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Trekantens Fugleforening

Generalforsamling
Januar måned er �den, hvor vi ifølge foreningens vedtægter holder vor
ordinære generalforsamling. Det er også ved den lejlighed, at du kan være
med �l at præge udviklingen i din fugleforening. Hvis du ikke allerede har
reserveret dagen i din kalender, så er det nu snart �den er inde.
Vi starter med lidt at spise. Tradi�onen foreskriver at vi starter med Gule ærter
med �lbehør. Alt e�er fantasien blandt køkkenpersonalet, bliver menuen
sammensat, så der er alt godt �l den sarte gane.
Spisningen er gra�s for de af foreningens medlemmer, der har betalt
kon�ngent. Andre kan mod betaling deltage i spisningen.
I dagens anledning kan der købes en lille skarp �l de gule ærter.
Som �dligere år vil vi gerne have en �lmelding, så vi kan have mad nok �l alle.
Ring �l Ejvind på tlf. 40 47 59 61, senest d. 18. januar 2014.
Jeg træffes ikke på telefon i normal arbejds�d kl. 06:00 - 17:00
E�erspisningen, når alle forhåbentlig er mæ�e og vel�lpasse (kl. ca. 19.30)
begynder vi med vor ordinære generalforsamlingen. Dem der ikke ønsker at
deltage i spisningen, er velkommen �l at møde op på de�e �dspunkt.

Der indkaldes hermed �l ordinær generalforsamling i Trekantens
Fugleforening, onsdag den 21. januar, kl. 19.30, i foreningens eget
mødelokale, Korskærsvej 8 kld.
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
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Valg �l bestyrelsen - på valg er:
- Ejvind Overgaard Pedersen
- Lars Albertsen
Valg af 2 suppleanter - på valg er:
- Erik Trans
- Brian Kjær
Valg af 2 revisorer - på valg er:
- Lisbeth Qualmann
- Ole Lund Erichsen
Valg af 2 revisorsuppleanter - på valg er:
- Flemming B. Olsen
- Mie Samuelsen
Valg af 1 person �l bladredak�onen - på valg er:
- Ejvind Overgaard Pedersen
Valg af 2 personer som suppleant �l bladredak�onen
- på valg er:
- Peter Damsgaard
- Claus Vandborg
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mød op denne dag, det er din forenings frem�d, vi tager s�lling �l.
Er døren låst, så bank på et af kældervinduerne tv. for hoveddøren, hvor der er lys..
Hvor :
Hvornår:

Korskærsvej 8. kld. Fredericia
Onsdag den 21. januar 2015, kl. 18.30 (19.30)
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Trekantens Fugleforening
Siden sidst her der været Banko spil i foreningen...
Så fik vi overstået, det måske sidste banko spil i vores eget lokale. Man må
sige, at det blev gjort med maner, idet lokalet var proppet. De, der var mødt
op �l spillet denne a�en, må�e næsten sidde lårene af hinanden. Det �l trods
tror jeg nu nok at alle hyggede sig alligevel.
Vi havde �l a�enens spil fået gevinster fra slagteren i Strib. Rig�g fine gevinster
i flot indpakning. Derud over fik vi en hel del side gevinster fra medlemmer af
foreningen, mange tak for det, og det betød at der var nok at spille om.
E�er 5 spil var der indlagt en lille pause, så man lige kunne strække ben og få
s�llet tørsten. Foreningen var tradi�onen tro vært med æbleskiver og glögg.
Benny fik travlt, da vi så hvor mange der mødte op og må�e ud og hente flere
æble skiver. I pausen blev der solgt lidt amerikansk lo�eri, hvor der også var en
del fine sponsor gevinster at spille om.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak, �l alle der mødte op og bidrog �l en
hyggelig a�en i foreningen.
Vi kan så �l gengæld godt love, at vi �l næste år har lidt bedre forhold, så alle
kan komme �l at sidde ordentligt ved bordene. Pladserne under vinduerne er
ikke så op�male, som det var �ltænkt, da de blev lavet.
Vi har kig på et lokale i Middelfart og skal en tur i minibyen for at se på et.
Så håber vi, at I alle sammen, er kommet godt ind i det nye år og er klar på en
ny sæson. (ynglesæson)
Peter.
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Landsorganisa�onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
LDF’s Bestyrelsen informerer
Når de�e læses er vi forhåbentligt kommet godt ind i det nye år. Her står vores
hobby over for nogle meget store udfordringer, ud over, og som vi allerede er
i gang med, at finde en løsning på Dansk Fugleholds frem�d. I øjeblikket er vi i
gang med at registrere de indkomne ønsker og forslag �l et Dansk Fuglehold der
forhåbentlig kan overleve langt ind i frem�den. Af andre �ng der presser sig på
kan nævnes, at der nu er kommuner der er begyndt at lave regula�ver for hold
af ”ikke-erhvervsmæssigt fuglehold”, der under hører alt hobby �erkræ og -fugle
i hus og voliere.
Halsnæs kommune i Nordsjælland er en af de første som vi har fået kendskab
�l med hensyn �l sådanne regula�ver. Bestyrelsen i Landsorganisa�onen har
ha� regula�vet �l gennem syn og har kunnet komme med indsigelser som der
er blevet ly�et godt �l. Miljøkonsulenten og Næs�ormanden har deltaget i et
dialogmøde med team miljø fra Halsnæs kommune, der som nævnt er i gang
med at udarbejde et sådant regula�v. Det er godt hvis man kan holde en god
kontakt og dialog med dem for at undgå, at det bliver alt for restrik�vt. Vi må
huske, på at de personer der i kommunerne skal varetage alles interesser, o�e
ikke har specifik indsigt i det at holde fugle i hus og volierer. Det kan således
nemt ende med, at det bliver meget svært for vores hobby i frem�den. Der er i
Thisted kommune også indført et nyt regula�v vedrørende hold af �erkræ, men
i de�e �lfælde har vi i LDF desværre ikke fået kendskab �l, at regula�vet var på
vej,da kommunen først offentliggjorde det e�er vedtagelsen. Vi har derfor ikke
kunnet komme med evt. indsigelser og holdninger og dermed ikke ha� mulighed
for at præge regula�vet før det var godkendt af byrådet. Hvis I hører noget
lignende i andre kommuner rundt i landet så lad høre fra jer. Miljøkonsulenten
og vi fra bestyrelsens side er al�d parate �l at gå i dialog med kommunerne og
på den måde forsøge at præge de regula�ver, som vi ikke på sigt kan undgå at
der kommer.
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Landsorganisa�onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
I en vejledning om håndhævelse af Miljøbesky�elsesloven fra 2005 hedder
det bl.a. under bagatelag�ge forhold: ”I flg. § 85 kan �lsynsmyndigheden
undlade at behandle forhold af bagatelag�g karakter – f.eks. klage over
hanegal”. – Men sådan bagatelliseres hanegal ikke længere, her kun få år e�er.
Kommunerne har nu mulighed for at udarbejde disse regula�ver, der sæ�er
mere konkrete krav �l det at holde fugle i hus og volierer, når det sker i byzone
og i sommerhusområder. Vi er bekendt med en sag, også fra Halsnæs kommune,
hvor der var indgivet en klage over netop hanegal. Miljø teamet i kommunen
rykkede ud for atbesig�ge forholdene. Sagen endte dog med, at klagen blev
afvist fra kommunens side. Men det viser jo med al tydelighed, at bare en hane
galer, så kan det sæ�e hele kommunens sagsbehandling i gang.
Dansk fuglehold har det også meget svært i disse moderne �der hvor
abonnements tal går stødt og roligt ned. Men bestyrelsen har, som man i sidste
nr. af Dansk Fuglehold har set, udsendt et spørgeskema. Skemaet er også
sendt �l alle de �lslu�ede foreninger for at få så mange af disse medlemmers
oplevelse af Dansk Fuglehold som muligt. Vi håber på, at rig�g mange har taget
sig �d �l at besvare det, og at vi på den måde kan få et grundlag �l at ændre på
de �ng som læserne synes der mangler i bladet, eller som læserne mener der
ofres for meget spalteplads på. Hvis vi sammen med læserne kan gøre bladets
indhold mere a�rak�vt og spændende at læse, så kan vi forhåbentlig også
appellere �l nogle af de fuglefolk, som i dag ikke abonnerer på Dansk Fuglehold.
Målet er, at vi kan beholde et rig�g godt fugleblad, og som allerede nævnt,
bevare det langt ind i frem�den. Men det kræver, at vi sammen får standset
�lbagegangen af abonnenter hvert år, og at vi også gerne kan se bare lidt flere
der har lyst �l at holde Dansk Fuglehold.
Bestyrelsen håber også på, at man i foreningerne vil tage det posi�vt op, når
Landsorganisa�onen kalder �l kongres den 7-8 marts. Da der på det a�oldte
formandsmøde i september 2014 var stor opbakning, blandt de fremmødte
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Landsorganisa�onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
foreninger på, at man forsøgte med et 2 dages arrangement, som man gjorde
før i �den. Lad os håbe, at I alle vil vise interesse og stø�e op om arrangementet,
således at vi ved at vende �lbage �l den måde at holde kongres på igen kan
få bred �lslutning �l arrangementet. Den foreløbige plan siger, at vi starter
lørdag e�ermiddag med kaffe og et foredrag, og e�er middagen er der igen
om a�enen foredrag. Here�er er der almindelig samvær resten af a�enen. Om
søndagen er der som sidste år repræsentantskabsmøde. Her er der fri adgang
for de �lslu�ede foreninger, men der skal naturligvis betales hvis man ønsker
at deltage i morgenkaffe og middag senere. Men det hører I alt sammen mere
om når vi kommer ind i 2015.
LDF’s Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår.
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Pasningsvejledning for: Mågefinker
Mågefinker
(Lonchura striata domes�ca)

Fuldvoksen størrelse
Længde 11,5 cm
Forventet levealder
Mågefinker vil normalt opnå en alder af
4 – 6 år
Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur
Et bur skal være af en sådan størrelse at
mågefinkerne kan flyve i buret. Til et par,
anbefales et bur på mindst 100 cm. lang,
50 cm. bredt og 40 cm. højt. Og helst
et bur der er lukket på alle sider på nær
fronten, “et kassebur” for ikke at stresse
fuglene. Buret indre�es med siddepinde
i begge ender, helst af naturtræ.
Buret må ikke anbringes på gulvet, men
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s�lles på et bord eller i en reol, således at
det ikke udsæ�es for træk eller direkte
sollys.
Vand og foderskåle anbringes således at
fuglene ikke kla�er i dem fra deres siddepinde.
Bedst er det at der i bunder af buret er
en udtræksskuffe, hvori bundlaget, “der
kan bestå af avispapir eller sand “, nemt
kan udski�es.
Mågefinker kan holdes både parvis, og i
flok .
Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Drikkevand gives i pumpeglas eller
vandautomat.
Mågefinker bader gerne, og skal
derfor have rent badevand hver dag.
Mågefinker kan overvintres ved ca. 8
– 10 grader celcius, men er først rig�g
ak�ve ved en temperatur omkring 20
grader celcius
S�mulering og behov for mo�on
Som beskæ�igelse, bør man jævnlig
give sine mågefinker friske hirsekolber
eller grene med knopper af buske, især
pil, hassel, æble og pære er velegnet.
Brug aldrig sprøjtede grene da de kan
være gi�ige. Mågefinker der holdes i bur
bør ikke tages ud af buret for en daglig
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flyvetur, da de derved stresses unødig
ved indfangning.
I stedet bør man i sommerhalvåret give
dem en frilu�svoliere med inderrum.
For derved at træne deres muskulatur
og kondi�on, �l de skal ind igen i
vinterhalvåret.
Fodring
Som basisfoder anvendes en færdig
frøblanding bestående af lige dele
tropefugleblanding og undulatblanding
med havre, lige som det gerne må gives
i opblødt stand hele året. Det er især
vig�g i yngleperioden.
Mågefinker er �lbøjelige �l at få
coccodiose, som kan forårsage en mere
eller mindre kra�ig tarm betændelse.
Det er derfor en god ide med et �lskud
af Fonio-paddy, som er en lille frøsort
der stammer fra Afrika, og som har vist
sig at have en utrolig god effekt mod
coccoidier.
Er der kun behov for at købe frø i mindre

por�oner, undlad da at købe det der
er færdigpakket i plastposer, da der i
disse poser let opstår mider og skimmel
hvilket er sundhedsfarlig, for fugle i
almindelighed.
Grønt: Næsten alt grønt, så som
fuglegræs, salat, mælkebø�er,
halvmodent græsfrø og lign. tages gerne
-Rejnfang også kaldet Regnfang- tages
også og er �llige et godt middel mod
forskellige former for indvoldsorm.
Husk at grønt fra naturen kan være
forurenet, pas på at der ikke er sprøjtet
med gi�.
Mågefinker skal have adgang �l kalk og
mineraler, i form af knuste østersskaller
også kaldet grit.
Sociale behov
Mågefinken er en social fugl der bedst
egner sig �l at hold parvis eller i mindre
flokke, og har derfor stort behov for, at
være sammen med artsfæller.
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Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisa�on
Et �lbagevendende problem ved opdræt
af møgefinker, er at der ingen forskel er
på han- og hunfuglen.
Mågefinken foretræk er en lukket
redekasse på 8 x 10 cm. I bundmål
elleren lukket kurverede.

Mågefinker lægger mellem 4 og 6 æg.
Der læges et æg hver dag, mellem kl. 6
og8 om morgenen og hunnen begynder
at ruge e�er at det 3. æg er lagt, der
ruges i ca. 12-14, og ungerne forlader
reden e�er ca. 3 uger og er endnu
a�ængig af forældrene i ca. 14 dage.
Medens hunnen ruger, bør man ikke
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fodre for kra�ig. Når ungerne er klækket
fodres der i starten normalt, men nu igen
med spiret frø og opmadningsfoder.

Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Fugle er gode �l at skjule deres sygdom.
Derfor skal man være opmærksom på
de mindste tegn på at fugle ikke trives,
således at behandling kan sæ�es ind i
�de.
Den raske fugl er livlig og bevæger sig
hyppig i løbet af dagen ved at flyve og
klatre. Fjerdragten er stram, ren og glat.
Næb og føder rene og tørre og øjnene
klare og agtpågivende.
Den syge fugle kan vise sine symptomer
på mange måder. De mest almindelige
tegn på sygdom er følgende:
- Nedsat ædelyst, fuglen sidder ved
foderet uden at æde.
- Fuglen puster sig op, ser træt ud og
sæ�er hovedet under vingen, også om
dagen
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt
stødende åndedræt og o�e hvilende på
begge ben.
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- tynd ildelugtende afføring.
Når sygdomstegnene tydeligt kan ses
på fuglen haster det med at få den
under kyndig behandling, da den på det
�dspunkt allerede er meget syg.
Øvrige informa�oner
Udseende
Mågefinker deles op i tre variantgrupper:
Renhvide, brogede og ensfarvede, inden
for
hvilken der findes yderlige variable
farver.

Udbredelse:
Mågefinken er en kulturfugl, opstået
i Japan for 300 år siden, med
udgangspunkt i Spidshalet bronzefinke.
I midten af forrige århundred kom de
første mågefinker �l Europa, hvor den

i dag er så udbredt, at der i dag findes
specialforeninger der kun arbejder
med denne dejlige fugl.
Lovgivning og dokumenta�on
Mågefinken er ikke omfa�et af særlige
fredningsbestemmelsen i Danmark
Slutblok
Denne pasningsvejledning er for hold af
fugle som familie-eller hobbydyr. Disse
fugle kan eventuelt holdes forsvarlig
på anden måde end beskrevet i denne
pasningsvejledning.
Denne pasningsvejledning er
lavet af Bent M. Sørensen for
Landsorganisa�onen Danske
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med stø�e
fra Dyreveldfærdspuljen, 2014.
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Pasningsvejledning for Trefarvet Nonne
Trefarvet Nonne
(Lonchura malacca)

Fuldvoksen størrelse: Længde 12cm.
Forventet levealder 4 -6år.
Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur
Et godt udendørsvoliereanlæg
er 100 cm i bredden, 200 cm i
længden og 180-200 cm i højden.
Volieren forsynes med sluse for
at forhindre bortflyvning og med
siddepinde af naturmateriale og en
afdeling forsynes med tæt opsat
fyrregrene og beskyttet 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
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 trådgitter og forsynes med
naturgrene og et bundmateriale der
let lader sig rengøre. Foder og drikke
skåle placeres således fuglenes
ekskrementer ikke havner deri.
Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Da det er en tropefugle spænder
temperaturen fra 10-25 grader alt
e�er års�d. Fuglene befinder sig bedst
ved ca. 15 grader, undgå dis, koldt og
fug�gt vejr. Da det er en forholdsvis
lille fugl med et forholdsvis hur�gt
stofski�e er det i den mørke �d
nødvendigt at forlænge dagslyset �l
sammenlagt 12 �mer.
S�mulering og behov for mo�on
Det er en nysgerrig fugl, som gerne
vil have udfordringer, når den skal
finde føden. Derfor vil den gerne have
spiret frø og frø fra naturen i form af
græsser og ukrudtsfrø. Man plukker da
et bundt og hænger det op �l den (skal
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Vitaminer og
mineraler gives efter
den anvisning der
står på emballagen.
Efter årstiden gives
grønt, pas på at det er
usprøjtet I yngletiden
gives tilskud af
opmadningsfoder
(kan købes
færdigblandet).
Sociale behov
Kan holdes sammen
med andre fugle af
samme størrelse
og robusthed. Også
artsfæller.
være usprøjtet). Den vil så hur�gt pille
frøene af og æde dem.
Den behøver ikke direkte
ak�verings�ng, da den selv sørger for
at holde sig beskæ�iget.

Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisation
Dens rede bliver enten lavet i
grenene eller også i en opsat lukket

Fodring
Tropeblanding (købt
færdig blandet),
kolbehirse. Græsstrå
med frø bundet sammen
og ophængt i grenene
ca. 1 m over bunden af
volieren. Rent drikkevand
må ikke mangle, der må
heller ikke mangle Grit
(Kalkskaller og småsten).
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kurverede eller lignende. Den bruger
en del græs og kokostrevler, og
reden fores som regel med blødere
dele så som fjer og dun, men også
fine bløde plantefibre. Begge fugle
hjælpes med redebyggeriet, dog
laver hannen det meste af det grove.
I reden lægges 4-6 hvide æg og der
ruges i ca. 14 dage. Ungerne bliver i
reden ca. 24 dage efter klækningen.
Efter yderligere 3 uger er ungerne
selvstændige.
Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Den sunde fugl har stram glansfuld
fjerdragt 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 matte delvis
lukkede øjne, oppustet, pjuske
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fjerdragt ofte er den snavset ved
gattet. Den sidder ofte passiv
i foderskålen. Når den hviler
eller sover, sidder den på begge
ben. Opdages en syg fugl, er en
varmelampe første hjælp, hjælper
dette ikke tag da til dyrlægen med
fuglen.
Udseende
Farvebeskrivelsen for Trefarvet
Nonne er særdeles enkel (3 farver),
men overordentlig kontrastfuld:
Hoved, hals og bugmidte er
glinsende sorte. Ryg, vinger og hale
er rødbrune. Brystsider, underbryst
og bugsider er hvide. Øjne er
mørkegrå.
Udbredelse Geografi:
Trefarvet Nonne lever i Sydindien og
på Sri Lanka.
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Biotop:
Her lever den i sumpede egne og i
nærheden af rismarkerne findes den
også ofte.

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 Jørgen Erik Petersen,
Landsorganisationen Danske
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med
støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

Lovgivning og dokumentation Der
er ingen lovregler for hold af disse
fugle.

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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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

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.

1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger

Sælges:
Voilererammer fra Bred Net.
2
tagrammer
2
halve tagrammer
11
siderammer
2
lågerammer lav
1
lågeramme høj, defekt
Sælges kun samlet for 2500,Det er det halve af nypris.
Poul Urbrand
Tlf. 20 70 17 47

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
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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
������������������

