind takkede bestyrelsen for dets arbejde hen over året. 
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Claus Vandborg fi k en stor tak for hans mange årige indsats i foreningen. Han 
slipper det dog ikke helt idet han stadig er villig � l at bringe blade ud. 
Claus spurgte � l vores nye hjemmeside. Anni er i fuldt sving med at lave den. 
Det der mangler pt er noget stof fra Ejvind. Han lovede at re� e op på de� e 
snarrest.
Den nye hjemmeside hedder: Trekantens-fugleforening.dk

Steen er miljø konsulent i LDF. Han bere� ede om nogle af de sager han havde 
beskæ� iget sig med i det forgangne år. Sager omkring hold af fugle og voliere 
byggeri. Der er gang i nogle sager i EU, omkring vilde bestande i England, 
Holland og Belgien af Alexanderparaki� er samt Munkeparaki� er. Disse arter er 
unaturlige i vores fauna og skal i princippet udryddes. Det kan måske resultere 
i et forbud mod at holde disse arter i fangenskab.

Knud foreslog at vi holdt åben en lørdag på lageret således at interesserede 
kunne komme og besig� ge burene på lageret. Ejvind lovede at det vil blive 
bragt i bladet inden/ når de bliver sat � l salg.

Peter oplyste at han arbejder på en fugletur � l Rømø.

Steen slu� ede generalforsamlingen af kl. 20:58 med at takkede for god ro og 
orden.
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Kære medlemmer…

Af: Forhenværende medlem

For nogle måneder siden kom John, 
min mand, hjem fra frimærkeklubben, 
med en hilsen og et par af jeres 
medlemsblade. 
De�e sa�e mange tanker i gang. 
Omkring 1974-75 boede vi i 
Dronningensgade og havde en del 
fugle, men der var dengang kun en 
stuekulturforening i Fredericia. Vi var 
nogle stykker der ikke var glade for at 
høre om fisk og planter hver gang, og 
langsomt dukkede tanken op, og lave 
en egentlig fugleforening. Der blev 
indkaldt �l start på Kobæk’s Cafeterie, 
- der mødte 7 personer op, lige nok �l 
at danne en bestyrelse. Vi fik mange 
gange at vide, at det ikke ville gå, men 
vi var unge og fulde af op�misme, 
så vi kløede på. Jeg fik fat i 
foredragsholdere �l ingen penge. 
Det fa�er jeg ikke i dag. Vore 
medlemsmøder blev dengang 
holdt i Ungdommens Hus, 
Oldenborggade 2.  Arne Madsen 
var kasser for en tom kasse, men 
han passede på hver en 5 øre. 

Vi begyndte også at sælge 
fuglefrø med en lille fortjeneste 
�l gavn for foreningskassen. 

Vi vovede vores første uds�lling i 
Ungdommens Hus. Uds�llingen blev 
holdt på foreningens 1 års fødselsdag, 
den 17. oktober. Burene lånte vi i 
Kolding. Daværende Dyrlæge Madsen 
fra Børkop åbnede uds�llingen. 
Uds�llingens åbnings�der var dengang 
lørdag kl. 14-20, søndag kl. 10-18. Hold 
op hvor vi arbejdede, men vi nød det, 
og bedste af alt, så steg medlemstallet.

Så skete der det, at Ungdommens Hus 
skulle brækkes ned, og vi stod uden 
mødelokale. På det �dspunkt var Ivar 
Sund blevet medlem. Han var vicevært 
i Den Jonske S��else i Øster Voldgade. 
Her kunne vi gra�s låne deres 
selskabslokaler i kælderen �l vore 
medlemsmøder. Vi havde som forening 
igen at sted at være.
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Man skal ikke tro det er kedeligt at 
arbejde med fugle. Hvor er der mange 
minder der kommer frem, når jeg 
sidder og skriver. Eksempelvis da John’s 
Halsbåndsparaki�er pludselig var 
væk. De havde gnavet gipsplader, som 
var lo�beklædning i deres inderrum, 
i stykker. Nu sad de og gemte sig 
i rummet mellem gipsplader og 
tagpladerne. John må�e tage lo�et 
ned, og sæ�e plas�kplader op. 
En overgang havde vi tre slags 

Nymfeparaki�er. Jeg tror de kappedes 
om hvem af dem der kunne få flest 
unger. Så tog vi redekasserne fra dem, 
ha’ – så lagde de da bare æggene på 
gulvet. 
Gedeparaki�er havde vi også – de 
elskede at pille os skaldede.

Ja – der er masser af gode minder 
at hente frem, men for mig er 
Prinsesseparaki�er den smukkeste 

af dem alle, med sine 
smukke sarte farver.

Vi troede på et �dspunkt 
på, at vi fly�ede �l 

noget bedre, da vi fly�ede fra 
Dronningensgade, men det var et rig�g 
ka�e kvarter vi kom �l.

Jeg har i mange år kun ha� “de frie 
fugle” at fodre, det må jeg ikke engang 
her hvor vi nu bor. Jeg tror jeg vi se om 
der er en, der har et par kanarier der 
trænger �l at komme i pleje hos mig.  

En venlig hilsen �l jer alle..
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Af: Benny Bjerringholm

La�nsk navn: 
Trichoglossus haematodus moluccanus

Beskrivelse (citat dansk Lori klub):
“Han og hun: Hoved, hovedets sider 
og struben mørkt brunblå med 
glinsende blå ska�striber på alle �er. Et 
nakkebånd er gulag�gt grønt.
Fjerene på baghals og skulderregion 
er delvis klart skarlagenfarvede mod 
spidsen, skulder�erene gule med 
højrødt skær i nogle og i andre �lfælde 
er skulderpar�et kun gulligt.
Ryg, bagryg og halens overside grøn. 
Kroområde og bryst purpur- rødt, nogle 
af �erene i midten af de�e område 
kantet med dybblåt. Brystsiderne 
orange-gule med mere eller mindre 

purpurrøde �erspidser. Bugmidten dyb 
blå, bugsider purpurrøde, men ple�et 
med gult og grønt i �erspidserne.
De 4 midterste hale�er blåliggrønne, 
sidehale�erene grønne på yder- og 
gule på inderfanen, hvilket a�ager 
i udbredelse mod halens midte, 
hale�erenes underside er gullig. 
Hånd- og armsving�erene grønne på 
yder- og mørkt brune eller sortag�ge 
på inderfanen, med en stor oval gul 
plet på midterste del af �erene, så 
der dannes et tværbånd over vingens 
underside.
Underskulder- og undervingedæk�er 
lyst purpur og underhaledæk�erene 
gule med grøn spids og med 
purpurrødt skær ved basis.
Næb rødt, ben og fødder askeag�gt 
grå, iris orange eller rødlig gul”.

Lorier adskiller sig fra andre papegøjer 
da de ikke har nogen muskelmave 
(kro). Lorier lever i naturen 
udelukkende af pollen og nektar og 
frugt. Derfor er loriers tunge også 
anderledes, en såkaldt pensel tunge 
som bruges �l at få fat i den tyndt 
flydende nektar og pollen fra blomster. 
I fange skab er de�e foder ersta�et af 
et produkt der blot skal blandes med 
vand �l en tynd vælling. Hos kun 2 

Bjerglorier i flok
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arter af lorifamilien er hoved ernæring 
frø. Det drejer sig om Gualori og Iris 
Lori, men selv disse bør ikke undvære” 
Lori suppen”

Jeg har i foråret 2014 købt en flok på 8 
stk., fordeling af køn er ukendt.
E�er snak med erfarne lori folk, blev en 
voliere indre�et med 5 rede kasser, hvor 
redekammeret er indre�et med en løs 

indvendig skuffe som hur�g kan udski�es 
da lorier o�e griser reden så meget, at 
unger kan drukne i den meget tynde 
afføring. Der er 3 kasser i den udvendige 
voliere som måler ca.3x3 m. og 2 m. høj.
Indvendig er der 2 kasser. den indvendige 
del af voliere måler 2,5x1m. 1m. høj. 
Det er også inden for der fodres da 
der er fros�rit om vinteren. Som rede 
materiale, bruger jeg �l alle mine fugle 
en blanding af ugødet spagnum og 
bøgeflis. Lige dele af hver. Lorier bør 
ha` rede kasser hele året da de sover i 
kassen. 
6 uger e�er indflytning, var alle 5 kasser 
beboet og der har gennem sommeren 
konstant været æg i dem alle. Jeg har 
ikke op serveret mere end 2 æg ad 
gangen, enkelte gange klækkede der 
også 1 æg men de fleste gange forsvandt 
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både æg og unge e�er få dage. De få 
gange det er lykkedes, har jeg været 
glad for skuffe systemet i rede kasserne 
(samme størrelse i alle kasser). Hver 5-7 
dage er rede materialet blevet en gang 
tyk grød, så det er nemt at give tør kasse 
når alle skuffer er ens, bare ud med den 
beskidte og i med en ren.

Det daglige foder består, hos mig, 
udelukkende af flydende kost, som 
består af et færdigt købt pulver produkt 
bestående af 4 dele nektar og 1 del 
pollen. 
Jeg er blevet anbefalet at give dem frugt 
og grønt daglig, men e�er 3 uger opgav 
jeg, da de endnu ikke havde rørt det. 

Her hvor sæsonen går på held er der 
kommet 3 unger, af mindst 30 æg, men 
jeg lærer det vel på et �dspunkt. 
Når sæson er færdig vil jeg have taget 
en DNA test på dem, da den nuværende 

fordeling tyder på mindst 5 hunner 
blandt de 8 fugle.
Næste år vil jeg prøve med en lige 
fordeling af hanner og hunner.

Jeg kan varmt anbefale at holde 
Bjerglorier volieren, da det er en 
utrolig underholdende fugl som al�d er 
nysgerrig og �llidsfuld. 
Hvis jeg er kommet for sent med foder 
har de ikke �d �l at jeg er færdig med at 
anbringe foderet, før de kravler rundt 
på mig.

    Tl f .  70  23  23  47
Hjemmeside: www.bogsalget.com  .  E-mail: bogsalget@bogsalget.com
Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden

Besøg vor internetbutik - her fi nder 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

fugleforeningernes eget bogsalg

Danske Fugleforeninger
Bogsalget
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Fugleart 
Grønvingetdue
Chalcophaps indica indica  
Brunhovedet Due
Chalcophaps indica chrysochlora  
Brunrygget Due
Chalcophaps stephani

Fuldvoksen størrelse 
På størrelse med Skoggerduen, ca. 25-
27cm, men dog mere bu�et. 

Forventet levealder 
8-10 år 

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
De bør holdes i en voliere på min. 2 
meter i længden 1 meter i bredden og 
2 meter høj. Udendørs voliere bør være 
delvis overdækket og siderne bør også 
være delvis afskærmet, så duerne kan 
sidde tørt, de vil dog gerne tage et bad, 
når det støvregner. 
Bundlaget bør være jord, sand, 
skovbund og lignende. Bunddække 
planter og et par buske skaber et godt 
miljø i volieren og duerne har noget 
at søge �lflugt bag ved, hvis de bliver 
forstyrret. 
Der må gerne være adgang �l inderrum 
på 1 x 1 meter, hvor de kan søge ly for 

regn og dårligt vejr, og deres foder kan 
stå tørt her. Volierens sider bør være 
nedgravet min. 30-40 cm, for at holde 
skadedyr ude af volieren. 

Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
Chalcophaps slægten kan gå i 
udendørsvoliere om sommeren. Tag 
og sider bør være delvis dækket, de 
vil meget gerne solbade. De er ikke 
varmekrævende, men bør holdes i et 
lunt og fros�rit inderrum om vinteren 
min. 1 x 1 meter. Der skal være lys i min. 
10 �mer, så de har �d �l at finde føden. 

S�mulering og behov for mo�on 
Sidde pinde bør være natur grene i 
forskellige tykkelser, det er god mo�on 
for deres fødder, rundstokke fra et 
byggemarked bør ikke bruges. 
Volieres længde på min. 2 m, gerne 
længere, så de kan få vingerne 
mo�oneret. 
Strø lidt frø på bunden af volieren, det 
giver en naturlig form for foder søgning. 

Fodring 
En god turteldue blanding som 
grundfoder, de må også gerne �lbydes 
en skovfugleblanding eller en ukrudts 
frø blanding. 

Pasningsvejledning for duer 
af Chalcophaps slægten
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De bør også �lbydes blå valmuefrø, 
som er god �l at holde maven i orden. 
Lidt grønt og bær bør de også 
�lbydes, fuglegræs vil de gerne 
pille i. Melorm spises også med stor 
velbehag. 
For at øge proteinindholdet kan frøet 
gives som opblødt eller spiret frø. 
E�er at frøet har stået i vand i et døgn 
skyldes det godt i en si for at undgå 
svampedannelse. Ønsker man spirer, 
skal det henstå i yderligere et døgn, 
og dere�er skylles det igen, inden det 
serveres for duerne. 
De æddr også gerne et færdigkøbt 

æggefoder, universalfoder, frugt 
skåret i tern og bær. 
For at minimere risikoen for 
problemer med æglægning, kan man 
en gang om ugen overhælde frøet 
med lidt levertran eller madolie, og 
lade det trække i nogle �mer. 
Mineraler, fugle grit og skaller skal 
al�d være �lbudt duerne, så de kan 
male de hele frø i kroen. 
Ren bade og drikkevand dagligt er en 
selvfølge. 
Foder og vand skal al�d være anbragt 
på bunder af volieren, duer søger som 
o�est føden på jorden.
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Sociale behov 
De bør holdes parvis i en voliere, 
de kan fint dele voliere med f.eks. 
græsparaki�er eller småfugle. 

Formering og yngelpleje 
Hos Chalcophaps slægten vil det 
være en god ide at ophænge en stor 

åben kurvereder op, gerne bag nogle 
fyrtoppe, så de har fred �l at ruge og 
passe ungerne. 
Har man lidt skovbund i volieren kan 
duerne finde rede materiale her, i form 
af småkviste (birkekviste). 
Der lægges 2 cremefarvede æg pr. 
kuld, hannen ruger det meste af dagen, 

sidst på e�ermiddagen tager hunnen 
over og ruger �l dagen e�er, ruge�den 
er ca.16 dage. 
Begge forældre mader ungerne, når 
ungerne er godt 2 uger gamle forlader 
de reden. E�er yderligere 2-3 uger er 
ungerne selvstændige. Ungfugle ligner 
hunner. 

Chalcophaps slægten yngler sjældent 
før de er 2 år gamle. 

Typiske tegn på sygdom og nedsat 
trivsel 
Sunde og raske fugle bevæger sig rundt 
i volieren og har klare øjne. Sidder de 
oppustede med lukkede øjne, og evt. 
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ikke længere kan holde �erdragten i 
orden, er typisk nedsat trivsel. 
Hvis hunnen sæ�er sig ned på bunden, 
puster sig op og har slørede eller 
lukkede øjne, kan det være tegn på 
æggenød. Hvis ægget sæ�er sig fast 
kan det være fatalt for hende, og hun 
bør anbringes i en lille kasse ved en 
radiator eller en varmelampe, gerne 
ved 25 grader. Ægget vil så o�est blive 
lagt uden problemer. 
Se i afsni�et om fodring hvordan man 
kan minimere de�e. 

Øvrige informa�oner 
Udseende 
Grønvingetdue han: Panden og en 
stribe over og bag øjet er hvid, isse og 
nakke blålig grå, hals og bryst vinrød. 
Buen er grå. På skuldrene er der en 

lille hvid plet. Overryg, vingedæk�er 
og armsving�er er smaragdgrønne 
/ broncegrønne. Underryggen er 
sortag�g med 2 lysegrå bånd på tværs. 
Overhaledæk�er er mørkgrå med sorte 
spidser. Hun mangler næsten det hvide 
på skuldrene og det grå og hvide på 
hovedet er grumset grå. 
Brunhovedet han er vinrød på halsen 
som Grønvingetdue. Brunhovedet Due 
har ikke hvid pande. Både han og hun 
har hvide skuldre�er, hunnen ikke så 
intensiv som hannen. Den midterste 

del af ryggen er grønligt glinsende 
og sidehale�erene er grå. Hun ligner 
hannen, men er mere uklar i farverne. 
Brunrygget Due han: Kastanjebrun, 
mørkest på skulderområdet og hale. 
Panden er ren hvid. Vingedæk�erene 
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og nogle armsving�er er 
smaragdgrønne med et kobberrødt 
skær. Underryggen er sortag�g med to 
gulbrune tværstriber. Hale�er er grå �l 
kastanjebrune. 
Hun har grå pande og er ikke så 
purpurfarvet på hoved og hals. 

Udbredelse 
For- og Bagindien, Ceylon, Sundaøerne, 
Molukkerne, Ny Guinea, Australien og 
Ny Kaledonien. 

Lovgivning og dokumenta�on 
Chalcophaps slægten er ikke omfa�et 
af krav om CITES cer�fikat- 
Opdræ�ede fugle kan handles frit 
inden for EU. 

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 Karl Gustav Nielsen, 
Landsorganisa�onen Danske 
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med stø�e 
fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

Sælges:
0,2 Kongeparakit 2014
3,1 blå Pennantparakit 2014
1,1,3  rosa Bourksparakit
1,1  Blåhovedet Papegøjeamadine
2,2  sorthovedet Gouldsamadine
2,2  rødhovedet Gouldsamadine
1,1 gulhovedet Gouldsamadine
Unger af Gouldsamadiner, knap 
udfarvet.
Løse Gouldsamadiner, hanner
Risfugle
1,1 Skægmejse
1,1? Halemejse.

Peter Damsgaard
Tlf. 30 56 21 03

Sælges: 
Nymfeparakit unger 2014, 
håndtamme, velegnet �l tamfugle.  

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

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

Køb - Salg - By�e
1,0 = han     0,1 = hun     1,1 = par     
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- 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    

Tidsskriftet 

Dansk Fuglehold
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