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Medlemsmøde...
Tiden er kommet hvor vi rykker indendørs. Til medlemsmødet i november, 
vil Peter og Poul fortælle om deres tur � l Island, hvor målet var, at se hvad 
den islandske fauna kunne byde på. Poul der er ivrig fotograf, har taget et 
væld af billeder, hvoraf der er udvalgt nogle, som vil danne grundlag for en 
rejsefortælling. 
Kom og vær med � l at gøre a� enen hyggelig. Der vil også være rig mulighed 
for at snakke med andre fugleholdere på dagen.
Snyd ikke dig selv for en oplevelse ud over det almindelige, når globetro� erne 
fra bestyrelsen fortæller om deres fantas� ske rejse � l Island.

Hvor:  Korskærvej 8, kld. Fredericia
Hvornår:  Tirsdag den 11. november 2014, kl. 19:30

Julebanko...
Allerede nu skal der slås et slag for årets sidste begivenhed i foreningen. Der 
er tradi� onen tro planlagt julebanko i foreningens mødelokale. Vi vil igen i år 
spille om mange fi ne gevinster. 
Der vil som � dligere år være æbleskiver og gløgg � l de fremmødte. 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:  Korskærvej 8, kld. Fredericia
Hvornår:  Onsdag den 10 december 2014, kl. 19:30
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Siden sidst...
... har vi været samlet � l havemøde hos Sanne og Benny i Røjle Skov. Igen 
havde vi en dejlig tur ud � l et af foreningens medlemmer, hvor vi fi k mulighed 
for at se hvordan andre holder fugle. Der blev snakket ved fuglene, og igen ved 
kaff ebordet. 
Det er dejligt at se det store fremmøde, og ligeledes at se hvordan foreningens 
medlemmer får snakket om de oplevelser de har med vores fælles hobby. 
Tak � l Sanne og Benny for, at vi måte komme forbi � l en hyggelig e� ermiddag i 
foreningsregi. Tak for gæs� riheden og kaff e.

eop.

...har der igen været a� oldt fuglemarked i Kolding. De� e blev igen et 
stort � lløbsstykke med mere end 2100 fugle � lmeldt. Der var mere end 
350 besøgende/købere inde. Det må siges at være et rig� g godt besøgt 
fuglemarked. Udvalget af fugle var ien stort. 

Der var sælgerer fra store dele af Jylland. Selv sjællanderne havde fundet 
herover. Ser vi på køberne, så kom de fra hele landet samt Sverige og Tyskland.
Det er e� erhånden blevet et marked fuglefolk kører langt e� er, ligesom det er 
et marked, hvor man mødes og snakker fugle.  
Ser vi � lbage på dengang vi startede markedet, så kan vi være stolte af de 
vi har fået stablet på benene. Markedet høster anerkendelse hos mange 
fugleholdere. 
Rent økonomisk, er det med � l at give foreningen et � lskud � l dri� en, hvilket 
al� d er kærkommet. 

Næste marked bliver i marts måned. Nærmere herom � l næste år.  
eop.
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Foreningns frem� d i eget lokale.
Et fast punkt på vore bestyrelsesmøder har det sidste halve år været 
foreningens mødelokale. Boligselskabet har planlagt renovering af netop den 
boligblok vi har lokale i. Lejlighederne skal gøres handikapvenlige. Der skal 
installeres elevatorer i de enkelte opgange. Hvornår det bliver er endnu uvist.

Siden vi i foråret konstaterede at gulvet sejlede, som følge af to utæ� e 
radiatorer, har vi levet i uvished. Trægulvet der var i lokalet er blevet � erne, og 
vi har kun det rå betongulv � lbage. Vi har fået at vide, at vi bliver opsagt, men 
hvornår ved vi ikke. Det kan meget vel falde sammen med den kommende 
huslejeperiode, som skal fornyes pr. januar. Bliver vi opsagtmed det nye års 
komme, skal vi have fundet et nyt sted at holde vore medlemsmøder. 

Vi har i bestyrelsen drø� et situa� onen, og set på, hvor meget vi bruger 
lokalet. Antallet af medlemsmøder i lokalet er begrænset. Betyrelsesmøderne 
som vi også holder i lokalet, kan vi igen fl y� e hjem � l de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer. Der vil blive 3-5 medlemsmøder om året, som vi skal 
fi nde lokaler � l. 

Skal vi ud af lokalet, kan det komme på tale at a� ænde inventaret, som 
vi gennem årene har anskaff et. Her kan nævnes borde og stole samt hvad 
der må� e være i køkkenet. Det vil blive noget vi tager op på vort ordinære 
generalforsamling i januar måned. 

LIge nu ser vi ikke langt ud i frem� den, med hensyn � l eget lokale. Vi tager et 
møde ad gangen, og forsøger at have et alterne� v lokale på hånden. Vi kender 
ikke frem� den, men håber vi stadig i en periode kan være hvor vi har været i 
rig� g mange år.
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Pasningsvejledning for art 
Cuba amazone og Tucuman amazone 

Amazona leucocephala leucocephala, 
Cuba Amazone 
Amazona tucumana, Tucuman 
Amazone 

Fuldvoksen størrelse: 
Cuba Amazone ca. 31-34 cm. 
Tucuman Amazone ca. 31 cm. 

Forventet levealder: 
ca. 40 år. 

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
Voliereanlæg: L. 300 cm. B. 150 cm. H. 
200 cm. Inderrum 1,0 – 2,0 m2 
De�e er en anbefalet størrelse �l fugle 
som er i volierer og kan yngle under 
disse forhold. 
Det er vig�gt at sikre at din fugl/fugle 
ikke flyver væk, de�e gøres ved hjælp 
af en sikkerhedsgang eller sluse som 
du kan gå ind i og lukke døren e�er dig 
inden du går ind �l din fugl. 
Rengøring er en vig�g �ng, og det 
skal gøres e�er behov, det være sig 
siddepinde, tråd, vand og foderskåle, 
som al�d skal være rene af hensyn 
�l fremprovokering af sygdomme, i 
værste fald med døden �l følge. 
Som tamfugl: burets anbefalede 
størrelse L. 200 cm B. 100 cm H. 120 

cm. Et bur næsten aldrig kan blive for 
stort, men har du et mindre bur er det 
vig�gt at din fugl kommer ud at flyve så 
�t som det er muligt i din stue eller.? 

Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
Af hensyn �l deres �erpleje er det 
vig�gt al�d at have rent badevand, og 
ved tamfugle er det vig�gt, hvis de ikke 
har mulighed for at bade, at man e�er 
behov har en blomsterforstøver, og 
sprøjter vand (gerne tempereret vand) 
på sin/e fugle som så har mulighed for 
at pudse og nusse sine �er. 
Du kan også sagtens bruge en stor 
blomsterforstøver �l dine volierefugle, 
da der er mange fugle som ikke bader 
af sig selv. 
Nogle har også et sprinkleranlæg som 
kan startes manuelt eller med en lille 
computer. 
Det er godt for fuglene at de har et 
fros�rit inder rum, de kan være i om 
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vinteren, sådan trives de bedst, selvom 
flere af amazonpapegøjerne godt kan 
tåle op �l flere frostgrader, når de er 
af klima�seret, en god ide er i inder 
rummet at have et ovenlysvindue så de 
får lys og ikke kun kuns�gt lys. Det kan 
være nødvendigt med kuns�gt lys, hvis 
dit lokale hvor dine fugle befinder sig 
er meget mørkt, op �l 10 – 12 �mer i 
døgnet. 

S�mulering og behov for mo�on 
Ak�veringsmuligheder �l dine fugle 
kan være et bundt kviste eller grene 
som de kan a�arke, der findes også 
flere muligheder i forskellige former 
for reb som kan bruges, dog skal man 
her være meget forsig�g når rebene 
bliver slidte, da din fugl meget vel kan 

komme �l at hænge i og derved kan 
gøre skade på sig selv. 
Du kan også bruge nogle tykke grene 
eller stammer eg eller bøg, som du 
bore nogle huller i, og gemme nogle 
godbidder, som fuglene skal gøre noget 
for at få fat i. Eg, bøg og frugtgrene 
er gode �l siddepinde �l dit bur eller 
volierer. Cuba Amazone samt Tucuman 
Amazone er ikke blandt de bedste �l at 
lære at snakke. 
Amazonpapegøjer som tamfugle er 
det al�d bedst at have 2 fugle, det 
gælder i øvrigt alle fugle, og så har de 
hinanden når du ikke lige er der, eller 
har �d. Det er meget sociale fugle. Der 
er ikke mange der starter med at købe 
2 fugle, men allerede i løbet af kort �d 
er der mange som indser at det er godt 
for fuglene og dig. Det er bedst at få 
fugl nummer 2 så hur�gt som muligt 
pga. den første hur�gt får sit eget 
territorium. Og vil gerne have sine nye 
plejeforældre for sig selv, så det kan 
være nødvendigt i de fleste �lfælde at 
anskaffe sig bur nr. 2 så de kan vænne 
sig �l hinanden. 
Amazonpapegøjerne er en af de bedre 
at have som tamfugl, da de i 90 % af 
�lfældene er en fugl som henvender 
sig �l alle i familien, hvor mange andre 
fugle som tamfugle er der rig�g mange 
som er enmandsfugle. Det er vig�gt 
at du ak�verer din fugl dagligt, det 
kan være med bordlegetøj eller noget 
legetøj som den har i sit bur. 
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Fodring 
Deres naturlige foder i naturen er 
nødder, forskellige frugter, bær, skud 
og af og �l fortærer de også insekter 
hvilket dog mest er i yngle�den. 
En af de frugter som du absolut ikke 
må give dine fugle er avocado da den 
er gi�ig. 

Du skal heller ikke give dine fugle 
chokolade, giv dine fugle fuglefoder, 
det har de bedst af. 
Basis foderet er en god 
amazonblanding uden for mange 
solsikkefrø i som fuglene hur�gt bliver 
for fede af hvilket ikke er sundt for 
fuglene, og meget frugt som er en 
væsentlig del af deres fødeemner. 
Som �lskudsfoder er der mange 

�ng som kan gives, du kan gå ud i 
naturen og plukke hyben, rønnebær, 
mælkebø�er, stolthenrik, rajgræs, 
hyrdetaske og fuglegræs mm. Det er 
dog vig�gt at være opmærksom på, 
hvor det indsamles, så det ikke sker 
steder, hvor der er forurening fra f.eks. 
biler eller sprøjtegi�e. 

Levende foder som kan gives i yngle 
�den, er melorme 6-10 stykker, 
nogle vil gerne have dem andre ikke. 
Vitaminer kan gives som flydende i 
vandet som dog hur�gt fordamper, 
eller det kan købes i pulverform som 
godt kan være en fordel da du kan få 
mineraler i samme blanding, som så 
drysses på frugterne ca. en knivspids 
�l en fugl, som du giver din fugl, vi gør 
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det 2 gange om ugen. 
Du kan også købe pellets og blande ca. 
25 % i din amazonblanding, det syntes 
vi er en god løsning, så får de nogle 
vitaminer derigennem som de ikke 
får andre steder, og får forhåbentligt 
dækket dens behov her igennem. 
De vitaminer som du kan give for 
mange af når du giver dem særskilt har 
jeg et godt ord som gør det le�ere at 
huske og det er K E D A (KED A) 

Formering og yngelpleje 
Ved parsammensætning er det bedste 
man kan gøre, er at købe et par 
ubeslægtede unger, som så kan vokse 
op sammen, i de fleste �lfælde går det 
rig�g godt. 
Den allerbedste måde at få et par 
�l at gå sammen, og sympa�serer 
sammen er selvfølgelig at have en lille 
flok �l at gå sammen i en stor voliere 
og selv finde sig en mage, men det er 
de færreste der har disse muligheder, 
både økonomisk, men også at have 
fugle som er ubeslægtede. 
Det bedste er selvfølgelig al�d at have 
ubeslægtede par, selvom vi godt ved at 
der er flere hvor de er parret med en 
søskende, og første gang sker der da 
heller ikke noget ved de�e, men ved 
de arter hvor det kan undgås skal man 
gøre de�e. 
Når vi kommer �l foråret hvor 
ynglesæsonen starter, er det en god 
ide at starte op med at fodre dine 

fugle, med foder hvor der er mange E 
vitaminer i som øger befrugtningsdyg-
�gheden. 

Du kan fodre med opblødte frø som 
har stået i blød i vand døgn, og her 
er det utrolig vig�gt at e�er et døgn 
i blødsætning, er det allervig�gste 
at du skyller dine frø rig�g godt, og 
her mener vi virkelig godt, så du ikke 
risikerer at dine fugle får svamp. 
Det er også en god ide at give 
æggefoder, som kan købes i din 
dyrehandel, eller du kan lave det selv 
af friske hønseæg, som skal være 
hårdkogte, og det blænder du så og 
blander det med rasp, også her kan 
du iblande vitaminer og mineraler, 
det er vig�gt når du blander det med 
raspen at du blander det så det ikke 
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er klæg, sådan at når 
du tager det op fra 
blænderen og lader 
det løbe igennem 
hænderne så det ikke 
klæber �l dine hænder. 
Husk hjemmelavet 
æggefoder skal ski�es 
hver dag, da det nemt 
kan blive fordærvet. 
Dine amazonpapegøjer 
skal have en redekasse, 
og her er det op �l 
dig hvilken kasse du 
vil bruge, i naturen 
er der ikke nogle ens 
modeller, men hule 
træer hvor nogle 
har store indgange og nogle har små 
indgange som de så selv må gnave ud 
så de kan komme ind i stammen for at 
yngle. 
Men de fleste redekasser som bliver 
lavet, er størrelsen H. 50 cm x D 25 
cm x B 25 og et indgangshul på ca. Ø. 
10. cm så vil det også være en god ide 
hvis din redekasse hænger så du kan 
kontrollerer den udefra, så du ikke skal 
ind i volieren og derved ikke forstyrre 
fuglene unødigt. 
Som redemateriale du kan bruge er 
høvlespåner som er rensede ikke 
trykimprænerede, og et godt lag så de 
selv kan lave en hulning. 
De Cuba amazoner og Tucuman 
amazoner får som regel mellem 2-5 

æg som udruges på ca.26-28 dage, og 
det er her du skal være opmærksom 
på hvornår dine fugle skal ringmærkes, 
de skal ringmærkes med en lukket 
10 mm ring, som kan købes igennem 
LDF-net.dk. Et godt udgangspunkt 
er at når ungerne åbner deres øjne, 
er som regel der dine unger skal 
ringmærkes med en lukket årstals, 
ungerne er selvstændige e�er ca. 
90 – 110 dage, men kan gå sammen 
med forældrefuglene et godt stykke 
�d endnu, men når du tager dem 
fra forældrefugle, måske hen i en 
opsamlingsvolierer er det vig�gt 
at fuglene føler sig trygge og bliver 
socialiseret, derfor er det bedste al�d 
at have mere end en fugl.
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Typiske tegn på sygdom og 
nedsat trivsel 
Der er al�d noget du skal se 
e�er når køber en fugl eller 
flere, gode sundhedstegn 
er om fuglene er friske, 
ak�ve og er på vagt ved 
lyde, og har klare øjne, om 
den er ren ved ga�et, at 
den ikke sidder oppustet så 
�erene stri�er ud �l højre 
og venstre, og lad dig ikke 
narre hvis din opdræ�er 
eller fuglehandler, hur�gt 
stryger hånden op af buret 
så fuglen pludselig ser frisk 
ud, køb kun din fugl hvor du 
har �llid �l sælgeren. Det 
er vig�gt, at der re�e fokus 
på den enkelte fugls trivsel, 
og velvære og ikke kun når 
det gælder størrelsen af bur 
og voliere. Det er vig�gt at 
du holder øje med at dine fugle ikke 
ændre vaner og adfærd, og hold øje 
med at den er ak�v, man kan tydeligt 
se om ens fugl trives når man ser �l 
dem hver dag. 
Nogle sygdomstegn kan være at 
fuglen hænger og har hovedet omme 
i nakken, den kan også have flåd ud 
af næseborene eller disse kan være 
stoppede, du kan se at fuglen er 
beskidt i ga�et, din fugl sidder og 
trøste spiser hele �den, eller re�ere 
det ser ud som om den spiser. 

Forebyggelse af sygdom, sørg for 
at der er rene foder og vandskåle, 
samt rent omkring fugle/ne 
Diagnos�cering af sygdommen kan 
være svært hvis man ikke har set 
det før, så det kan være nødvendigt 
at fuglen skal �l dyrlæge, hvis du er 
medlem af den lokale fugleforening 
kan du jo også spørge nogle af de 
erfarende medlemmer om et godt 
råd. 
Behandling kan være svær, når man 
ikke ved hvad fuglen fejler, men en 
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god varmelampe eller et sygebur kan 
være en god �ng at have, så fugle 
ikke sidder og fryser. Men sørg for at 
din fugl kan komme væk fra varmen, 
og gå hen �l varmen hvis den har 
behov herfor. 

Øvrige informa�oner 
Udseende: Farverne på begge disse 
arter kan være meget afvigende 
fra disse og forskelligartet. Ingen 
kønsforskel, men man kan få taget en 
DNA test så man er sikker på om man 
har en han eller hun, de�e kan alt 
sammen få at vide ved opdræ�eren 
eller fuglehandleren. 

Cuba Amazone  og Tucuman 
Amazone 

Udbredelse Cuba Amazonen udbredt 
i Cuba Biotop: Mangroveskoven, 
Savannen med pinjetræer og palmer, 
også her yngler Cuba Amazonerne i 
hule træer, men det er set at Cuba 
Amazoner godt kan finde på at yngle 
under jorden, som dog hører �l 
sjældenhederne. Tucuman Amazonen 
har udbredelses i den sydlige del 
af Bolivia samt den nordlige del af 
Argen�na. 

Lovgivning og dokumenta�on Cuba 
Amazone og Tucaman Amazone er 
på Cites liste 1 over truede arter i 
naturen. 

Der kræves en lukket årstalsring 
eller en microchips ved salg af disse 
2 arter, men det er også god �ng at 
gøre, for det første kan man al�d se 
hvor gammel fuglen er, og din garan� 
for at den er en opdræ�et fugl, og 
ikke en impor�ugl. Ved salg af disse 
fugle kræves et Cites Cer�fikat fra 
Skov og Naturstyrelsen, som du skal 
ansøge dem om hvis du får unger �l 
salg. 
Det er al�d en god ide at få en 
overdragelses a�est, med fuglens 
ringnummer på så du ikke får 
problemer med myndighederne, 
du skal al�d have navn og adresse 
på ham/hende du køber fuglen af, 
ligesom hvis du sælger fuglen også 
skal have navn og adresse på køberen 
af fuglen. 

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 Benny 
Kløppel, Landsorganisa�onen Danske 
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med 
stø�e fra Dyrevelfærdspuljen, 2014 
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Ulovlig fangst af danske fugle 
til et liv i bur

Onsdag 8. oktober 2014
I Fredericia er der konstateret tegn 
på en systema�sk fangst af s�llitser, 
der risikerer at ende som sangfugle i 
trange bure. Brandulovligt, påpeger 
DOF, som kender �l flere �lfælde af 
ulovlige fangster af vilde småfugle.
af Jan Skriver, DOF

Fuglefængere på ulovlig fangst ved 
hjælp af levende lokkefugle, afspilning 
af fuglesang og fintmaskede net var få 
minu�er fra at blive snuppet på fersk 
gerning, da de fangede finkefugle på 
et kommunalt engareal ved Ullerup 
Bæk og Fredericia Golf Club.

Men inden poli�et nåede frem, 
var ne�ene �ernet, og fangsten af 
s�llitser og sandsynligvis også andre 
småfugle var væk sammen med 
gerningsmændene.

Det fortæller Lars Kristensen, der er 
greenkeeper hos Fredericia Golf Club, 
som støder op �l det område i den 
nordvestlige udkant af byen, hvor den 
ulovlige fangst af sangfugle fandt sted.

- Jeg så i første omgang flere personer 
gemme sig i høje siv i engområdet, 
da jeg nærmede mig. Det virkede 

mistænkeligt, så jeg blev nysgerrig. Da 
jeg senere tjekkede terrænet, fandt 
jeg ud af, at en del af vegeta�onen 
var ryddet med le for at give plads 
�l fangstnet. Flere s�llitser sad i små 
bure, og en håndfuld fugle var hængt 
op i benene på pinde for at fungere 
som lokkefugle. Det var rent ud sagt 
dyrplageri. En af s�llitserne var død, 
fortæller Lars Kristensen.

Mens greenkeeperen kunne 
konstatere, at der blev afspillet 
høje fuglelyde for at lokke fangst i 
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netmaskerne, ankom en mand, der 
sagde, at han ringmærkede fugle for 
Vejle Kommune.

- Han var udlænding og snakkede 
gebrokkent dansk. Hele sceneriet 
virkede så forkert og skummelt, 
at jeg bad ham om at vise mig sin 
kommunale legi�ma�on, men det 
nægtede han. Så ringede jeg �l 
poli�et. Desværre nåede manden 
at pille ne�ene ned og �erne alt 
bevismateriale i løbet af den �d, der 
gik fra min anmeldelse �l poli�et 
ankom, siger Lars Kristensen.

Nordens kanariefugl i høj kurs
Tilsyneladende har det kommunale 
område ved Ullerup Bæk og Fredericia 
Gol�lub flere gange været hjemsted 
for illegale fuglefangster.

Kommunens åmænd, der 
vedligeholder vandløb, har �dligere 
observeret mistænkelige personer 

og fundet net �l fangst af småfugle i 
området, oplyser miljømedarbejder 
Jørgen Nielsen fra Natur og Miljø i 

Fredericia Kommune.

DOF: Flere �lfælde af 
ulovlig fuglefangst
I Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) 
kender man �l flere 
�lfælde af ulovlige 
fangster af småfugle 
�l et liv i bur.

- Vi har kendskab �l 
fænomenet fra et par hændelser 
på Amager de senere år. Desværre 
er det ikke lykkedes at pågribe 
de illegale fuglefængere. Det er 
vores erfaring, at det primært 
er stillitser, grønirisker og 
dompapper, der er i høj kurs blandt 
fuglefængere som Nordens kulørte 
svar på kanariefuglen. Men det er 
brandulovligt at fange vilde fugle 
i EU til burhold. Når vi oplever 
problematikken, må vi sige, at der 
er tale om et stort tilbageskridt til 
tidligere tider og en tankegang, hvor 
man ikke tog hensyn til vilde fugle 
og natur, siger Knud Flensted, der er 
biolog i Dansk Ornitologisk Forening. 

Han opfordrer folk, som får mistanke 
om ulovlig fuglefangst, �l at give DOF 
et praj.
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OK �l burfugle klækket i fangenskab
I Landsorganisa�onen Danske 
Fugleforeninger (LDF), der blandt 
sine 45 foreninger tæller mange 
medlemmer, som er burfugle-
entusiaster, tager man kra�ig afstand 

fra fangst af vilde fugle fra den danske 
natur.
- Det er en kendsgerning, at der sydpå 
i Europa er en tradi�on for at have en 
s�llits �l at sidde i et lille bur og synge, 
o�e ude på terrassen. Det kender 
mange danske turister sikkert fra rejser 
i Middelhavslandene. I Danmark er det 
ikke så almindeligt at have s�llisen som 
burfugl, men der er en lille skare, som 
har den. Og det er helt legalt, bare alle 

formalia omkring registrering af køb og 
salg er i orden, siger Jens Christensen, 
der er formand for LDF.

Alle, der holder en art som s�llitsen 
i bur, skal kunne dokumentere, at 

den er kommet �l verden 
i fangenskab, og ikke er 
fanget som en vild fugl i det 
fri. 

Burfugle som s�llitser skal 
være fastringede, som 
det hedder. Det betyder, 
at de skal have sat en ring 
på det ene ben, når de 
bare er 6-7 dage gamle. 
Så kan burfugleholdere 
al�d bevise, at deres fugle 
stammer fra et lovligt 
opdræt.

I Den Blå Avis (DBA) kan 
man finde annoncer, hvor 
s�llitsen sælges for 800 

kroner pr. stk. Et par koster 1.200 
kroner.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog
tlf. 33 28 38 33 – 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00
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FAKTA om fangst af vilde fugle

• Ifølge Jagt- og Vild� orvaltningsloven 
er det forbudt at fange vilde danske 
fugle � l burhold.
• I Sydeuropa, for eksempel i Spanien, 
er s� llitsen en meget populær burfugl.
• Formentlig er s� llitsen den af 
Europas småfuglearter, der o� est har 
været holdt i bur gennem � derne.

FAKTA om s� llits
• I Danmark er bestanden af s� llitser 
vokset siden slutningen af 1980’erne.
• Flere vejkanter, byggepladser, 
råstofgrave, brakjorder især med 
� dsler samt et mildere vinterklima 
er formentlig blandt årsagerne � l 
den voksende bestand af s� llitser i 
Danmark.
• S� llitsen lever af frø fra plantearter, 
der hører � l i kategorien af ukrudt.
• Særligt � dselfrø er foretrukne 

fødeemner for s� llitsen.
• E� erår og vinter fl akker fl okke af 
s� llitser omkring i det åbne landskab 
over det meste af Danmark.

    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

D
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Det  i ar� klen nævnte forsøg på 
indfangning af S� llits er desværre 
ikke et enkeltstående � lfælde i de� e 
e� erår. 
Ved Odense er der også set forsøg på 
indfangning. Her blev der fundet fugle 
hængende i fangstnet, � llige med 
S� llitser i bure. Det lykkedes dog ikke 
at pågribe de personer der står bag 
den illegale fangst.
Fra � dligere hvor der har været 
rapporteret om fangst af s� llitser, 
har det bl.a. været personer, der som 
fl ygtninger er kommet � l landet, 
der har taget den skik med sig fra 
hjemlandet. Om de ikke er bekendt 
med dansk lovgivning, vil jeg ikke 
udtale mig om. Hvad der kan være 
lovligt i deres hjemland, er ikke al� d 
lovligt her. eop  



Sælges:
Risfugle
Købes
Blåstribet Conure

Anne-Me�e 
Tlf. 21 78 38 49

Sælges 
Kanariefugle 

Flemming Olsen 
Tlf. 22 54 33 59 

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

Køb - Salg - By�e
1,0 = han     0,1 = hun     1,1 = par     1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger  

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

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

Ejvind
Tlf.: 40 47 59 61

Trekant Områdets Fuglehold 201416
 



- 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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