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Havemøde...
Endnu engang indkaldes der � l havemøde. Denne gang går turen � l Silkeborg, 
hvor vi starter med at besøge Thomas Springer Nielsen, Nissetvej 1 C, 8600 
Silkeborg, Ved Thomas er der et meget varieret fuglehold. Thomas har bl.a 
ha�  opdræt af La� erfugl. Det fortælles også, at han har Hammerhovedet 
Stork, Tokoer og Orangehovedet Dværgpapegøjer. Med disse arter, vidner 
fugleholdet på noget spændende. Vi mødes ved Thomas kl. 14.00. 
Når vi har set fuglene, og by� et pral ved Thomas, går turen videre � l Alan 
Holmgård, som ikke bor langt fra Thomas. Hos Alan vil der være mulighed for 
at se papegøjer og kakaduer.
Nu er det så kun at håbe på godt vejr på dagen. Umiddelbart er begge 
fuglehold spændende, og hvem ved, måske kunne besøget give anledning � l 
inspira� on.
Af hensyn � l de steder vi har fået lov at besøge, vil vi gerne have en � lmelding, 
så vi har et tal på, hvor mange der møder op. 
Tilmelding � l Brian Kjær på tlf: 5042 9656, senest den 20. maj.

Hvor :  Nissetvej 1 C, 8600 Silkeborg 
Hvornår:  Lørdag den 23. maj 2015,  kl. 14.00

Havemøde...
I juni måned er der igen havemøde. Denne gang har vi planlagt besøget lidt 
mere lokalt, bl.a. hos et af foreningens egne medlemmer. Mere herom i næste 
medlemsblad.

Lagersalg...
Vi forventer at a� olde lagersalg i august måned, hvor vi sælger ud af 
foreningens uds� llingsmateriale. 
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Sommerudfl ugt
Så er jeg godt i gang med at planlægge årets udfl ugt.
Jeg har været i kontakt med Naturcenteret på Rømø, og lavet en a� ale. 

Datoen er fastsat � l søndag den 06. september 2015.

Jeg skal nok vende � lbage med det endelige program for dagen. 
Foreløbigt har vi snakket om at starte ved Ballum sluse. Here� er kører vi � l 
Rømø, hvor de fi nder nogle steder � l os, der skulle være mulighed for at se 
fugle. Denne del skulle gerne tage omkring 3 � mer, og here� er vil jeg se, om vi 
ikke kan komme � l at spise på Holms Røgeri i Havneby.
Sæt kryds i kalenderen søndag den 06. september 2015. Turen arrangeres 
som en kør selv tur. Det bliver � l de sædvanlige lave takster og middagen er 
for egen regning. Jeg vil forsøge at få lavet en masse kaff e at tage med og lidt 
morgenbrød.

God sommer 
Peter.

Siden sidst...
... har vi været på havebesøg i vor naboforening. Dagen startede ved Kaj Willy 
i Vester Nebel. Fugleholdet hos Kaj Willy bestod af paraki� er og et enkelt par 
Grå Papegøjer (Grå Jaco). Fugleholdet er blevet ændret noget, siden vi sidst 
var på besøg der. Et pænt og spændende fuglehold, hvor fuglene så småt var 
begyndt at yngle. 
E� er besøget ved Kaj Willy, gik turen � l Jørgen Erik i Alminde. Jørgen Erik har 
� dligere gjort meget i de spændende Australske Prag� inker, men de� e har 
ændret sig siden han er gået på pension. Pengene var blevet lidt mindre, så 
han havde droppet varmen i fuglehuset.
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Fugleholdet i dag består af de mere hårdføre fugle. Dog stadig nogle af de 
australske paraki� er, men også kanariefugle. Igen et meget spændende 
fuglehold.
Da fuglene var set, blev der budt på kaff e, hvor der blev � d � l at hyggesnakke . 
Tak � l Kaj Willy og Jørgen Erik for to spændende besøg. Tak fordi vi må� e kigge 
forbi.

... har vi a� oldt vor årlige fi skedag. Igen i år var der fi nt deltalelse. Dagen 
startede som sædvanligt med det store morgenbord, hvor der var rundstykker og 
morgenkaff e. 
E� er at alle havde forsynet sig, startede fi skekonkurrencen op kl. 9:00. Der gik 
ikke lang � d før den første fi sk var halet i land. Som dagen gik, blev fanget knap 
så mange fi sk som ved � dligere fi skedage. Det blev kun � l 23 fi sk, blandt 20 
deltagere. 
E� er 4 � mers blev 
fi skekonkurrence 
fl øjtet af, og der var 
nu tendt op i grillen, 
så vi kunne få lidt 
pølser og brød at 
køre hjem på. 

Det blev en rig� g dejlig afslappende 
dag, med meget frisk lu�  og sol. 
Tak for � lslutningen og en stor 
tak endnu engang � l Erik for et 
godt arrangement. Det er værd at 
gentage.   
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Skrevet af Claus Vandborg, 1986.

Hannen: Helhedsindtrykket af fuglens 
farver er blåt, undersiden er intensiv 
blå, oversiden gråbrun. På kinden en 
aflang rød plet. Vingerne er gråbrune 
og halen lyseblå. Øjet er brunt og 
benene mørke. Hunnen har ingen røde 
kindple�er, men har i øvrigt hannens 
farver, om end en smule ma�ere. 
Størrelse ca. 12 cm.
Hjemsted Afrika 
(lokalt førsteopdræt, 1983)

Sommerfuglefinker  
(Granatina bengala)

De fleste fugleholdere vil før eller 
siden, falde for denne lille smukke blå 
fugl. Dens bevægelser er yndefulde, 
og dens �erdragt er al�d smuk og 
skinnende. Han og hun holder meget 
sammen, selv uden for yngle�den og 
de sidder gerne tæt sammen på en 
pind. De sover gerne sammen i en 
tom kurverede som al�d bør findes 
i buret eller volieren. Den er ikke 
stridbar udenfor yngle�den, men når 
den har unger, kræver den et stort 
territorium, hvorfra andre fordrives 

med he�ig-hed. Man må aldrig 
holde to par Sommerfuglefinker 
sammen. Hannerne vil al�d 
være i slagsmål, og opdræt 
kan da slet ikke komme på 
tale. Det er ikke svært at få 
Sommerfuglefinkerene �l at 
bygge rede og lægge æg, men 
det er ikke helt så let at få dem 
�l at opmade ungerne. Man 
bliver skuffet, når man opdager 
at et �lsyneladende sikkert 
opdræt er glippet i den sidste 
ende.

Men lad os begynde med reden. 
Hannen tager snart et strå i 
næbbet, flyver op �l hunnen og 
foredrager en lille, kvidrende 
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sang hoppen og megen nikken med 
hovedet. Hunnen sidder roligt og ser 
egentlig ikke særlig interesseret ud, 
men alt de�e, er kun en begyndelse. 

Reden bliver, hvis der er mulighed 
derfor, bygget frit i fyrregrene, og 
denne udbygget af både han og 
hun med kokostrævler eller tørre 

græsstrå. Hannen udfører dog det 
største arbejde og lader hunnen 
om det indvendige. Selv om reden 
er færdigbygget, er det interessant 
at bemærke, at hannen o�e under 
rugeperioden kommer �l reden 
med et strå eller en �er og udbedre 
boligen. Der lægges 3-4 hvide æg, 
og ruge�den er ca. 11 dage. Det er 
hunnen, der ruger, men hannen afløser 
eksemplarisk, medens hunnen forlader 
reden for at fouragere. Når der er æg 

eller unger hos Sommerfuglefinken, 
jager hannen som nævnt, alle fugle 
bort fra reden ja længere endnu. Den 
kræver meget stort territorium, hvorfor 
det vil være bedst at holde parret for 
sig selv i en lille voliere. Når ungerene 
er kommet �l verden, begynder 
vanskelighederne. 
Mange gange ser man fuglene forlade 
de spæde unger eller kaste dem ud af 
reden. Op madnings foderet bærer en 
del af skylden herfor, idet det må være 
umådelig rigt på de ingredienser, som 
fuglene ønsker. Man kan med held 
byde fuglene daphnier, myggelaver, 
små melorme og enchlypæer.
Det er også i høj grad anbefalelses-
værdigt i god �d at anlægge en 
bananflue-kultur. Et virkelig godt 
opmadnings foder. Spirede kolber, 
opblødt frø, græsfrø (hel og 
halvmodnet) samt grønt må også være 
�lgængeligt for fuglene. 

Ungerne er når de forlader reden, 
gråblå med sort næb. På bugen 
kan den blå farve skimtes, medens 
kindple�erne hos hanungerne mangler. 
Først omkring 6-7 ugers alderen er 
fuglene udfarvede, og man kan skelne 
kønnet.

Det er en dejlig fugl at holde, når man 
blot byder den de rig�ge forhold.

Peter. 
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Af: Erik Trans

Alle med fugle i inde og udendørs 
voliere har nok prøvet at have besøg af 
mus eller ro�er i deres anlæg.
Pludselig er der et hul i bunden af 
volieren og inden længe endnu flere. 
Der er dog forskel på størrelsen om det 
er mus eller ro�er. Mus laver som regel 
hul langs med soklen eller i hjørner, 
hvor der ermulighed for et hul på 
størrelse med en tommelfinger.
Ro�er laver som regel et stort hul og 
der er som regel al�d en bunke jord 
hvor det er tydeligt at se fod og hale 
a�ryk. Disse huller er som regel langs 
soklen og et �lsvarende hul inde i 
volieren hvor den har gravet sig under 
eller igennem soklen. Dækker man mus 
eller ro�ehuller bliver de som regel 
hur�gt gravet op igen.
Ro�er og mus lever af korn og andre 
frøsorter. Ro�er tager �t småfugle. 
Døde fugle er lækkerbisken for både 
mus og ro�er.
Det er rimelig nemt at bekæmpe disse 
små pelsdyr når de er bosidende i 
jorden. Nede i deres gange skal der 
være lu� �l stede ellers kvæles de. 
Førhen kunne man få røgpatroner 
�l bekæmpelse men disse er ikke 
�lladte mere. De var heller ikke al�d 

så effek�ve da ro�er kunne lugte dem 
og derved nå at flygte inden det var for 
sent. Derimod er det bedre at puste 
kuldioxid ned i gangene. Kuldioxid er 
for så vidt ikke gi�ig. Idet vi hver gang vi 
udånder, fak�sk har 4 % kuldioxid  i hver 
udånding.
Det er også i lu�en omkring os, fra for 
eksempel bilers udstødning.  Kuldioxid 
er kun farligt i store mængder så 
vil åndedræ�et lammes og man vil 
besvime. Bliver man nu ved at indånde 
store mængder vil man så s�lle og roligt 
dø.
Til bekæmpelse med kuldioxid er 
der flere metoder nogle bruger 
udstødningen fra en benzin eller diesel 
motor eller kan man gøre som følgende. 
Man tager en plastspand med let 
tætslu�ende låg. I låget laver man et 
hul på tykkelse med en blyant og finder 
en træskrue eller lignende der passer 
i, som sæ�es solidt fast i hullet og som 
næmt kan �ernes igen. På siden af 
spanden helt oppe ved kanten laves et 
hul på størrelse så en vandslange kan 
sidde fast i. Here�er får man fat i noget 
kalk eller mørtel samt en flaske saltsyre 
(Kan købes i Brugsen).
I spanden hælder man noget kalk ca. 
en �l to håndfulde, lukker låget godt 
�l. Finder sin vandslange frem og sæ�er 

Bekæmpelse af mus og rotter.
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den fast i hullet i siden af spanden. Den 
anden ende ned i muse/ro�ehullet i 
jorden. Here�er �lsæ�es så saltsyren 
gennem det lille hul i låget alt e�er antal 
huller fyldes der saltsyre i. Here�er 
lukkes hullet i låget. Man lader here�er 
syren behandle kalken. Det vil give en 
syden og boblen i spanden, e�er et 
øjeblik kan man begynde at lukke huller 
e�erhånden som de bliver fyldt op med 
kuldioxid. De�e kontrolleres bedst ved 
at stryge en tænds�k i hullet hvis den 
ikke kan brænde er hullet fyldt op og 
det dækkes �l. Hold næsen på afstand, 
da saltsyre dampe ikke er særlig 
behagelig at indånde.

E�er nogle minu�er rystes spanden 
for at sæ�e mere gang i processen, 
går den helt i stå skal der måske 
�lsæ�es mere kalk eller saltsyre. Lad 
det stå min. et kvarters �d, så man 
er sikker på at alle gange er fyldt 
op. Når man er færdig hældes det 
overskydende ud på jorden og skylles 
grundigt med vand. Here�er er det 
ganske ufarligt for dyr og planter. Kom 
det aldrig i kloarken, da det her kan 
udvikles en kemisk reak�on.
Denne metode er som regel 
ganske ufarlig så held og lykke med 
udryddelsen af pelsforretningen.

Af: Erik Trans

Søndag den 15 marts drog 
fruen og jeg �l fuglemarked i 
Vindinge ved Nyborg.
De�e marked er det eneste 
som a�oldes på Fyn og jeg 
må sige at det var godt besøgt 
med mange mennesker samt 
også en del fuglehandlere med deres 
a�om.
Der var især mange undulater, 
kanariefugle samt zebrafinker. En 
enkelt Frøhandler var �l stede og der 
blev handlet livligt.

Også en enkelt forhandler af 
redekasser var �l stede samt en enkel 
opkøber �l eksport.
Der var nu ikke noget der lige fristede 
så kassen var også tom da vi drog hjem 
igen e�er et par �mer. 

Fyns eneste fuglemarked.
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Pasningsvejledning for Diamantfinke 

Dansk navn: Diaman�inke 
Videnskabeligt navn: 
Stagonopleura gu�ata 
Længde: 12 cm 
Levealder: 4 �l 6 år 

Størrelse og indretning af anlæg eller 
bur Et godt udendørsvoliereanlæg 
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- materiale og 
en afdeling forsynes med tæt opsat 
fyrregrene og besky�et mod blæst 
og regn. Bundmateriale under 
faste opholdssteder skal let lade 
sig rengøre. Foder – og drikkeskåle 
skal placeres således at fuglenes 

ekskrementer ikke havner deri 
Et indendørs ophold for 1 par 

fugle kan bestå i et kassebur på 
100 cm i længde 50 cm i bredden 
og 60 cm i højde. Buret er lukket 
på alle sider på nær fronten der 
består af trådgi�er og forsynes med 
naturgrene og et bundmateriale 
der let lader sig rengøre. Foder og 
drikke skåle placeres således fuglenes 
ekskrementer havner ikke deri. 

Pasningsbehov, herunder særlige 
krav �l temperaturforhold 
Da det er en tropefugle spænder 
temperaturen sig fra 10-20 grader 
alt e�er års�d. Fuglen befinder sig 
bedst ved ca. 15 grader med ringe 
lu�fug�ghed. Da det er 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. 
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S�mulering og behov for mo�on 
Som s�mulering af fuglene kan 
bundlaget i kasseburet være hampflis, 
hvor fuglene o�e er beskæ�iget med 
at undersøge de�e. Yderligere kan der 
spredes lidt fuglefrø i bundmaterialet. 
I Sommer halvåret kan man lægge en 
masse halvmodent græsfrø (usprøjtet) 
i bunden af kasseburet/volieren. 

Fodring I naturen spises hel og 
halvmodent frø under�den små 
insekter. Som bur – eller volierefugl 
�lbydes en hos forhandleren 
færdigblandet 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). Alt foder på 
nær tørt frø �ernes senest e�er 1 

døgn eller før hvis det lugter eller ser 
fordærvet ud. Der kan også �lbydes 
ægge opmadning foder, som kan købes 
hos fuglehandlerne, Der må heller ikke 
mangle Grit (Kalkskaller og småsten). 
Vitaminer og mineraler gives e�er 
den anvisning der står på emballagen. 
E�er års�den gives grønt, pas på at 
det er usprøjtet. Rent drikkevand gives 
dagligt. 

Sociale behov 
Kan holdes sammen med andre fugle 
af samme størrelse og robusthed. Samt 
med artsfæller, men de forsvarer dog 
deres rede i yngle�den. 
Formering, yngelpleje og eventuel 
neutralisa�on 
Har man et par er det mest 
nærliggende at prøve at få dem �l 
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at yngle, hvilket er en mulighed. 
Reden bygges i en fyrregren eller i en 
færdig købt kurve rede. Reden fores 
med halvtørt græs eller kokostrevler, 
dyrehår. og små stykker bomuldsgarn 
ca. 11⁄2 �l 2 cm i længden. I reden 
lægges 4-6 hvide æg og der ruges i 
ca. 14 dage. Ungerne bliver i reden 
ca. 20-21 dage e�er klækningen. 
E�er yderligere 3 uger er ungerne 
selvstændige. E�er at unger har forladt 
reden begynder de på et nyt kuld. 
Ungerne kan godt gå sammen med 
forældrene selv om de startet på nyt 
kuld 

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 fore 
går det på begge ben. Opdages en syg 
fugl er en varmelampe første hjælp, 
hjælper de�e ikke tag �l dyrlægen med 
fuglen. 
Udseende Tøjler sort, forreste del 
af hovedets sider, hage og strube 
hvide, hoved i øvrigt gråt. Ryg og 
vinger gråbrune, overgump og 

overhaledæk�er røde, hale sort. 
Over forbrystet et bredt sort bånd. 
Sider sorte med talrige hvide ple�er. 
Bagbryst, bug og underhaledæk�er 
hvide. Øjne brune med rosafarvet 
øjenlågskant, næb rødt, ben 
mørkegråbrune. Der er ikke 
umiddelbart synlig forskel på han og 
hun. 

Udbredelse Geografi: Det 
østlige Australien, fra det sydlige 
Queensland, det østlige New 
South Wales og det sydøstlige 
Sydaustralien �l Eyre halvøen 
og Kænguruøen. Biotop: 
Tørre skovområder med tynd 
Træbevoksning, i haver og anlæg 

Lovgivning og dokumenta�on 
Der er ingen særlige lovregler for 
hold af denne art 

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 Troels Tvedebrink, 
Landsorganisa�onen Danske 
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med 
stø�e fra Dyrevelfærdspuljen, 2014. 
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Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i 
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger 
Søndag den 8. marts 2015 på Hotel Pejsegården i Brædstrup,
Mødet blev indledt med, at formand, Jens Christensen, bød velkommen.

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent
Peter Westenholz blev valgt som dirigent.
Ad pkt. 2 - Valg af stemmeudvalg på tre
Til stemmeudvalget blev valgt: Allan Skov, Anders Tranberg og Jan Schmidt.
Ad pkt. 3 - Formandens beretning
Formandens beretning var udsendt på forhånd, og formanden havde kun et par 
enkelte korte kommentarer � l den udsendte beretning. Beretningen blev godkendt 
enstemmigt.
Ad pkt. 4a - Beretning fra administra� onsudvalget
Beretning var udsendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer fra formand 
Thomas Ø. Jochumsen. Beretningen blev taget � l e� erretning.
Ad pkt. 4b - Beretning fra bladudvalget
Beretning fra den nyligt afgåede formand, Ejvind O. Pedersen, var udsendt på forhånd, 
og blev taget � l e� erretning.
Ad pkt. 4c - Beretning fra dommerudvalget
Beretningen var udsendt på forhånd. Da udvalgets formand havde været nødsaget 
� l at melde a� ud, kunne udvalgets forretningsfører, Henning Pust, bidrage med et 
par kommentarer omkring antallet af dommeraspiranter, hvor man al� d er på udkig 
e� er nye emner. Derudover blev nævnt at man fra udvalget foreslog uændret bidrag 
� l dommeruddannelsen, og uændret kørselsgodtgørelse. Beretningen blev taget � l 
e� erretning. 
Ad pkt. 5 - Regnskab og budget
Pga. ski� ende regnskabsførere de seneste par år, hvilket havde resulteret i en række 
uigennemsig� ge mellemregninger, og pga. Alfred Pawelczyks på forhånd annoncerede 
fratræden, som forretningsfører for både administra� ons- og bladudvalg, var det 
fra bestyrelsens side, blevet beslu� et at få regnskabet for 2014 lavet af et eksternt 
fi rma. De� e havde resulteret i at, at det udsendte regnskab var ops� llet på en anden 
måde end vanligt. Regnskabet blev gennemgået af den ansvarlige for udarbejdelsen 
af regnskab, der akkompagneret af formanden svarede på de få spørgsmål, der var � l 
regnskabet. Here� er blev regnskabet godkendt enstemmigt. Here� er blev budge� et 
gennemgået, og taget e� erretning.
Ad pkt. 6 - Debat om frem� den for � dsskri� et Dansk Fuglehold 

Landsorganisa� onen
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Næs�ormand Poul Erik Nielsen startede med at fremlægge nogle af resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen. Antallet af abonnenter fortsæ�er med at falde, og 
der kommer ikke mange nye. Rent mandskabsmæssigt mangler der en formand for 
bladudvalget, ligesom der mangler person/personer �l at sælge annoncer i bladet. 
Der er et oplæg fra bestyrelsen om, at hver forening skal levere 2 ar�kler årligt. 
Et andet �ltag er, at for hver ny abonnent en forening skaffer, kan den få100 kr. �l 
foreningen. Der er også et �lbud om, at foreninger kan indsende medlemslister, og 
de der ikke får Dansk Fuglehold, vil så få et eller flere eksemplarer �lsendt.
Oplægget afledte en kortere debat, hvor der bl.a. var forslag om rabat �l 
medlemmer af en fugleforening, en komite �l at ”sælge” bladet over for 
abonnenter.
Ad pkt. 7a - Forslag fra bestyrelsen
Ad Forslag 1 - I vedtægterne for Administra�onsudvalget �lføjes der �l §2, og 
sam�dig i Bladudvalgets §3 �lføjes: Bestyrelsen har mulighed for at antage en 
lønnet administrator, somkan varetage den regnskabsmæssige del af udvalgets 
opgaver.
Forslaget blev sat �l skri�lig afstemning: For 58, Imod 1, Hverken for/imod 0. 
Forslaget vedtaget.
Ad Forslag 2 - I lovenes §7, stk. 3. �lføjes der: Hvis repræsentantskabet vælger, at 
der skalbeny�es en professionel ekstern revisor, foretages der ikke yderligere valg 
omkring revisorer ogrevisorsuppleanter.
Forslaget blev sat �l skri�lig afstemning: For 58, Imod 0, Hverken for/imod 0. 
Forslaget vedtaget.
Ad Forslag 3 og Forslag 4 - Der blev behandlet under ét, men som to separate 
afstemninger.
Forslag 3: Lovenes § 4, stk. 4. – Det foreslås at �erne reglen, der kræver betaling for 
minimum20 medlemmer.
Forslag 4: Lovenes § 5, stk. 1, nr. 3. Foreslås ændret �l: Én repræsentant for, 
hver af de �lslu�ede foreninger for, hver påbegyndt 25 kon�ngentbetalende 
foreningsmedlem.
Bestyrelsen havde et ændringsforslag �l forslag 4, der yderligere �lføjede: Dog 
er der først stemmeret når foreningen har betalt for 10 medlemmer. Således at 
det der kom �l afstemning havde følgende ordlyd: Én repræsentant for, hver af de 
�lslu�ede foreninger for, hver påbegyndt 25 kon�ngentbetalende foreningsmedlem. 
Dog er der først stemmeret når foreningen har betalt for 10 medlemmer.
Forslagene blev sat �l skri�lig afstemning:
Afstemning om forslag 3 - For 60, Imod 0, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.
Afstemning om forslag 4 - For 60, Imod 0, Hverken for/imod 0. Forslaget vedtaget.
Ad pkt. 7b - Forslag fra �lslu�ede foreninger
Forslag fra Danske Tamfugle: LDF nedsæ�er et arbejdsudvalg, hvis arbejde skal 
udmunde iopre�else af en LDF avler / forhandler godkendelse. Der blev mo�veret 
for forslaget fra forslagss�lleren. Dere�er var der en kortere debat om forslaget,
der kom omkring køberens eget ansvar for at finde en god opdrætter, og der var også 
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ANIMALSK FODER

Skrevet af Claus Vandborg, 1986.

I lange �der kunne man læse om 
vanskelige opdræt, der kun lykkedes, 
fordi fuglene havde adgang �l friske 
myre æg (pupper)- nu rådes der over 
mange andre animalske foderemner, så 

man næsten kan ersta�e myreæggene 
med andre emner.
En af dem er Bananfluen 
Disse små fluer har i kra� af deres 
hur�ge formering vist sig at være noget 
af det bedste levende foder for små 
tropefugle. Såfrem man har en stue 

afs�kkere �l en diskussion for og imod tamfugle.
Forslaget blev sat afstemning ved håndsoprækning: For 2, Imod 58, Hverken for/imod 0. 
Forslaget faldt.
Ad pkt. 8 - Kon�ngent og bidrag �l LDF’s dommeruddannelse for det kommende 
regnskabsår.
Bestyrelsen foreslog uændret kon�ngent. De�e blev enstemmigt vedtaget. Bidrag �l 
dommeruddannelsen forblev også uændret.
Ad pkt. 9 - Valg �l bestyrelse og vedtægtsbestemte udvalg
Bestyrelsen foreslog at fly�e valget af formand for bladudvalget frem, og gjorde det 
sam�dig klart, at såfremt der ikke blev valgt en ny formand, så s�llede den sit mandat 
�l rådighed. 
Ad pkt. 9c: E�er en kortere periode blev der s�llet forslag om Henning Pust, der 
var villig �l valg, og som derfor blev valgt �l posten. Det blev sam�dig slået fast fra 
bestyrelsen, at der stadig er et behov for yderligere arbejdskra� �l Dansk Fuglehold.
Ad pkt. 9a: Poul Erik Nielsen og Erik Olsen var på valg, og begge var villige �l genvalg. 
Begge blev enstemmigt genvalgt.
Ad pkt. 9b: Kris�an S. Andersen var villig �l genvalg, og blev enstemmigt valgt. Der 
manglede dog endnu en suppleant, og e�er en forholdsvis lang vente�d med flere 
forslag, der dog ikke var villige �l valg, meddelte Palle Jæger, at han var villig �l valg, og 
blev han blev enstemmigt valgt.
Ad pkt. 10 - Valg af revisor og suppleant
På valg som revisor var Kaj Thomsen, der var villig �l genvalg, og han blev enstemmigt 
genvalgt. På valg som revisorsuppleant var Karl Gustav Nielsen, der også var villig �l 
genvalg, og han blev enstemmigt genvalgt.
Ad pkt. 11 - Eventuelt
Formanden holdt en kortere tale for afgående forretningsfører Alfred Pawelczyk, der 
replicerede med en tak. Derudover var der få kommentarer, der primært omhandlede 
problema�kken med at få og fastholde yngre medlemmer af foreningerne.

Trekant Områdets Fuglehold 201514
 

Trekant Områdets Fuglehold 2015 15



eller havevoliere, kan i let anlægge en 
sådan fluefarm.
Der står flere steder, i forskellige 
vejledninger i fuglebøger, at man blot 
skal lægge lidt overmoden frugt i et 
syltetøjsglas, sæ�e det ud i solen og så 
blot vente, �l en sværm af bananfluer 
kaster sig over det udsa�e lokkefoder. 
Jeg har prøvet talrige gange: det 
eneste levende foder jeg på denne 
måde har kunnet fange, var ørentviste 
og to myre, og det er jo ikke noget, 
der ba�er. Nej, jeg må se i øjnene, at 
bananfluerne her i Fredericia ikke har 
læst disse ar�kler, og som sagt: ikke en 
har fundet vej ned i mit syltetøjsglas.
Jeg har så forsøgt en anden metode 
og med langt mere posi�vt resultat. 
Hus en fuglehandler, der har en del 
terrarier, der er opvarmede, har jeg 
fået lov �l at tage et stykke moden 
frugt, hvorpå der er lagt en bunke æg 
af bananfluer. I disse terrarier findes 

der al�d et stort antal bananfluer, 
der her får de ideelle forhold, lys og 
varme. I volieren anbringes nu et 
fuglebadekar, hvori lægges overmoden 
frugt af samme slags som den i det 
store syltetøjsglas. Derpå �erne man 
gazen fra det store glas og ersta�er det 
med at stykke net der er så stormasket, 
at det �llader bananfluerne at flyve 
ud. E�er nogle dages forløb anbringes 
endnu et badekar med overmoden 
frugt i volieren.
Men nu �l selve fluefarmen: disse 
stykker med bananflue æg lægges 
i et stort syltetøjsglas, hvori også 
nogle småpinde, som bananfluerene 
kan kravle på, er anbragt. I de�e glas 
lægges en halv overmoden appelsin, 
eller hvad der er mere naturligt: et 
stykke overmoden banan. De�e glas 
med kulturen anlægges naturligvis 
i god �d, hvis forventede unger skal 
have glæde af de�e levende foder. 

Trekant Områdets Fuglehold 201514
 

Trekant Områdets Fuglehold 2015 15



Over syltetøj glasset anbringes et låg af 
gaze ind�l fluerne begynder at vrimle 
frem. (og det gør de snart). Meningen 
med de�e, arrangement, er, i det 
store glas med ne�et over formerer 
bananfluerene sig hur�gt. Disse 
flyver op gennem ne�et og �ltrækkes 
derpå af lugten af den modne frugt i 
badekarrene, hvori de lægger deres æg 
– det vil sige, at banankulturen i det 
store glas ikke bliver udryddet (man 
må huske at fodre her også), medens 

bananfluerne, deres æg og larver 
kan tages af fuglene i de ops�llede 
badekar. Hvis fugleholdet er stort, kan 
man naturligvis anbringe endnu flere 
badekar med frugt rundt omkring i 
volieren. Jeg kan garantere, at der �l 
stadighed, en hel sæson igennem, vil 
fluer i et sådant antal, at ingen fugle vil 
søge forgæves e�er levende foder.
 

Peter.
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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.

Peter Damsgaard
Tlf. 30 56 21 03

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     

OBS: Her er der også plads �l din 
annonce. Har du noget, med rela�on 
�l fuglehobbyen, der skal sælges. 
Kan medlemmer af foreningen 
ganske gra�s sæ�e det �l salg her på 
denne side i medlemsbladet.



- 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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