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Havemøde...
Endnu engang er der planlagt havemøde, og denne gang skal vi en tur � l Bjert 
ved Kolding, hvor vi endnu engang har fået lov at besøge Kaj Herse. Kaj har 
gennem mange år opdræ� et fugle. Jeg besøgte Kaj første gang midt i 80’erne, 
hvor han boede i et mindre paracelhus, med fugle i baghaven. Sådan husker 
jeg det. Siden er Kaj fl y� et � l en 4 længet gård midt i Sdr. Bjert by, hvor han 
har indre� et sig med volierer. Jeg har svært ved helt at holde tal på voliererne, 
men der er mange - rig� g mange. 
Fugleholdet spænder vidt - lige fra de alm. undulater, over papegøjer � l 
kakaduer. Et helt igennem rig� g spændende fuglehold, som er et besøg værd.

Der skal gøres opmærksom på, at arrangementet kun er for medlemmer af 
Trekantens Fugleforening. 

Tilmelding � l Ejvind på tlf. 4047 5961 senest den 30. august.
Adressen oplyses ved � lmelding.

Hvornår: Onsdag den 3. september 2014, kl. 18.30

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.

 Grønirisk (Carduelis chloris) med 2 unger
   Opdræ� et af: Peter Damsgaard, Fredericia
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Årets sidste Havemøde bliver ved Erik Trans i Harndrup. Erik har gennem 
årene bygget og bygget. Det er nu endeligt blevet muligt at komme på 
byggepladsen, og se hvad det har resulteret i. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 4. oktober.
Nærmere om arrangementet i næste medlemsblad.

Siden sidst....
...har vi medio juni været på havebesøg ved 
Klaus Hansen i Morud. Langt ude på landet, 
på en idylsk placeret ejendom, i et kuperet 
terræn, blev vi en dejlig e� ermiddag budt 
velkommen. 
Noget af det første man møder, er en kæmpe 
havedam, med et væld af guldfi sk. Dog var 
der også enkelte store karper i dammen. E� er 
en hyggelig snak ved dammen, fortsa� e vi � l 
voliererne. Her kunne vi bl.a. se muta� oner 
af græsparaki� er, Sangparaki� er, conurer, 
kakaduer m.v. 
Fuglene gik i store rummelige volierer, hvor 
de havde mulighed for at bruge vingeren. Et 
dejlig fuglehold, hvor pladsen ikke var noget 
problem.
Vi slu� ede dagen af med kaff e og hyggesnak. 
En skam at ikke fl ere af foreningens medlemmer havde fundet anledning � l at 
deltage - dem der ikke kom, blev snydt for en dejlig oplevelse.

Tak � l Klaus og hustru for gæs� riheden.                                                   eop 

Trekant Områdets Fuglehold 20142
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 3

Trekantens Fugleforening



Trekant Områdets Fuglehold 20144
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 5

Trekantens Fuglemarked
Søndag den 26. oktober 2014 fra kl. 9.00 til 14.00

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Entre fra kl. 9.00 til 10.00 - kr. 30,00 inkl. 1 kop kaffe 

Herefter kr. 20,00 incl. 1 kop kaffe.
(der udleveres kaffebillet ved indgangen)

TILMELDING AF FUGLE
Fugle og prydfjerkræ der fysisk IKKE må/kan være tilstede i markedslokalet. 
Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under 
katalogmarked. 
Hent skabelon og udfyld denne, gerne med digitalbillede og send dette. Hele 
katalogmarked vises kontinuerlig på skærme i cafeteriet.

Fugle der gerne må være tilstede i markedslokale.
Det gælder også duer og vagtler, der ikke er vaccineret

Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under 
tilmelding af fugle. Hent skema udfyld dette og send det.

Tilmelding af fugle (ikke fugle til katalogmarked), kan også tilmeldes på: 
E-mail: jjkm@profibermail.dk eller på telefon 22 42 33 62

I cafeteriet vil der være lidt godt til ganen og halsen, også lidt lunt.

På markedet kommer flere stande der sælger fugle og tilbehør.

På gensyn markedsudvalget

Som ved tidligere markeder skal der tilmeldes senest 2 dage før markedets 
afholdelse. Dette vil hjælpe os, så vi kan klargøre de fornødne papirer, der skal 
afleveres til Fødevareregion Syd efter markedets afholdelse.
Indlevering af fugle skal ske søndag mellem kl. 9.00 og 10.00. Der vil være 
dyrlægekontrol på stedet.
Kun rengjorte og afpassede burstørrelser godkendes. (se regler på vor 
hjemmeside)



Mit fuglehold…

Af: Anne-me�e Andersen

Jeg bor i et sandt naturparadis ved 
skov og strand, og har lige fået lavet 
et nyt voliere e�er Bodils voldsomme 
hærgen. 

Jeg har lavet et stort voliere i laden, 
hvor fuglene kan flyve ud i et lang 
vinklet voliere på 14 x 8 x 2 x 2 meter. 
Det skal e�erhånden beplantes langs 
hegnet, så fuglene kan nyde det, at 
kunne flyve langt uden at skulle sæ�e 
sig på pinde. Der står en gammel 
træstub midt i volieret, som Risfuglene 
har travlt med at udforske. Kanarierne 
piller i alt hvad der er grønt, der er 
en lebend uden lige, Zebrafinkerne 
gik straks i gang med at bygge reder 
ude i volieret. De er nogle fantas�ske 
redebygger. Ovenpå volieret er der 
et par vipstjerter, som er i fuld gang 
med at bygge rede mellem træ og 
murværket. 

Der gik tre dage, så sad Spurvehøgen 
der – mad – stod der i dens øjne. Det 
lykkes at skræmme den væk, men 
et par dage e�er var den der igen. 
Der mistede jeg tre kanarier. De blev 
lammet af skræk. Spurvehøgen har 
så nemt ved at pille dem ud gennem 

tråden. Naturen er barsk og klog. 
Jeg har nu lagt en presenning over 
en del af volieret, det hjalp. Jeg har 
e�erfølgende kun set Spurvehøgen 
kredse over området. Nu er den så 
blevet væk igen. 
Nede langs tråden og jorden er der 
pludselig lavet en gang hele vejen 
rundt om volieret. Den lille Brud har 
været på jagt. Den har prøvet alle 
mulige krumspring for at finde vej ind 
�l fuglene. Den har været i afløbsristen 
under cementgulvet, under soklen, det 
er ikke lykkedes for Bruden at finde vej 
ind �l fuglene.

For at holde fugle ude i naturen, skal 
der virkelig laves en »fæstning«   
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Papegøjetur til Island.

Af: Tekst Peter Damsgaard
Billeder Poul Urbrand   

Det passer jo ikke, vil mange sikkert 
sige. Men det er rig�gt, der findes 
papegøjer på Island. De hedder 
søpapegøjer eller lunder. På engelsk 
bliver de kaldt, Puffins. 

Poul og jeg havde prøvet �l allerede i 
2012, hvor vi undersøgte mulighederne 
for at komme �l Island. På det 
�dspunkt kostede en tur, 4 dage/ 3 
overnatninger inklusive alt, 5200,- 
kroner. Det var jo ikke så galt endda, 
men da vi så ville bes�lle, var de�e 
steget �l 8500,- for nøjag�gt det 
samme. Derfor blev vi enige om at vi 
selv kunne arrangere noget �l samme 
pris. Som sagt så gjort. Vi bookede 2 
bille�er ved Iceland air, og lejede en bil 
i en uge. De�e blev gjort i september 
2013.

Den 23. juni 2014 klokken 08.00, fløj 
vi fra Billund med kurs mod Keflavik. 
I lu�havnen blev vi a�entet af bil 
udlejnings firmaet. Kørt �l deres 
kontor 5 kilometer fra lu�havnen, og 
fik udleveret bilen. E�er de�e kørte vi 
�lbage �l lu�havnen og reserverede 
et hotelværelse �l 27-06. vi skulle 

flyve retur klokken 08.00 den 28-06 
så vi blev enige om at returnere bilen 
fredag og så gå over i lu�havnen om 
morgenen.

Turen var startet og vi tog direkte ind 
�l Reykjavik. Fik e�er lidt besvær lejet 
et hotelværelse og så stod den ellers 
på rundtur i byen. Reykjavik er stor, 
så vi har kun set en brøkdel. Men da 
vi boede så at sige lige i centrum, har 
vi set en del der. Vi var blandt andet 
en tur på havnen, hvor de første fugle 
vi så var Malle Mukker. De�e er en 
fugl der normalt lever på havet og kun 
søger ind �l land for at yngle. Der er 
lyst på Island, på de�e �dspunkt af 
året, det meste af døgnet. Vi oplevede 
ikke at der på noget �dspunkt var 
mørkt.

Dag 2. havde de lovet lidt skidt vejr 
så vi blev enige om at tage ind i 
landet, og se på Gesir og vandfaldet, 
Guldfoss. Guldfoss er Islands mest 
besøgte vandfald og man må sige, 
et imponerende syn. Det samme 
gælder Gesir. Her er vandet mellem 
80 og 100 grader varmt, så man 
passer lidt på, men imponerende når 
vandet lige pludseligt bliver skudt 
rig�g mange meter op i lu�en. På 
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køreturen stoppede vi ved adskillige 
vandhuller, hvor der blev taget fotos 
af fugle. Vi gjorde flere stop under 
vejs for at se lidt på den imponerende 
natur. Vi overna�ede på hotel og fik 
dagens burger på tanken i nærheden. 
Jeg havde så lige spo�et et sted hvor 
vi kunne køre ud om a�enen. En 
seværdighed i nærheden. Hvad man 
ikke kan se på et kort er at turen vist 
var beregnet �l 4 wd kørsel. Vi kørte 12 
kilometer i slow mo�on, og må�e så 
vende om da det så lidt uoverskueligt 
ud. Der var 28 kilometer ud �l det vi 
gerne ville se, så de�e opgav vi. Men vi 
fik i stedet set Stor Kobbersneppe, Lille 
Regnsporve og havterner. Ternerne 
havde unger på jorden lige i nærheden 
og var ret aggressive. De angreb 
os så vi må�e gå med jakken over 
hovedet, for ikke at blive dels hakket i 
hovedbunden og blive overskidt. 

Dag 3. Det var så dagen, hvor vi 
rig�gt skulle ud og se Lunder. Det 
startede ellers godt idet vi kom derud 
dagen før reservatet blev lukket for 
offentligheden. Da vi steg ud af bilen 
regnede det rig�g meget. Det betød 
at vi ikke kunne se fuglene eller 
noget som helst. Vi kørte videre �l 

Trekant Områdets Fuglehold 20146
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 7



en lokalitet mere i området, der lå 
højt oppe. Her blæste det helt vildt 
og kra�ig regn. Poul havde ikke taget 
kamera med af samme grund. De�e 
blev dog hur�gt hentet, idet Lunderne 
havde rede lige nedenfor hvor vi 
stod og kiggede ud over vandet, ca. 
i 45 grader pga. blæsten. Poul smed 
sig ned på maven med kameraet og 
fik nogle ret gode billeder når de 
kom i land og havde vagt ski�e ved 
reden. Da vi var våde ind �l skindet 
kørte vi ned på en nærliggende tank 
for at få varmen. På turen �lbage 
mod Reykjavik så vi Rødstrubet Lom 
og rig�g mange Dobbelt Bekkasiner. 
De sidder på hegns pæle lige ud �l 
landevejen og viser ikke det mindste 
tegn på at være sky. Vi endte i byen 

Selfoss. Her gik vi en tur ind på turist 
informa�onen. Det var en god ide, 
for inden vi fik set os om, havde de 
reserveret indkvartering �l os, fortalt 
os lidt om området. Hvor vi kunne 
risikere at se lidt af det lokale fugleliv. 
Huset vi skulle bo i lå 5min. kørsel 
derfra. Det viste sig at være privat, 
hvor vi fik et værelse �l 3 personer 
med bad og toilet på gangen. De�e var 
nu ikke noget problem , da vi var de 
eneste der var der. A�enen blev brugt i 
et ny opre�et natur reservat, dog uden 
det helt store held. Vi så stort set ikke 
en fugl. Resultatet blev det samme, 
da vi kørte en tur langs kysten, så 
vi vendte om og kørte tilbage til 
hotellet. Efter en god nats søvn 
var der morgenmad i privaten. Her 
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manglede bestemt intet. Meget flinke 
mennesker, som vi godt kunne finde 
på at besøge igen. Det var også det 
billigste sted vi overnattede på hele 
turen. Denne form for indlogering 
kan varmt anbefales.

Dag 4. Vi forlod Sellfoss og havde 
bestemt os for at køre op nord for 
Reykjavik. Her ligger en halvø hvor 
jeg havde læst at der var mulighed 
for at se Søpapegøjer, Suler, rovfugle 
flere slags hvaler og sæler. Under vejs 
gjorde vi hold ved flere søer. Vi fik set 
en masse fugle på tæt hold og det der 
nok fik fotografen �l at gå i svime, var 
da vi spo�ede en Nordisk Lappedykker. 
Utrolig flot fugl, og der var ikke kun en 
men 2 i denne sø.
Desuden kan nævnes Islom, Pibeand, 
Troldænder, Bjergænder og svaner. Vi 
fik også set nogle Odinshaner på klods 
hold. Vi fandt et hotel i byen Rif, yders 
på halv øen. Total istandsat, og med 
morgen mad. Perfekt. Eneste minus var 
nok de 1000 par terner der ynglede lige 
rundt om hotellet. Hold kæ.. de larmer. 
Det er helt vildt. Jeg ved ikke om man 
overhovedet kan vende sig �l sådan 
en larm. Men et imponerende syn, 
det må jeg sige. De er utrolig manøvre 
dyg�ge i lu�en og går all in for at 
besky�e deres a�om. Igen blev der 
taget en masse gode billeder. E�er én 
tur �l Olafsvik for at få lidt a�ensmad, 
frisk hummer i sandwich med gemyse. 

Det var lækkert. Vi rundede dagen af 
med en tur på havnen hvor vi så lidt 
Rider og Gråmåger. De var ved at losse 
et skib, og det var ikke små fisk de 
havde fanget. Det var nogle rig�g fine 
store torsk og fladfisk i rå mængder. På 
hotellet mødte vi �l morgenmaden et 
par amerikanere der også var på fugle 
tur. Det var så ikke første gang de var 
der, jeg syntes han sagde det var 5. 
gang. De levede og åndede for at rejse 
rundt i verdenen og fotografere. Det 
må være fedt at være e�erlønner. Det 
glæder jeg mig �l.

Dag 5. Vi var lidt slukørede e�er en 
dag uden ret mange fugle, så det var 
nu, i dag, vi virkelig skulle se fugle. 
Rengørings damen var stedkendt, og vi 
fik nogle lokaliteter hvor vi med garan� 
kunne se Søpapegøjer. Da vi havde kørt 
i 2-3 �mer og gjort mange stop, rig�g 
mange stop, var frustra�onen ved at 
melde sig. Vi så ingen, spurgte nogle 
guider på en bus, var inde på et turist 
bureau her kunne hun dog fortælle 
os, at hun boede i en by der hedder 
Stykkisholmur. Her havde hun dagen 
forinden set nogle stykker i havne 
området. Hun viste også at vi herfra 
kunne komme på sejlture ud �l de 
øer hvor de yngler. Vi blev enige om 
at køre derop. Det kunne vi godt lige 
nå inden, vi skulle �l at køre �lbage �l 
Reykjavik. Vi parkerede på havnen og 
gik op på en lille klippe hvor der er et 
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fyr. Pludselig ser jeg, at der er adskillige 
i vandet, kalder på Poul, så han kan få 
et billede af dem. Men ak og ve, han 
havde ikke kamera med, så �lbage �l 
bilen, op igen og så ellers i gang med 
at fotografere. Der var mange fugle 
på vandet. De dykker e�er fisk, fylder 
næbbet helt op, 5-7 fisk, inden de 
flyver afsted igen. Fantas�sk. 

Det redede hele dagen, og vi �lbragte 
nogle �mer her. Var heldige med at 
det var tørvejr og fik set en masse. Vi 

slu�ede af med lidt kaffe på havnen 
for lige at få indtrykkene �l lige at 
bundfælde. Vi kørte �lbage �l Reykjavik. 
Vi havde bestemt os for at tage lidt 
islænder trøjer med hjem �l konerne 
da de begge havde fødselsdag. Den ene 
medens, vi var væk og den anden dagen 
e�er vi landede. E�er en shoppe tur gik 
vi en lang tur i byen. Fantas�sk by. S�lle 

og rolig �l trods for at der er mennesker 
over alt. Da dagen gik på hæld, kørte 
vi ud �l lu�havns hotellet og smed 
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bagagen af, ind �l byen og spise og så 
ud og aflevere bilen. De�e forløb uden 
problemer og de kørte os �lbage �l 
hotellet. Rig�g fin service. Hold fast et 
fint værelse, dobbelt seng �l os hver. 
Ikke dårligt. Vi skulle flyve hjem næste 
morgen klokken 0800, og kunne få 
morgenmad allerede fra klokken 0500

Dag 6. Vi stod op klokken 0500. hur�gt 
bad og ned og spise. Der var mange 
der havde samme ide. Men det gik nu 
meget fint og klokken 0600 stod vi i 
lu�havnen med alt vores pik pak. Nu 
om dage tjekker man selv ind, printer 
boardingpas ud og labels �l kufferterne. 
Smart. Vi havde jo tjek ind i Billund i 
baghovedet, og havde regnet med, at 
vi kom �l at stå i kø. Det kunne vi have 
sparet os og så sovet 1 �me længere. 
Det tog 20 minu�er så sad vi i cafeteriet 
og drak kaffe. Der kan de lære lidt i 
Billund. Flyveturen gik hur�g, vi var lidt 

ma�e og fik sovet lidt. I Billund blev vi 
hentet af fruerne, og det var nu rart at 
være hjemme igen.

Hvis vi lige skal lave et lille resume, 
så må vi konkludere at Island er et 
utroligt flot sted. De er meget gæs�rie 
og venlige og er et sted der varmt kan 
anbefales �l andre. Vejret er meget 
omski�eligt, så der skal pakkes godt 
med varmt tøj også. Både vind og 
vandtæt. Priserne er nogenlunde på 
højde med herhjemme, og man spiser 
rig�g godt og billigt på restauranterne. 
Man skal ikke gå i svimer når prisen på 
et hotel værelse lyder på eksempelvis 
21.000,- islandske kroner. Det svarer �l 
omregnet 1050,- kroner for et dobbelt 
værelse. Vi er begge friske på at skal 
afsted igen, men næste gang slipper vi 
nok ikke for at tage konerne med. De 
gider nok ikke fodre fugle for os i 14 
dage. Det var lidt fra vores tur �l Island.

    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
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Pasningsvejledning for Spurvepapegøjer

Videnskabeligt navn: Forpus coeles�s 
Dansk Navn: Lesson Spurvepapegøje 

Størrelse: Længde 12-13 cm 
Levealder: Spurvepapegøjer vil 
normalt opnå en alder af 6 – 9 år 
  
Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
Et bur skal være af en sådan størrelse 
at spurvepapegøjen kan flyve i buret. 
Derfor anbefales et bur på mindst 100 
cm. Lang, 50 cm. bredt og 50 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, gerne 
af naturtræ, som fuglene elsker at 
gnave i. Buret må ikke anbringes på 
gulvet, men 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 
sidde- pinde. 
Bedst er det at der i bunder af buret 
er en udtræksskuffe, hvori bundlaget, 
”der kan bestå af avispapir elle spåner” 
nemt kan udski�es. 
Spurvepapegøjer holdes bedst parvis.
 
Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
Spurvepapegøjer bader ikke meget, 
men holder af at få et dusch af en 
blomster- forstøver 
Spurvepapegøjer 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 spurvepapegøjerne friske grene 
af træer eller buske, især pil, hassel, 
æble og pære er velegnet. Brug aldrig 
sprøjtede grene da de kan være gi�ige. 
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Spurvepapegøjer kan ved målre�et 
træning blive meget tamme. Holdes de 
i bur bør de daglig 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 paraki�er, helst 
uden solsikkekerner, da de er meget 
fedende. 
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. 
Spurvepapegøjer vil gerne have frisk 
grønt, så varier det e�er års�dens frugt 
og grønt fra naturen, pas på at der ikke 
er sprøjtet med gi�. 
Spurvepapegøjer skal have frisk 

drikkevand hver dag, ligesom de skal 
have adgang �l kalk og mineraler, 
i form af knuste østersskaller også 
kaldet grit. 

Sociale behov 
Spurvepapegøjer lever i naturen 
”Sydamerika” parvis eller i mindre 
flokke, og har derfor stort behov for, at 
være sammen med artsfæller. Derfor 
bør den ikke holdes alene, men al�d 
mindst parvis. 

Formering, yngelpleje og eventuel 
neutralisa�on 
Et �lbagevendende problem ved 
opdræt af spurvepapegøjer, er den 
forholdsvise ringe forskel i farverne 
arterne og især hunnerne, imellem. 
Spurvepapegøjer vil normalt yngle 
i kassebur på 100 cm. i længden 
Foretrukne er redekasser med et 
bundmål på 12 x 22 cm. med en 
skillevæg i således at redekammeret 
bliver 12 x 12 cm, således at 
redekammeret bliver mørklagt. 
Spurvepapegøjer der har ynglet i 
kassebur, har godt af at blive lukket ud 
i en voliere, når vejret �llader det. Vil 
man yngle med sine spurvepapegøjer 
er tørt frø ikke nok, man må da give 
fuglene et mere proteinrigt foder, så 
som spiret solsikkekerner. 
Spurvepapegøjer lægger mellem 4 og 6 
æg der er dog set op �l 9 æg i en rede, 
der læges et æg hver anden dag, og 

Trekant Områdets Fuglehold 201412
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 13



hunnen begynder at ruge e�er det 3-4 
æg er lagt, ruge-�der er ca.18 dage, 
og ungerne forlader reden e�er ca. 30 
dage. 
Medens hunnen ruger, bør man ikke 
fodre for kra�ig. 
Når ungerne er klækket fodres der 
i starten normalt, men nu igen med 
spiret frø og opmadningsfoder. 
Ca. 14 dage e�er ungerne har 
forladt reden begynder de så småt 
at æde selv, og er e�er 4 uger helt 
selvstændige, hvore�er de bør �ernes 
fra forældrene. 

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 agt pågivende. 
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. 
- 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 Han: Overvejende 
grøn med en klarere grøn 
maske. Hannen har en blå streg 

Trekant Områdets Fuglehold 201414
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 15



bag øjet, der strækker sig om i 
nakken, hvor den toner ud. Små 
og delvis store vingedækfjer og 
små undervingedækfjer er blå. 
Overgumpen coboltblå. Halefjer 
grønne med smaragd-grønt skær tæt 
på overgumpen. Undersiden mere 
gullig. Iris: brunt til sort. Næb, ben og 
negle kødfarvede. 
Hun: Som hannen men med en mere 
generel grøn farve over hele kroppen. 
Alle hannens blå tegninger mangler. 
1,0 vildfarvet lesson spurvepapegøje 

Udbredelse: 
Nord-vestlige Peru og Vestlige Equador. 

Underarter: F. c. lucida, glemt og 

genopdaget i 90´erne. (Pathe 1937) 
Lovgivning og dokumenta�on 
Spurvepapegøjer 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 pasningsvejled- 
ning. 
Denne pasningsvejledning er 
lavet af Bent M. Sørensen for 
Landsorganisa�onen 
Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) 
med stø�e fra Dyreveldfærdspuljen, 

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Dansk Fuglehold 

 

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

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

Købes:
1,0  Bourkesparakit
0,1  Elegant Græsparakit
0,2 Kinesisk Dværgvagtel
0,1 Diamantdue
0,1 Tamburindue
0,1 Diaman�inke
1,0 Kaneldue
0,1 Nymfeparakit

Ejvind
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

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

Sælges: 
Store flo�e uds�llings zebrafinker 
Katharinaparaki�er 
Købes: 
Undulat unger
Nymfeparaki�er
Kanarier 
Risfugle 
Tamme papegøjer 

Anders Bak
AB ANIMALS                                           
Tlf.: 29 93 88 72

Orangekindet Pragtpapegøje
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Salg af: 
Obie frø, Lori foder, Æggefoder 
Frosne Pinkies og Buffaloorm 
Hamp strøelse, Nekton vitaminer 
Fonia, Prona grit, m.m. 

Der er åben når jeg er hjemme,  
så ring først. 
Hverdage efter kl.16 
Weekenden hele dagen 

Poul Urbrand 
Stallerupvej 1, Bredstrup 
7000 Fredericia 
Tlf. 20 70 17 47 

OBIE FRØ 

Gejlhavegård	23
6000	Kolding	
Tlf.	7552	7711
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