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Trekantens Fugleforening
Husk at der er ordinær generalforsamling i Trekantens Fugleforening.
Dagsorden er også udsendt med decemberbladet.

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 skulle 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. Ring på tlf. 40475961
e�er kl. 16.00
Mød op denne dag, det er din forenings frem�d, vi tager s�lling �l.
Hvor:
Hvornår:
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Galsklintvej 2, 5500 MIddelfart
Onsdag den 20. januar kl. 19.30
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Trekantens Fugleforening
Sden sidst...

.... har der været s�lle i foreningen. Bestyrelsen har holdt juleferie, og brugt
lidt �d på deres egen familie. Vi håber foreningens medlemmer har gjort det
samme.
Alle foreningens medlemmer ønskes et

Godt Nytår

Lokalt Førsteopdræt ?

Følgende opdræt er færdigkontrolleret, og vil såfremt der ikke inden 2
mdr. �lgår foreningens formanden protest mod opdræ�ets rig�ghed, blive
registreret som værende lokalt førsteopdræt.
Saheltandskægfugl (Lybius dubius) med 2 unger
Opdræ�et af: Brian Kjær, Skærup
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Rødbrystet Tandskægfugl.
Lybius dubius

Brian Kjær.
Lokalt første opdræt af
Saheltandskægfugl (Rødbrystet
Tandskægfugl) (Lybius dubius)

skægfugle kan være agressive overfor
mindre fugle men også over for fugle
på samme størrelse som dem selv, og
de fleste, hvis ikke alle arter, vil tømme
andre fugles reder for unger.
Forhold: Trods deres robuste
udseende, er ny importerede fugle
svære at akklima�sere. De har
behov for en redekasse at sove i
men også �l at gemme sig i under
akklima�seringen. Når de først er
akklima�seret er de hårdføre, og
kan holdes ude hele året blot de har
adgang �l et opvarmet inderrum.

Alment: Skægfugle er en familie på
81 arter, som er udbredt i Asien,
Sydamerika, Afrika og Indonesien.
De er fortrinsvis trælevende fugle,
der hovedsagligt lever i regnskov
og skov områder, selv om nogle
af de Afrikanske arter, f.eks.
Perleskægfuglene foretrækker de åbne
områder.

Opdræt: I naturen udhuler de en
rådden træstamme, I fangenskab er
det som udgangspunkt det samme
de skal �lbydes. De laver selv et

Temperament: Skæg fugle er solitære
i naturen, det vil sige at de lever hver
for sig. De samles kun for at yngle eller
hvor der er store mængder føde. Alle
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rederør i stammen ind eller ned
�l et redekammer. Man kan også
tage en almindelig redekasse og
fylde den op med en klyne eller
sammenpresset frønnet træ. Uanset
hvilken model man vælger er det
en god ide at påbegynde 1-2 rede
huller. Hos de fleste tandskægfugle
er der ingen synlig kønsforskel dog
har Prag�andskægfuglen forskel på
struben. Hannen er sort og hunnen gul
på struben. De lægger 2-4 hvide æg
som ruges i 12-19 dage.
Foder: Man kan som udgangspunkt
�lbyde dem en blanding af:
50% frugt, 30% veldeklareret
universalfoder eller pille foder �l frugtog insektædere, hårdkogt
æg, grøntsager og grønt
samt levende foder. Når
de har unger skal de
have masser af melorm,
maddiker, voksmøl larver
og fårekyllinger. De
større arter har behov
for pinkies (nøgne muse
unger) og kæmpe melorm
�l at s�lle ungernes
appe�t.

syntes de så meget spændende ud,
så vi a�alte at hvis han fik unger, ville
jeg gerne købe et par. Så i sommeren
2014 var jeg igen ovre hos ham, men
han havde ikke fået unger, øv øv. I
september beslu�ede jeg mig så for at
sæ�e en annonce på: Fuglemarked.dk,
hvor jeg søgte et par. Dog havde jeg
ikke de store forhåbninger om at få
respons på annoncen, men vi skulle
snart �l Zwolle fuglemarked, så det
kunne være at jeg havde heldet med
mig der. Men 3 dage e�er jeg havde sat
annoncen på: Fuglemarked.dk, ringede
der en fra Randers. Han fortalte at
han havde en han fra 2013 og at han
skulle hente 2 hunner i Frankrig, som
han skulle have med hjem fra Zwolle.

I sommeren 2013, var
jeg på besøg ved en
fugleven i Odense og
der så jeg for første gang
Tandskægfuglen. Jeg
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Så vi a�alte at han kunne lave et par �l
mig, med hannen fra '13 og en hun fra
'14.... Fedt!
Jeg kunne dog først få dem ca. en
måned senere, da han ville være sikker
på at de to hunner han havde hentet
hjem, var 100% ok - det er god s�l!
Endelig blev det oktober og jeg fik
mine nye fugle hjem. Det var 2 meget
rolige fugle og de kom over i fuglehuset
at gå. Jeg lod dem gå indendørs, da
jeg var usikker på om de kunne finde
ind igen. Da det jo var et nyt sted ville
jeg ikke tage chancen. De kan ellers
godt gå ude hele året, når bare de har
mulighed for at komme ind.
I foråret 2015 fik de en lidt mør
træstamme på ca. 90 cm og e�er en
uge havde de hakket et hul på ca. 70
cm, med en hule i bunden, hvor de sov
sammen om na�en.
I maj lukkede jeg dem ud i volieren for
første gang. Udenfor havde jeg sat en
stamme på ca. 180 cm, som de straks
gik i gang med udhule.
Jeg købte et Inspek�onskamera med
1m kamera for enden. Den 10. juni
opdagede jeg at de havde tre æg i
stammen uden for. Jeg var spændt, da
hunnen jo kun var 1 år gammel, men
det var fedt, at det var to fugle som
fungerede så godt sammen.
Da jeg kiggede igen e�er to uger,
kunne jeg hverken se æg eller unger
-øv, men det var jo også første gang.
Men pludselig begyndte der, at

forsvinde en del foder, så de fik både
små og store melorme 2 gange dagligt.
Jeg kiggede jævnligt i begge stammer,
ly�ede og bankede på dem, men jeg
kunne intet se eller hører.
Da jeg så kom hjem fra arbejde den 26/
8, syntes der der var lige lovlig meget
liv i volieren, ved nærmere e�ersyn
kunne jeg konstatere, at der ikke kun
var to Tandskægfugle, men hele fire af
slagsen, de havde altså fået to unger,
uden jeg havde opdaget det. Så det må
have været noget af et hul, de havde
lavet i stammen, som jeg ikke kunne se
det hele af med kameraet. Det viste sig
at ungerne var 1,1.
Deres foder består af:
Frugt: æbler, pærer, vindruer,
blommer, kiwi etc. skåret i små stykker.
Store og små melorme, dræbersnegle
som de selv finder i bunden af volieren.
Biopiller og Universalfoder.
Målene på deres voliere udenfor er
4x1,5x2 meter og indendørs 1,5x1x0,6
meter.
Tandskægfuglene er en rig�g sjov og
ak�v fugl.
Fortalt og skrevet af Brian.
Redigeret og udvidet af Peter.
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Fuglehold året 2015
Af: Lars Albertsen

og udvidet, så nogle har fået mere
plads, og der er kommet flere fugle �l.

Året 2015 startede lidt problema�sk,
da jeg midt i januar blev opereret i
skulderen, og armen skulle være i
slynge hele foråret.
De�e gjorde at pasning af fuglene blev
mere problema�sk, da jeg kun kunne
bruge venstre arm.
Jeg kunne godt se, at det ikke var året
at jeg skulle satse på det helt store
med fuglehobbyen.
Mine hunde havde hvalpe, sam�dig
skulle den ene hund trænes �l DM i
IPO1, så der var rigeligt at se �l.

I den ene voliere er mine to
Mandarinænder fly�et ind sammen
med mine to Toppet Maina og de
Røde Kardinaler. Toppet Maina er en
fantas�sk stær, som giver masser af
liv i volieren. Den synger også hele
e�eråret og det meste af vinteren. Den

Der blev gjort nogle overvejelser
vedr. fuglene, og nogle blev
udsta�oneret hos en god fugleven.
Her kunne de være ind�l jeg igen
kunne tage mig ordentligt af dem,
og give dem den fornødne pleje.
Sidst på sommeren kom fuglene
hjem igen, og de havde unger med
hjem som der skulle findes plads �l.
Hen over sommeren gik tankerne
på, om mit fuglehold skulle nedlægges
eller laves om �l nordiske fugle, men
jeg blev ved frugt- og insektædere.
Sidst på sommeren og hen over
e�eråret, er enkelte voliere lavet om
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kan varmt anbefales �l andre som vil
prøve kræ�er med stære. Den virker
måske ikke farvestrålende ud af �l,
men når den flyver, kan man se de
hvide spejl på vingerne.
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Volieren med Kongeglasstærene og
Rødkindet Prag�malierne blev også
lavet om. Buske og træer blev beskåret
og fly�et, enkelte planter kunne bruges i
andre voliere. I denne voliere er der også
kommet Guldfasaner, hvilket er nogle
nysgerrige og sjove fugle. Da jeg fik
Guldfasanerne hjem var de kun kyllinger,
og det er først nu de er ved at få farve.

�l en god fugleven. Nogle volierer er
udvidet og lavet om og andre fly�et.

Mine Hjelmvagtler (i alt to par)
går sammen, men henholdsvis
Tandskægsfugle og Grå Kardinaler.
I forbindelse med den store oprydning af
både fugle og planter, er enkelte fugle og
to trailere fyldt med planter kommet ud

Sang�malie, Rødøret Bulbul,
Skægmejser, Rødkindet Timalie,
Tandskægsfugl, Kongeglansstær,
Kinesisk Dværgvagtler, Hjelmvagtler,
Guldfasaner samt Mandarin Ænder.

10

Fugleholdet består pt. af Rosellaer,
Pennantparakit, Nymfeparakit,
Diamantduer, kanarier, Orangekindet
Astrild, Napolionsvæver, Tigerfinker,
Kilimanjaro Brillefugl, Grå Kardinal,
Rød Kardinal, Azurmejser,
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Fra stordrift til løsdrift.
Af: Peter Damsgaard
Titlen kunne godt lede tankerne hen
på en dansk mælkebonde, men det er
nu nye �der i Taulov der skal bere�es
om. Jeg har længe gået med nogle
forskellige ideer om hvad og hvordan
jeg kunne op�mere mit fuglehold lidt.
De�e blev der lavet om på i sommeren
2015.

Medens vi var på sommerferie ved
Vesterhavet, tradi�onen tro, blev
vi på foranledning af det meget
dårlige sommervejr fristet �l at se på
sommerhuse. I første omgang var det
med videre ferie for øje, siden blev der
regnet på �ngene, og det resulterede i,
at vi selv indvesterede i et.
Her opstod der sam�dig ideen om at
lægge fugleholdet om, �l
det man i andre kredse
kalder løsdri�. Jeg har
i mange år opdræ�et
småfugle i kasse bure,
disse er nu skro�et,
og i stedet bliver fugle
huset bygget om �l 3
store volierer. Disse skal
fremadre�et huse mine
småfugle og Solfuglene.
Den største af disse
bliver 12m² inderbur og
det samme udendørs.
I denne skal der gå
Solfugle, Skægmejser
og en del blandet
Australske småfugle. Det
er spændende om de
kan enes og om der bare
kommer lidt yngel ud af
det.
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Jeg lægger 5 voliere sammen
andetsteds i haven og her skal alle
mine nordiske fugle installeres.
Jeg har følgende som bliver sat
sammen: Dompap, Gråsisken,
Grønirirsk og Spætmejser. Jeg ved
ikke om det med Spætmejserne er
en god ide men nu får vi at se. Jeg
har beholdt mine unger fra 2015,
og når de er kønstestet, skulle jeg
gerne have lavet så jeg kan yngle
med 2 par.
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Vi har netop været en tur ved
vestkysten. Her var et stort fyrtræ
væltet i vores have, tæt op ad
sommerhuset. Dette blev skåret
op og gav en del brænde til ovnen
samt et stort læs grene til at sætte
ind i volieren. Jeg har ikke kunne
finde nogle ordentlige fyrtræer i
vores område, så det var meget
belejligt at det skete netop nu. Jeg
har før brugt fyr. Dette holder meget
længere i volieren end gran. Gran
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bliver hurtigt brunt og kedeligt og
taber nålene. Fyrgrene kan bundtes
og jeg har set flere steder at disse
bundter rulles ind i tråd, hænges op
og dette bliver således et yndet sted
for fuglene at bygge reder.
Vi var også lidt på rov i oplandet, og
fik nogle fine stammer med hjem af
gamle fyr træer. Disse stammer skal
ind i volieren med Spætmejserne at
stå. De ynder at gemme en del af
deres foder i revner og sprækker og

det kan også ske i barken på træer.
Så en mulig ulykke gav pludseligt en
del nyt til volieren, og jeg regner med
at jeg i juleferien kan nå at blive klar
med de nye tiltag i fuglehuset.
Det har så også betydet, at jeg
må skille mig af med de sidste
parakitter, selv om det ikke har
været en nem beslutning, er den
dog nødvendig. De kan jo ikke gå
sammen med meget andet end sig
selv.
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Mejseland
Af: Peter Damsgaard
Ja det kan man vist roligt kalde de�e
sted. Jeg sidder i sommerhuset
og skriver lidt ar�kler �l vores
blad medens jeg kigger ud af stue
vinduet. Fra vinduet er der 4 meter
�l foderbræ�et. Når vi er her ude
bliver der fodret godt og det tager ikke
fuglene mange �mer, at finde ud af at
der nu er fyldt op.
Denne weekend var der rig�g mange
forskellige arter på bræ�et. Vejret slog
om og vi fik lige lidt frost om na�en.
De�e gav is på søen og om det er
de�e eller andet ved jeg ikke. Vi fik
set en del fugle vi ikke før har set. På
foderbræ�et gæstede t
Topmejser, Sumpmejser, Sortmejser og
så selvfølgeligt Blåmejser og Musvi�er.

Vi så Halemejser i træerne ovenover,
så vi er vist dækket ind på mejse siden.
Træløberen gæstede også haven denne
dag og da vi næste dag gik morgentur

fløj et par Traner hen over hovedet på
os. De er store, når de er så tæt på, og
har et noget særpræget kald. Man er
ikke i tvivl når man hører dem.
Hvis jeg lige skal nævne de øvrige:
Dompap, Bogfinke, Flagspæ�er,
Skovskade, Solsort samt
Gærdesmu�en. Der sker hele �den
noget ved det foderbræt så man kan
sidde i lang �d bare nyde de�e skue.
Jeg kobler af og nyder naturen. Det er
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et nyt fænomen for især
mig. Når jeg så om a�enen
går tur med hunden, kan jeg
høre uglerne tude i mørket.
E�er en weekend her er
man ladet op og klar �l en
ny uge på jobbet. For øvrigt
kommer egernet også af
og �l forbi og henter lidt
godter.

Det var lidt fra min nye skrivepult.
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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

Sælges:
1,1
Nymfeparakit, 2015
Købes:
1,0
Stanley Parakit
0,1
Gulh. Gouldsamadine
0,1
Turkis Græsparakit, gulbuget
0,1
Hartlaubsisken
0,2
Senegaldue
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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