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Trekantens Fugleforening

Årets sidste begivenhed i foreningen er tradi�onen tro vort julebanko. Vi har
igen mange fine gevinster der skal spilles om. Skal jeg blot nævne lidt af det
der bliver, så er der 10 stege, 10 kødpakker og a�enens hovedgevinst bliver en
and. Vi lægger ud med ca. 5 spil inden pausen,
I pausen bliver der serveret æbleskiver og gløgg - også en tradi�on vi i mange
år har fulgt, ja fak�sk i alle de år jeg kan huske �lbage i foreningens historie.
I pausen bliver der også mulighed for at øge gevistchancen, da kasseren
afvikler et amerikansk lo�eri. Også det er med mange fine gevinster.
Nå alle er klar �l at fortsæ�e, afvikler vi de resterende spil af julebankoet. Til
slut, når gevinsterne forhåbentlig er nogenlunde ligeligt fordelt, slutes der af
med et spil om a�enens hovedgevinst - en and.
Har du ikke allerede nu sat kryds i kalenderen, så er det �den at reserverer
dagen. Mød op og vær med �l at julehygge sammen med andre af
forenintgens mange medlemmer.
Hvor:
Hvornår:
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Korskærvej 8, kld. Fredericia
Onsdag den 10 december 2014, kl. 19:30
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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.
Alt e�er om vi stadig råder over foreningens mødelokale, vil vi satse på at
starter med lidt at spise. Tradi�onen foreskriver at vi starter med Gule ærter
med �lbehør. Alt e�er køkkenpersonalets fantasi, 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.
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.
Dagsordenen bringes i næste nummer af foreningens medlemsblad.
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...

har Peter og Poul optråt på slap line i foreningen. Det var på vort
medlemsmøde i november, hvor de fortalte og viste billeder af deres tur �l
Island.
Poul havde udvalgt nogle få billeder, mere end 100, blandt de flere en 1000
han havde taget på turen. Det var en fantas�sk natur vi fik at se, samt rig�g
mange fine fuglebilleder.
Vejret havde ikke lige artet sig, men alligevel havde de formået at opsøge
nogle af de steder hvor der var noget at se.
Der skal lyde en stor tak �l Peter og Poul for en rig�g god a�en i foreningen.

Foreningens medlemmer
ønskes en rigtig glædelig jul
samt et lykkebringende nytår.
4
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Meppel marked i Holland.
Af: Peter Damsgaard
Så kom dagen hvor vi skulle prøve
noget nyt. Vi havde a�alt at tage �l
marked i Holland igen. Denne gang
skulle vi så prøve noget nyt og valget
faldt på et marked i Meppel. Vi har
flere gange været i Zwolle, så vi havde
set frem �l denne dag. Mest fordi
de�e marked blev rost af nogle af de
fuglefolk vi snakker med, som havde
været dernede. Det fylder kun det
halve af det i Zwolle, der er ikke så
langt at køre og de fugle der sidder her
skulle e�er sigende være af en bedre
kvalitet.
Vi havde a�alt at mødes ved mig
klokken 02.30. Vi var 4 der skulle afsted
og for mit eget vedkommende blev
det lige �l nogle �mer på sofaen inden

afgang. De andre kom �l �den og vi
kørte med det samme. Der var ikke
meget underholdning på turen, andet
en sagte brummen på de øvrige sæder.
Turen gik uden problemer og ca 08.00
kørte vi ind på parkeringspladsen.
Hallen ligger lidt udenfor byen, så man
kører næsten lige fra motorvejen og
ind på pladsen. Det er meget nemt at
finde.
Vi kunne ikke rig�g se nogen
mennesker, men derimod en masse
biler, der kørte ind i hallen på den ene
langside. Lars blev sendt afsted og det
viste sig ved nærmere e�ersyn, at man
mod en betaling på 8 euro, kunne gå
ind af sælger indgangen. Prisen ved
indgangen er 5 euro. De�e valgte vi
og det fortrød vi ikke. Der var fin plads
i hallen og mange fine fugle. Det tog
ikke lang �d at løbe
det igennem, for
at tjekke om lige
netop de 2 fugle
man manglede,
var �l salg. Der
blev handlet
lidt fugle og vi
mødtes ved en
større frø handler.
Her blev der
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overvejer en tur �l Holland
kan de�e marked godt
anbefales.

shoppet, så meget, at vi må�e køre
det ud på en vogn. Vi havde bes�lt
frostvarer hjemmefra, som var pakket
i termokasser, så det var dejligt nemt.
Det så lige lidt uoverskueligt ud, da
vi stod på parkerings pladsen, men
det lykkedes at få plads �l det hele
i bilen. Godt de 2, der skulle sidde
på bagsædet, ikke fylder så meget.
Klokken 10.00 blev døren åbnet for
publikum og der var vi færdige med
at handle.
Perfekt �ming
må man sige,
så jeg tog
lige en runde
mere i hallen
inden vi igen
kørte nordpå.
De�e førte
dog ikke �l
yderligere
handler.
Går man og
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Turen gik hjemad og vi
holdt lige en pause et
stykke inde i Tyskland for at
få lidt at spise. Tradi�onen
tro blev det schnitzel
med brasere. Turen hjem
forløb også uden de store
problemer, ikke megen
trafik og ingen kø, så
klokken 17.00 holdt vi igen i Taulov.
GPS en viste at der var lidt over 5
�mers kørsel hver vej. De�e holdt s�k
og vi kørte turen i et moderat tempo
denne gang. Jeg kan kun sige, at det
ikke er sidste gang, jeg har været der.
Vi fik en masse foder med hjem, hvoraf
en del af det er indkøbt �l halv pris.
De�e var lidt fra vores seneste udflugt.
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Pasningsvejledning for Bæltefinker
Videnskabeligt navn:
Poephila acu�cauda
Dansk navn:
Spidshalet bæltefinke gul næb
Videnskabeligt navn:
Poephila acu�cauda hecki
Dansk navn:
Spidshalet bæltefinke rød næb
Videnskabligt navn:
Poephila cincta
Dansk navn:
Korthalet bæltefinke
Videnskabeligt navn:
Poephila personata
Dansk navn:
Maskebæltefinke
Størrelse:
Spidshalet bæltefinke længde 17 cm
Korthalet bæltefinke længde 11 cm
Maskebæltefinke længde 12 cm

Spidshalet bæltefinke gul næb
best i volierer beplantet med bambus
og elefantgræs og 3 sider bør lukkes så
de besky�er mod dis og tåge og de bør
have adgang �l inderum. Bundmateriale
under faste opholdssteder skal let lade
sig rengøre. Foder og drikkeskåle skal
placeres således at fuglenes ekskrementer
ikke havner deri

Forventet levealder:
4 �l 6 år
Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur
En god 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

Spidshalet bæltefinke rød næb
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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 bambus
og natur grene og et bundmateriale
der let lader sig rengøre. Foder – og
drikke skåle placeres således fuglenes
ekskrementer ikke havner deri.

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.

Maskebæltefinke

Korthalet bæltefinke
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. Da der en forholdsvis
lille fugle 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
Som s�mulering af fuglene kan
bundlaget i kasseburet være hampflis,
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Fodring I naturen spises hel og
halvmodne græsfrø under�den små
insekter. Som bur eller volierefugl
�lbydes en færdig blandet
tropeblanding. De kan også �lbydes
opblødt frø (et 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”
(spyfluerlarver). 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
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står på emballagen. E�er års�den gives
grønt, pas på at det er usprøjtet
Sociale behov
Kan holdes sammen med andre fugle
af samme størrelse og robusthed.
Undgå artsfæller.
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 halvtørt siv, græs,
dyrehår, dun, små �er eller
kokostrevler. I reden lægges
4-6 hvide æg og der ruges i
ca. 14 dage. Ungerne bliver
i reden ca. 24 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 forældrene.
Ved flytning af ungerne anbefales et
bur med samme indretning og samme
foder som hid�l.
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 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 første
hjælp, hjælper de�e ikke tag �l
dyrlægen med fuglen.

Øvrige informa�oner
Udseende
Spidshalet bæltefinke gul næb:
Han: Pande, isse, hovedsider og nakke
gråblå. Strube og forhals sort. Ryg og
vinger gråbrune. Overhaledæk�er
hvide og hale sort. Hele undersiden
lysebrun med et sort tværbånd, der
�lspidses nede�er. Underhaledæk�er
hvide. Halen lang og de to midterste
hale�er �lspidses. Næb gult, øje
rødbrunt og ben kødfarvet.
Hun: som han, idet den sorte farve på
strube og forhals dog kan være mindre
udbredt.
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Spidshalet bæltefinke rød næb:
Han og hun har rød �l mørke rød
næb,det er eneste forskel
Korthalet bæltefinke: Han:
Hoved, nakke og kinder hvidgrå.
Ryg brun.Vinger og hele
undersideRustbrun. Tøjler sorte.
Sort hageplet og sort tegning på
hver gumpeside. Undergump og
underhaledæk�er hvide. Hale sort og
overgump hvid. Næb sort,øje brunt og
ben kødfarvede.

Hun: Som han.
Maskebæltefinke: Han: Pande, lille
ansigtsmaske og strube sort. Overside,
nakke, ryg og vinger rødbrune.
Overgump og overhaledæk�er hvide.
Sort hale.Bryst og forreste del af bug,
gump og underhaledæk�er hvide.På
kropsider bag�l kileformet sort plet.
Næb gult, øje mørkebrunt

10

Og ben rødligt kødfarvede.
Hun som han.
Geografi :
Spidshalet bæltefinker: Lever i det
nordlige Australien fra Derby i vest �l
Carpentariabugten i øst.
Korthalet bæltefinker: Lever i det
nordøstlige Australien
Maskebæltefinker: Lever i det
nordlige Australien fra Derby i vest �l
Carpentariabugten i øst.
Biotop: Alle 4
arter foretrækker
savanneområder og
tæt bevoksning nær
vandløb.
Lovgivning og
dokumenta�on Der er
ingen lovregler for hold
af disse fugle
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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Pasningsvejledning for Undulat
Videnskabeligt navn:
Melopsi�acus undulatus
Dansk navn:
Undulat
Størrelse Længde 18 cm
vægt 26 - 29 g.
Undulater opdræ�et e�er særlige
uds�llingsnormer dog lidt større.
Forventet levealder
Undulaten vil normalt opnå en alder af
8 – 12 år

Anbefalet størrelse og indretning af
anlæg eller bur
Et bur skal være så langt at undulaten
kan flyve i buret. Derfor anbefales
et bur, der er mindst 100 cm langt,
50 cm bredt og 50 cm højt. Buret
indre�es med siddepinde af naturtræ
og forskellig tykkelse i enderne af buret
så undulaterne kan flyve frit gennem
buret. Buret må ikke anbringes på
gulvet, men skal s�lles på et bord eller i
en reol uden træk og uden direkte sol.
Vand- og foderskåle anbringes så
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fuglene ikke kan kla�e i skålene.
Bunden af buret dækkes med
(avis)papir der let kan udski�es
e�erhånden som det bliver snavset.
Undulaten har ikke brug for sand
i bunden af buret, hvis den æder
af sandet kan den få problemer i
fordøjelsessystemet.
Undulater kan holdes i flok. Der�l
anbefales en voliere på mindst 300 cm
længde. Bredde 100 cm og højde 200
cm. Fra volieren skal der være adgang
�l et fros�rit inderum på 0,5—1,0 m2.
Udendørs voliere skal være forsynet
med en sluse, så fuglene ikke
uforvarende kan flyve ud.
Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Undulater er glade for at bade og skal
hver dag have rent vand.
Undulater s�ller ikke særlige krav �l
temperatur og kan holdes ude i voliere
hele året blot de har adgang �l et
fros�rit inderum.
S�mulering og behov for for mo�on
Som beskæ�igelse bør man flere gange
om ugen give undulaterne friske kviste
af træer eller buske. Især bøg, birk,
pil, hassel, æble, pære, fyr og gran
er velegnet. Brug aldrig taks, som er
meget gi�ig. Som ekstra beskæ�igelse
kan man hænge forskelligt
plas�clegetøj ind i buret. Såvel kviste
som legetøj må ikke anbringes således
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at det hindrer fuglene i at flyve i buret.
Ved målre�et træning kan undulater
blive meget tamme og lære at sige
enkelte ord.
Undulater, der holdes i bur, bør dagligt
tages ud af buret, så de kan få nogle
længere flyveture for at træne deres
muskulatur og kondi�on.
Fodring
Som basisfoder anvendes en færdig
frøblanding �l undulater og/eller
færdigt pillefoder �l undulater.
Undulater skal hver dag have frisk
grønt og frugt. Som grønt kan
anvendes næsten alle ukrudtsplanter:
mælkebø�er, hyrdetaske, fuglegræs,
hønsetarm og mange andre. Af
egentlige grøntsager er gulerødder
meget velegnede. De rives gro� eller
skæres i mindre stykker. Af frugter kan
man bruge æbler, pærer, hyben og
lignende, som skæres i mindre stykker.
Salatblade, agurker og lignende
sa�ige emner bør undgås, da de giver
tynd mave på grund af deres store
vandindhold.
Undulater skal have frisk drikkevand
hver dag.
Endelig skal undulater have en kalkblok
eller en skål med knuste østersskaller
kaldet grit.
Sociale behov
Undulater lever i naturen i meget store
flokke og har derfor et stort behov for

Trekant Områdets Fuglehold 2014

at være sammen med artsfæller. Derfor
bør undulater ikke holdes alene men
al�d mindst parvis.
Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisa�on
Undulater er meget ynglevillige fugle.
I naturen yngler undulater i hulheder
i træerne. I fangenskab giver man
dem derfor redekasser. Bundfladen i
rugerummet skal være ca 15 cm x 15
cm og højden ca. 25 cm. Flyvehullet

4 cm i diameter. I bunden af
reden strøes et lag savsmuld,
tørvestrøelse eller biostrøelse
(�l heste). Er der for meget vil
hunnen bære det overskydende
ud af kassen.
E�er parringen lægger
hunnen et æg hver anden dag.
Gennemsnitlig lægges der 5
- 6 æg i et kuld. Rugningen
påbegyndes normalt når det
andet æg er lagt. Ruge�den
er ca. 18 dage, hvorfor de første
unger klækker sam�digt og de e�er
følgende unger klækker med et
par dages mellemrum. I ruge�den
mades hunnen af hannen, og hun
forlader kun reden nogle minu�er
om dagen. Til opmadning af ungerne
skal der gives æggefoder (kan købes
ved dyrehandleren) ligesom der skal
gives rigeligt af ukrudt med frø. Cirka
en måned e�er klækningen forlader
ungerne reden og bliver fodret af
forældrene i yderligere 2 uger.
Yngleins�nktet kan være så kra�igt
at et par undulater vil yngle selv om
man ikke giver den en ynglekasse,
ligesom enlige hunner kan begynde
at lægge æg i bunden af buret. For
ikke at lade fuglene blive stresset
over de manglende ynglemuligheder
bør man lade fuglene få en kasse og
lade dem yngle. Enlige hunner bør
sæ�es sammen med en han og gives
mulighed for at yngle.
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Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Fugle er gode til at skjule sygdom.
Derfor skal man være opmærksom
på de mindste tegn på at fugles ikke
trives, således at behandling kan
sættes ind i tide.
Den raske fugl er livlig og bevæger
sig hyppigt i løbet af dagen ved
at flyve og klatre. Fjerdragten er
stram, ren og glat. Næb og fødder
rene og tørre og øjnene klare og
agtpågivende.
Den syge fugl kan vise sine
symptomer på mange forskellige
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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
sætter hovedet under vingen, også
om dagen
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt
stødende åndedræt og ofte hvilende
på begge ben
- Tynd ildelugtende afføring
Når sygdomstegnene tydeligt kan
ses på fuglen haster det med at få
den til dyrlæge, da den på dette
tidspunkt allerede er meget syg.
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Øvrige informa�oner
Udseende
Overvejende grøn med gult hoved
og ryg med sorte tegninger. Kønnene
ens bortset fra hannens blå vokshud
omkring næseborene. Hunnerne har
brunlig vokshud.

store flokke, o�e på mange tusinde
undulater. De lever af umodent græsfrø
og af frø fra lave urter, samt knopper
og blade fra træer og buske.
Lovgivning og dokumenta�on
Undulater er ikke omfa�et af særlige
fredningsbestemmelser i Danmark

Der er i fangenskab fremavlet flere blå,
grå, gule, viole�e og grønne fugle med
forskellige tegninger.
Undulater fremavlet �l uds�llingsbrug
er større end den naturlige undulat.
Uds�llingstypen kaldes o�e for engelsk
undulat.

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.
Ver. 1. 2012.

Udbredelse
Undulaternes oprindelige levested er
det indre og tørre af Australien. De
foretrækker egne med ny græsvækst
og spredt træbevoksning og lever i

Denne pasningsvejledning er lavet
af 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

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

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.

Sælges:
Nymfeparakit unger 2014,

Peter Damsgaard
30562103

Ejvind
Tlf.: 40 47 59 61

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55
Købes:
0,2 Kinesisk Dværgvagtel
0,1 Diamantdue
0,1 Tamburindue
0,1 Diaman�inke
0,1 Hartlaubsisken
0,1 Sølvnæb
0,1 Kapdue

Sælges fra udendørsvoliere:
6 stk. unger af Maskebæltefinke
5 stk. unger af
LessonsSpurvepapegøje (natur)
Alle fra 2014
Brian Rose
Svinget 22 , Middelfart
Tlf. 60 91 10 82

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
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