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Trekantens Fugleforening

Grillaften
Årets grillaften er denne gang lagt ved Naturcenter HIndsgavl i Middelfart, hvor vi har fået mulighed for at kunne være.
Vi er vendt tilbage til vores tidligere form for grillaften, hvor foreningens
medlemmer selv medbringer det de vil spise, samt drikkevarer. (Husk
evt. tallerkner og bestik)
Foreningen sørger for Grill og grillkul, kaffe og hjemmebag.
Efter spisningen vil der være mulighed for at se lidt på, hvad naturcenetret er, samt en lille tur i området. Der vil ikke være tid til den helt store
udflugt i området ved Hindsgavl.
Inden vi går hjem, bliver der serveret kaffe med hjemmebag,
Pris for dette arrangement, er denne gang rørende billigt - kun kr. 40,pr. deltager.
Tilmelding til foreningens formand:
Ejvind - tlf 4047 5961 senest den 9. august.

OBS: Jeg har ikke mulighed for at tage telefonen i arbejdstiden, så
ring efter kl. 16:30
Hvornår:
Hvor:

2

Torsdag den 11. august 2015, kl. 18.00
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart
(Tæt ved den gl. Lillebæltsbro)
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Trekantens Fugleforening
Invita�on �l samarbejde

Trekantens fugleforening var den. 12. maj indbudt �l et møde, med nogle
af de fynske foreninger, om et mugligt fælles samarbejde. Invita�onen
kom desværre så sent at vi ikke kunne nå at få besked ud �l foreningens
medlemmer. 3 mand fra bestyrelsen mødte op, Lars, Erik og Benny.
E�er et an�sta�sk foredrag med John Frikke, havde vi et meget kort møde om,
hvad planen var, og vi a�alte at mødes igen den 1. juni.
På mødet den 1. juni i Frydenlund fuglepark deltog Sydfyns og omegns
fugleforening, Ves�yns Fuglehold (Assens), Frydenlunds venner, Frydenlund
fuglepark og Trekantens Fugleforening. Vi fik en snak om frem�den.
Meningen med samarbejde er at få råd �l de lidt dyrere foredrags holdere,
samt på sigt at arrangere en fælles bustur, da ingen af foreningerne selv kan
fylde en bus. Første bustur forventes at blive a�oldt den 1. oktober 2016 og
er planlagt �l fugleholdere på Viborg kanten.
Der blev også a�alt et fælles reklame fremstød i form af en flyer, som omdeles
på det fynske dyreskue, Ørbæk marked samt fuglemarkedet i Kolding.
Af hensyn �l flyer, vedtog vi et fælles navn for de samarbejdende foreninger
“De Fælles Fuglevenner” (D.F.F).
Det er ikke på sigt meningen at D.F.F skal ersta�e LDF. eller nogen anden
organi�on. Det er kun en måde at holde udgi�er på de større arrangementer
nede, ved at vi er flere om at dele udgi�erne, De samarbejdende foreninger er
stadig 100 % selvstændige
Benny
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Trekantens Fugleforening

Fuglemarked...
OBS: Ny adresse. Se annonce andet sted i bladet

Siden sidst...

... har der været a�oldt fisketur �l Børges Put & Take sø, lørdag den 7. maj
2016.
Desværre var �lmeldingen ikke så stor i år, men os der deltog havde en rig�g
god dag, uden dog at fange en masse fisk. Vejret var varmt og fiskene gad ikke
rig�gt at bide.
Vi havde fået sponser mange fine præmier fra Odense jagt og Fri�d, og alle
blev delt ud.
Vi startede vanen tro med morgen kaffe kl. 8.00 og e�er fire �mers intens
fiskeri slu�ede vi af med grillpølser. Så alle gik mæ�e hjem.
Erik.
... ud over fisketuren, har der været planlagt volierebesøg ved fugleholdere på
fyn. De�e arrangement må�e desværre aflyses grundet manglende �lmelding.
Det er træls at skulle meddele vores besøgssteder at vi desværre ikke kommer.
De har trods alt gjort et forarbejde for at vi kunne komme der.

... den 30. april havde Peter D arrangeret en udflugt �l Tipperne. Dagen
startede ved ni �den i nordladen, hvor Peter havde sørget for kaffe og
rundstykker og så lige en af de små skarpe.
Da det foregik på første salen havde vi en fin udsigt over en del af Tipperne.
Der blev hur�g spo�et en flok Skestorke der gik derude og et par gange gav de
lidt opvisning i form af en flyvetur, så kikkerterne kom hur�g frem.
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Trekantens Fugleforening

Neden for vinduerne gik der et par af de flo�e Kobbersnepper.
Kl. 9.30 var der bes�lt en skovfoged fra naturstyrelsen, �l at fortælle og guide
os rundt på det yderste af �pperne, hvor der normalt kun er adgang for
offentligheden nogle få �mer om fredagen i sommerhalvåret.
På turen derud blev der set en del
fugle blandt andet Brushaner, Rødben
og Gul Vipstjert. Længst ude ligger
Tipperhuset, hvor nogle ornitologer
holder �l. Vi fik en længere fortælling
om Tippernes historie, og blev vist
rundt derude.
Den yderste del af Tipperne ligger helt
urørt hen, og bliver ikke afgræsset
eller slået så der er ingen vadefugle.
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Trekantens Fugleforening
Vi så lidt
forskellige
småfugle i
buskene.
Der er også
Mosehornugler
derude. Vi så
ikke fuglene,
kun uglegylp.

Turen på Tipperne slu�ede ved
tolv �den, dere�er kørte vi �l
Bent og Lisbeths jagthy�e, hvor
de bød på en lille drinks og der
blev snakket lidt om området.
Here�er gik det �l Nr. Nebel, �l
indtagelse af middagsmaden
som bestod af Wienersnitzel.
Slu�elig kørte vi �l Peter og Dorthes sommerhus der ligger i nærheden af
Nymindegab, her sørgede Dorthe for kaffe og hjemmebag. Peter gav en lille
rundvisning i kli�erne omkring huset.
Så en rig�g god dag ved vestkysten, og en tak �l Peter for at arranger turen. Vi
venter spændt på hvad han finder på næste gang.
Poul
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Shoppetur til Holland.
Af: Peter Damsgaard
Fredag den 17. juni 2016 startede
Lars og jeg fra Taulov med kurs mod
Holland.
Vi havde i et stykke �d snakket om
at køre derned e�er frø, og kunne
vi så komme ind �l et par private
fugleholdere, ville det bare være
perfekt.
Vi havde udset os tre adresser i den
sydlige ende af Holland om fredagen
og 2-3 steder lørdag. Det første sted
åbnede klokken 09:00 og vi var der
temmelig præcis.
Familien Heesakkers.
Bu�kken vi så var nu ikke noget særligt,
men sønnen hentede lige sin gamle
far ude i produk�onen. Han var i
gang, sammen med 3-4 andre, med
at producere forsats rammer �l kasse
bure. De brugte omkring 4 tons af det
tynde tråd om året.
Bage�er så vi hans opdræts anlæg. En
stor metal hal, fyldt op med kassebure
i 2 lag. Alle med tråd i bunden så alt
skidt faldt nedenud på et stykke pap.
Nemt at gøre rent.
Her sad Sangparaki�er i alle farver,
Pennant Paraki�er i alle farver. Vi blev

endda introduceret for 4 nye farve
varianter af Pennant Paraki�en, samt
et par stykker af Sangparaki�en. Han
var meget stolt af dem, men vi var nu
ikke ligefrem imponeret. Ind�l vi hørte
lidt om hans økonomi.
Han lavede omkring 400 unger hvert
år og dem solgte han de fleste af, for
omkring 300 euro stykket.
Here�er fortsa�e vi lidt vestpå og kom
�l en temmelig fint sted.
Vogel speciaalzaak.
Vi kunne ikke se voliere nogen steder
men kunne høre lidt duer. Flot tænkte
vi og må�e oven i købet vente 5
kvarter på at der blev åbnet.
De havde bu�k og nogle ok salgs
volierer inde som ude. Der var mange,
der havde lagt vejen forbi her, og
vi fik da også handlet lidt fugle.
Orangekindetastrild, Sivastrilder samt
en drossel.
Det tredje sted var en rig�g fuser.
Borgstein
Det ligger nordligere. En stor bu�k men
temmelig rodet og stort set ikke en
fugl i alle de voliere han havde. Vi blev
enige om at fortsæ�e shopperiet.
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Lars havde fugle med �l Holland som
skulle by�es. Vi fandt langt om længe
stedet, temmelig langt ude på landet,
men her så vi fugle, der ikke ses mange
steder.
De havde en del forskellige turakoer,
Hjelmtokoer, Krontraner almindelige
traner samt en masse andet. Vi fik en
rundvisning og prøvet vores tysk og
engelsk af. De boede på et landsted
og rundt om den lille gård var der den
ene indhegning e�er den anden, med
kænguruer, hvide påfugle, lamaer,
æsler og andre dyr.
Her skulle vi have frost foder lørdag, og
kunne godt nå en tur �l frø handleren
De Groot. De lukker først klokken 21
fredag a�en. Det er en stor biks. Her
kan man få alt indenfor frø. Både
rent men også alle slags blandinger.
Alt i �lbehør og �lskud. Det var tæt
på, at de unge derhjemme var blevet
forkælet. Jeg havde nær købt en sæk
med 25 kilo pop corn.

Klokken var ikke så mange og vi
blev enige om at fortsæ�e �l Zwolle
området.
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Here�er var sulten temmelig stor.
Vi havde ikke fået noget siden
morgenstunden og fandt i nærheden
et shopping center med en Italiensk
restaurant. Hold fast Hollændere er
højrøstede, når de er på restaurant.
Det var ulideligt, men fin mad og vi fik
da også en adresse på et, e�er deres
menig, godt, billigt hotel.
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Jeg var inde ved disken, medens Lars
fodrede fugle. Et enkelt værelse 142,euro. Vi takkede nej, og fandt i stedet
et bed and breakfast 2,5 kilometer
derfra.
Vi kørte der�l og var meget heldige.
En gammel lade der fremstod total
nyrenoveret. En stor lejlighed �l
120,- euro med morgenmad, for os
begge. Den nappede vi og manden var
temmelig flink. Han hjalp os lidt med at
finde de sidste steder på et kort. De�e
var viste sig at være en stor hjælp og
sparede os for en tur på adskillige
�mer �l Amsterdam og nordover
tangen mod Tyskland.
Desværre må�e Lars også ringe og
a�es�lle de spætmejser, han havde
bes�lt �l os hjemmefra. Så gik jagten

på ne�et e�er nye spætmejser, og
e�er en �mes �d havde Lars telefoni�s,
men �l gengæld fundet 5 spætmejser
fra 2016. Ulempen var blot, at vi må�e
køre ca. 80 kilometer sydpå igen og
skulle være derned omkring 08:00.
Tidligt op og af sted. De 1100 kilometer
fra dagen før var glemt og vi mødtes
med en rig�g fin gut. Vi fik snakket
meget fugle og kan bare kontakte ham,
hvis der er noget specielt vi mangler.
Nordpå igen og allerede lidt over 09:00
var vi ved lageret, hvor vi havde bes�lt
frost foder. De 50 kasser maddiker, flue
larver samt voks møl blev pakket i bilen
og vi sa�e kursen hjemad. Men så
alligevel ikke, for vi kunne lige nå en tur
i Bird center Junkers.
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klokken 10:45 fra
Holland og selv
om vi holdt i kø
ved vej arbejde
7 steder samt
gennem hele Elb
tunnelen, var vi
�lbage i Taulov
omkring 17:00.
Det blev �l godt
og vel 2000
kilometer, nogle
fine steder og
en masse foder/
fugle med hjem i
bagagen, en øm
bagdel og nogle
euro fa�gere.

Det ligger på vejen �l Tyskland, og
viste sig som en god ide. Her fik Lars
de sidste af de fugle, der var på sedlen.
Skægmejser, Kapuzinersiskner samt
nogle kanarie hunner.
Vi fik lige handlet lidt mere foder,
så bilen var godt læsset �l. Afgang
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Nu må vi se, om
vi kan finde lysten
�l at gentage,
�l næste år.
Det kunne godt
kombineres med
et besøg på et af
markederne i den
nordlige ende af Holland. Lige nu er
lysten �l at sidde i en bil i længere �d,
ikke �lstede.
Er der nogle af foreningens
medlemmer der har mod på noget
lignende, har vi adresser på 10-12
besøgs steder.
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