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Medlemsmøde - mini-bankospil
Ved næste arrangement i foreningen lægger vi ud med en snak om 
sommerens arrangementer. Vi søger medlemmer vi kan besøge ved vore 
havearrangementer. 
Der arbejdes på en kør - selv tur � l Rømø, hvor vi har truff et a� ale med en 
naturvejleder. 
Kom og vær med � l at sæ� e præg på, hvad vi skal lave af arrangementer 
hen over sommeren. Vi har stadig nogle dage i foreningskalenderen som 
ikke er besat. Derudover vare det ikke længe, før vi skal igang med en ny 
arrangementsplan for 2016. Ja - du læste rig� g... - 2016

Vi slu� er a� enen af med et “mini-bankospil”, hvor vi tager 6 hur� ge spil.
En af bestyrelsens betroede medlemmer er sendt i byen e� er præmier, og ud 
fra erfaringen, bliver der noget at spille om.
Hovedgevinsten denne gang bliver dog ikke en and, men der er snakket om en 
købmandskurv som en mulighed. 

Mød op denne dag, og vær med 
� l at gøre a� enen hyggelig, ikke 
kun for dig selv, men også for de 
øvrige der møder op denne dag. 
Er døren låst så bank på et af 
kældervinduerne tv. for hoveddøren, 
hvor der er lys..
 
Hvor :  Korskærsvej 8. kld. Fredericia 
Hvornår:  Onsdag den 11. marts 2015,  kl. 19.30
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Siden sidst...
... har vi ha�  besøg af Jan Ask, Vejle, der fortalte om sin fantas� ske tur � l 
Australien. Det blev � l næsten 2 � mer med fantas� ske billeder, og beskrivelse 
af hvad Jan og hans kone havde oplevet på turen. 

De havde inden afrejse fra Danmark læst meget om Australlien, så de havde 
en ide om, hvor de skulle hen. Hjemmefra havde de også lejet en Autocamber 
� l turen, ligesom der var arrangeret fl y � l en del af ruten tundt i Australien. 

Vi der var mødt op denne a� en fi k virkelig set natur, når det er bedst. Flere af 
de fremmødte medlemmer kunne nikke genkendende � l fl ere af de steder Jan 
havde besøgt, da de selv havde været der. 

Australien er blevet et rejsemål, hvor fl ere har mulighed for at komme. Derfor 
kan et foreningsarrangement som de� e inspirere andre � l også at tage en tur 
om på den anden side af kloden, - stedet hvor solen står i nord, midt på dagen. 

Det var dejligt at se så mange fremmødte � l de� e arrangement i foreningen. 
Tak � l Jan Asp, fordi du ville tage fri fra job, og komme og fortælle om jeres 
fantas� ske oplevelser i Australien. 
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LDF’s Bestyrelsen informerer 
Først vil vi benytte lejligheden til at takke alle de der har indsendt 
spørgeskemaer vedr. Dansk Fuglehold. Nogle har rost initiativet, og 
andre har givet indtryk af, at det var for simpelt med et sådant skema 
opsat på et Excel-ark. Vi har gjort det som en intern øvelse i bestyrelsen, 
og derved prøvet på at holde omkostningerne på et minimum. Når vi 
udsendte skemaerne var det dels for at få oplysninger om abonnenternes 
forventninger til bladet, og samtidig give folk lejlighed til at fremsætte 
ønsker til evt. forandringer. Det må vi sige er lykkedes, og vi vil gerne 
takke for alle de forslag og idéer der er kommet. Nogle kan umiddelbart 
bruges, mens andre kan vi desværre ikke honorere. Det gælder f.eks. når 
der efterlyses flere salgs og købsannoncer. Det er fugleholderne der skal 
komme med disse annoncer, men i disse digitale tider vi lever i, så må 
vi vist se i øjnene, at det er ved at være lukketid for disse spalter med 
annoncer i Dansk Fuglehold 

Der er indkommet omkring 200 skemaer i alt, og bestyrelsen har trukket 
lod imellem de indsendte og fundet en vinder. Vinderen har fået direkte 
besked, og det blev John V. Christensen, 9300 Sæby. Han vil således 
modtage Dansk Fuglehold vederlagsfrit i 2015. 

Alle besvarelserne er registreret, og bestyrelsen har haft det første møde 
med Dansk Fugleholds redaktør Ejvind Pedersen om hvilke tiltag der 
kan sættes i værk for at styrke økonomi og abonnementstallet til Dansk 
Fuglehold. Noget af det vi kort sigt kan gøre er at finde besparelser ved at 
reducere antallet af de grå midtersider i bladet. De oplysninger der er med 
hver gang vil blive lagt på LDF´s hjemmeside. Det gælder i første omgang 
f.eks. navne og adresser på de tilsluttede foreningers formænd, men 
andre lignede oplysninger vil også blive flyttet til hjemmesiden. Nu skal 
sideantallet jo altid gå op i 4, så derfor vil der nogle gange alligevel blive 
bragt servicemeddelelser som også er at finde på hjemmesiden. 

Landsorganisa� onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
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Priser på annoncering i Dansk Fuglehold vil blive noget reduceret, således 
at prisniveauet modsvarer antal af blade og trykkeudgi� erne. Når den nye 
prisliste er klar vil den blive fremsendt � l foreningerne.

Blandt de indkomne spørgeskemaer var der fl ere der e� erlyste et 40 års 
indeks af indhold i Dansk Fuglehold. Det vil der blive arbejdet videre med, 
og når vi har en løsning herpå vil der blive udsendt nærmere informa� on 
herom. Det vi allerede nu kan sige er, at der skal bruges en person der vil 
påtage sig opgaven med at indskrive alle de 40 års indeks oplysninger i et 
Excel-ark. Er der nogen der har lyst � l at udføre arbejdet er man meget 
velkommen � l at melde sig hos en af bestyrelsen. 

Vi er af den opfa� else, at skal det lykkes med at fi nde fl ere abonnenter � l 
Dansk Fuglehold, så er det helt nødvendigt, at vi får de � lslu� ede foreninger 
med på banen. Der skal fi ndes mere hjælp � l redak� onen. Nedsæ� else 
af et bladudvalg der kan skaff e fl ere ar� kler. Et forslag kunne være, at 
foreningerne forpligter sig � l at sende mindst 2 ar� kler ind hvert år. Et 
tæ� ere samarbejde med specialklubberne for at få disse � l at skrive ar� kler 
� l Dansk Fuglehold kunne være ønskeligt. Det ville give specialklubberne 
noget reklame � l gavn for evt. fl ere nye medlemmer hos dem. Nu skal vi ikke 
her lægge en dagsorden for det nye bladudvalg, 
men vi mener at skal det lykkes med fl ere abonnenter � l Dansk Fuglehold, så 
er vi alle nødsaget � l at trække på den samme hammel. 

Som en gulerod � l foreningerne for at skaff e nye abonnenter, så vil 
foreningerne modtage 100,- Kr. i provision for hvert medlem de tegner. 
Der vil i nærmeste frem� d blive sendt 5 stk. af Dansk Fuglehold ud � l alle 
de � lslu� ede foreninger, som der vederlagsfrit kan uddeles � l mulige nye 
abonnenter. Er der brug for fl ere er man velkommen � l at re� e henvendelse 
� l Lennart Jürs, på mailadressen: eksp.df@ldf-net.dk - Foreningen giver 
besked � l Dansk Fuglehold om hvem der ønsker et nyt abonnement. 

Landsorganisa� onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
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Når Dansk Fuglehold har registreret indbetalingen vil det here� er udløse 
provisionen � l den pågældende forening. Det er en forudsætning, at den nye 
abonnent ikke har holdt Dansk Fuglehold det seneste år. 

Når vi fra LDF bestyrelse taler med foreningerne, så hører vi nogle gange det 
spørgsmål: “Hvad gør LDF for os”? Vi synes da selv, at vi har sat mange � ng 
i gang i de små 2 år vi har siddet. For blot at nævne nogle få, så er der sat 
eff ek� vt ind mod økonomisk “selvbetjening”, sat eff ek� vt ind med besparelser 
� l bestyrelsesmøder og kørselsudgi� er. Endvidere en god og overskuelig 
hjemmeside der ikke har kostet LDF en rød øre, billigere ringe, kønstest 
ved annerkendt ins� tut og � l en yderst rimelig pris. Men er det egentlig et 
spørgsmål om hvad LDF gør for de � lslu� ede foreninger? Vi, i bestyrelsen, 
er af den holdning, at det er foreningernes LDF og ikke bestyrelsens LDF. 
Bestyrelsen tager gerne imod nye � ltag fra foreningerne, men man må også 
sam� dig være klar over, at de personer der sidder i bestyrelsen, sammen med 
suppleanterne ikke kan udføre alle opgaver selv. Når vi nu, forhåbentlig snart 
kommer i gang med at tænke nye idéer og tanker omkring Dansk Fuglehold, 
så bliver det spændende at se om foreningerne, med deres medlemmer, vil 
bakke op. Bestyrelsen håber, at et sådant projekt kan lykkes i samarbejde 
med foreningerne. Men hvis sådanne projekter skal lykkes, så er det ikke et 
spørgsmål om hvad LDF gør for foreningerne, men mere et spørgsmål om hvad 
foreningerne kan gøre for LDF. 

Landsorganisa� onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
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Rosella
Platycercus eximus

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Beskrivelse 
Bryst, skuldre, hals og hoveder er 
lysende rødt. Kindple�erne er hvide. 
Ryggen er gul med grønsorte �errande. 
Overgumpen er grøn-gul. De store 
sving�er og halen er blå, med en hvid 
kant. De midterste hale�er er grønne; 
undersiden ved halens basis er rød. 
Øjnene er brune, næbbet er gråhvidt og 
fødderne er sort-brune. 
Hunnen adskiller sig fra hannen ved at 
de røde farver ikke er så lyse og klare 
som på hannen. Hunnen har ligeledes 
et mindre næb og kindple�erne er 
gråhvide.
Hunnen har samme farvetegning som 
hannen, dog som nævnt blot svagere,
og desuden har hunnen en gråbrun krans 
af �er rundt omkring øjet, hvor den på 
hannen er klar rød. 
Ungfugle er mere grønne i nakke-
regionen og generelt svagere i farverne.

Størrelse
Længde: 30 cm, heraf halen på 16-18 cm
Vægt: han 96-121 g; hun 90 g
Ringstørrelse: N - 5,5 mm (5,8 mm)

Stemme
Et højt »kwink-kwink«, nogle gange 

metallisk klingende. Fugle, der 
forskræk-kes, vil udstede en række af 
høje skrig. Når de søger føde, pludrer 
de som regel løs.

Rede i naturen
Rosella anvender gerne en hul gren, 
flere meter over jorden som redeplads. 
Der er også observeret reder i gamle 
træstumper og selv i gamle hegnspæle.
Hunnen lægger mellem 4 og 9 hvide 
æg (27 x 23 m.m.), som regel dog kun 
5 æg. 

Redekasse
Redekassen bør som minimum have en 
størrelse på ca. 20 x 20 x 60 cm med et 
indgangshul på ca. 7 cm. 
Som redemateriale kan anvendes 
savsmuld, trøsket træ, spagnum eller 
en omvendt græstørv.

Udbredelse
Udbredt i plantager, haver, 
skovbevokset savanne, i landbrugs-
områder, landsbyer, ja selv i forstæder 
�l storbyer, fra det sydlige Queens-land 
og tværs over New South
Wales, ind i Victoria og mod sydøst 
�l South Australia, med udbredelse 
mod vest ved Adelaide. Tasmansk 
rosellaparakit, Plarycercus e. 
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diemenensis, der har en stærkere rød
farve i hovedet, større hvide 
kindple�er og en lys blålig overgump, 
er udbredt på Tasmanien. I det 
sydvestlige Queensland og nordøstlige 
New South Wales findes en anden 
underart, Pragt Rosella parakit, 
Platycercus e. cecilae. Den har et mere 
mørkerødt hoved og bryst og ryg- og 
vinge�erene er kantet med en bred 
kant af klar gylden gult. Overgumpen 
er blågrøn. 

Bemærkninger
Rosella paraki�er betragtes 
almindeligvis som gode ynglefugle, der 
egner sig godt �l »begyndere« indenfor 
fuglehobbyen, ligesom den også findes 
hos mange ru�nerede fugleholdere. 
Hannerne kan dog under�den blive 
ret aggressive og meget territorie-
krævende. Jeg har selv, engang de var 
kommet i mit fuglehold, været udsat 
for at hannen op �l ynglesæsonen 
jagede hunnen mere end jeg mente var 
godt. De�e medførte at han fik klippet 
hver anden slag�er på begge vinger. 
Han kunne stadig flyve, men landede 
gerne en meter under hunnen, når 
han forfulgte hende frem og �lbage 
i volieren. Han skulle e�erfølgende 
så klatre op �l henne, hvis han ville 
næbes. Det gav hende noget mere fred 
for ham. 
De bedste yngleresultater opnås 
med fugle, der er mindst 12 måneder 

gamle. Inden da er fuglene ikke 
�lstrækkeligt udviklede i deres voksne 
�erdragt, så det kan være svært at 
skelne han og hun. De har behov for 
en redekasse på de �dligere nævnte 
mål. Hannen vil made hunnen under 
rugningen, men vil ikke selv tage del i 
den.
Fuglene yngler i reglen fra marts-april 
�l juni. Æggene klækker e�er 19-20 
dage, nogle gange lidt senere og mades 
af både hannen og hunnen; hannen vil 
dog først made ungerne direkte, når de 
er ca. 20 dage gamle. Ungerne forlader 
redekassen i en alder af ca. 30-35 dage, 
og er fuldt udviklede når de er 10-15 
måneder gamle. Under�den kommer 
de med endnu et kuld unger, hvorfor 
det kan anbefales at �erne ungerne, 
når de er selvstændige.
Helt udviklede fugle anbringes parvis, 
når de er udfarvede. 
Rosella kan, som mange andre store 
paraki�er, gå ude hele året, - dog må 
det �lrådes med et inderrum, eller 
lignende træk frit opholdssted, hvor de 
kan sove om na�en.
I naturen lever de parvis eller i større 
flokke, hvor de søger føde, der består 
af frø mv., o�est på åbne arealer med 
spredte buske og træer. Blomster, 
knopper, nektar, frugt og insekter og 
deres larver tages også gerne.
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Pasningsvejledning for Blåpandet Amazone 
og Gulvinget Blåpandet Amazone 

Blåpandet Amazone 
(Amazona aes�va aes�va). 
Gulvinget Blåpandet Amazone 
(Amazona aes�va xanthopteryx) 

Fuldvoksen størrelse: 
ca. 37 cm. 

Forventet levealder: 
Op �l ca. 40 år. 

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
Anbefalet volierestørrelse: 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 voliere og kan yngle under 
disse forhold. 
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. 
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. 
Til tamfugle anbefales et bur på: L. 
200 cm B. 100 cm 120 cm. Et bur 
volierer 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.? 
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Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
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. 
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 
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 �l dine fugle 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 som du bore nogle 
huller i og gemme nogle godbidder, 
som fuglene skal gøre noget for at få 
fat i. 
Når amazonpapegøjer holdes som 
tamfugle 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 
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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. 

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 over frugterne ca. en 
knivspids �l en fugl, som du giver dine 
fugle, vi gør 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) 
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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 
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 
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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. 60 cm x D 30 
cm x B 30 og et indgangshul på ca. Ø. 
12. 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 blåpandede amazoner får som 
regel mellem 2-5 æg som udruges på 
ca.28 dage, og det er her du skal være 
opmærksom på hvornår dine fugle 
skal ringmærkes, de skal ringmærkes 
med en lukket 11 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 
årstals ring som er lukket, ungerne 
er selvstændige e�er ca. 90 – 100 
dage, men kan sagtens 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. 

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. 
Nogle sygdomstegn kan være at 
fuglen hænger og har hovedet omme 
i nakken, den kan også have flåd 
ud af næseborene eller disse kan 
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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 
Diagnosticering af sygdommen kan 
være svært hvis man ikke har set 
det før, så det kan være nødvendigt 
at fuglen skal til 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 
god varmelampe eller et sygebur kan 
være en god ting at have, så fugle 
ikke sidder og fryser. Men sørg for at 
din fugl kan komme væk fra varmen, 
og gå hen til varmen hvis den har 
behov herfor. 

Øvrige informa�oner 
Den Blåpandede Amazone er på Cites 
liste 2 og den Gulvingede Blåpandet 
Amazone er ligeledes på Cites liste 2. 
over truede arter i naturen. 
Der er ingen regler om at de skal være 
fastringede med en årstalsring, men 
det er en 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. 

Udseende: Farverne på begge disse 
arter kan være meget afvigende fra 
disse og forskelligartet. 

Blåpandet amazone 
Udbredelse Den Blåpandede amazone 
har et stort udbredelses område fra 
Brasilien-Bolivia- Paraguay og et godt 
stykke ind i nordlige Argen�na .Biotop: 
De befinder sig o�e på åbne steder 
inde i regnskoven og finder deres 
rede i hule træer i underskoven, men 
også her er der ingen regler uden 
undtagelser. 

Blåpandet Amazone Gulvinget 
Udbredelse
Den Gulvingede Blåpandet amazone 
har udbredelses område i det nordlige 
og østlige Bolivia samt Paraguay samt 
det nordlige Argen�na. 

Lovgivning og dokumenta�on 
Den blåpandede amazone og den 
Gulvingede Blåpandet amazone er 
på CITES liste 2 over truede arter i 
naturen. 
Der er ingen regler om at de skal 
være fastringede med en årstalsring, 
men det er en 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. Det er al�d en god 
ide at få en overdragelsesa�est med 
fuglens ringnummer på så du ikke får 
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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. 
Mærkningskrav: Ingen 

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 ), 2014

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

Sælges: 
1,4 Nymfeparakit unger 2014

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

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     
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Trekantens Fuglemarked
Søndag den 22. marts 2015 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)



- 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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