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Trekantens Fugleforening
Julebanko.....

Tiden er nu igen kommet �l, at kalenderen siger, at årets sidste arrangement
i foreningen bliver et julemøde. Vi vil som �dligere år julehygge med banko.
Den anden onsdag i december vil det igen være muligt, at spille banko i
forenings regi. Da vi ikke længere har vort eget foreningslokale, har vi været
ude at finde et nyt sted at være. Det er blevet �l naturcenteret i Middelfart.
Det er meget nemt at finde, lige ved Hindsgavldyrpark.
Vi vil også i år spille om mange fine gevinster. Gevinstantallet vil ikke afvige
meget fra �dligere år. Hovedgevinsten vil være en and. Derudover vikl der
være 20 andre gevinster at spille om. Der�l kommer sidegevinster, alt e�er
havd vi kan fremskafe.
I pausen e�er de første 5 spil, vil der være amerikansk lo�eri igen med mange
fine gevinster. Alt sammen i julehyggens ånd.
Pausen vil også blive brugt �l servering af æbleskiver, gløgg og kaffe/te på
bordene.
Snyd ikke dig selv og din familien for at julehygge i din fugleforeningen,
sammen med andre der også har valgt at være med ved årets julebanko.
Lad os endnu engang fylde foreningslokalet, tag evt. en gæst eller to med.
Husk også en stor pose �l gevinsterne. Er det ikke lige dig der vinder, så kan
en anden måske overtage posen. Tidligere år har enkelte ha� brug for en
trækvogn, �l hjemtransport af a�enens gevinster.
Hvor:
Hvornår:
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Galsklintvej 2, 5500 MIddelfart
Onsdag den 9. december kl. 19.30
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Trekantens Fugleforening
Siden sidst...

... har vi fået overstået endnu et marked i Kongreshallen i Kolding.
Man fristes �l at sige tradi�onen tro gik det over al forventning. Vi læssede
bure og øvrigt grej fredag e�ermiddag, og fik kørt 3 trailer fulde ned i hallen,
hvor 2 af dem blev tømt, den 3. kunne lige akkurat gå ind ad døren. Perfekt,
idet alle bukkene var på denne. Søndag morgen startede vi klokken 0600 med
opmærkning af stande samt borde i hele hallen. Klokken 0630 var vi rig�g
mange, der tog fat, og i løbet af 5 kvarter var det hele så at sige s�llet op. Det
kører på skinner nu, så mange tak �l dem fra bestyrelsen der gav en hånd
med, igen.
Der var flere sælgere denne gang end normalt, men �l gengæld knap så mange
købere inde. Det så nu ud �l at handelen gik strygende over hele linjen, og
før vi så os om var klokken blevet 13.00, �d �l at pakke sammen igen. Utroligt
så hur�gt sådan en dag går. Klokken 14.30 var vi færdige med oprydningen,
og kunne returnere alt �l lageret igen. Alle var hjemme i privaten omkring
klokken 16.00. Fin dag sammen med en masse andre fugle interesserede, men
når det så er sagt - �l hvad ny�e?
Vi var igen igen kun bestyrelsen der tog fat. Vi får et fint overskud ud
af anstrengelserne, men �l hvad og hvem? Jeg taler vist på de øvrige
bestyrelsesmedlemmers vegne, når jeg skriver, at vi ikke agter at stå med det
hele selv i frem�den. Husk på, at overskudet fra markedet er med �l at holde
foreningskon�ngentet nede �l gavn for både dig og mig.
Vi går snart ind i 2016, hvor der allerede er planlagt 2 markeder. Man kan nok
allerede nu begynde at overveje, om vi skal fortsæ�e med det. Hvis ja, hvem
kommer så og giver et nap med? Det kan vi jo selvfølgeligt også diskutere på
generalforsamlingen. Men uanset hvad, havde vi trods alt en hyggelig dag
sammen med de øvrige.
Peter.
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Sortbrynet Albatros
Af: Poul Urbrand
Den Sortbrynet Albatros der er
hjemmehørende på den sydlige
halvkugle, kan en sjælden gang
imellem ses i Danmark. Og det skete
her i sommer, hvor et enkelt individ
blev set flere steder i landet, bl.a. ved
Blåvandshug, Skagen og ikke mindst
på Agger tange, hvor den var mange
gange igennem en længere periode.

Den Sortbrynet Albatros er en
mellemstor Albatros. Den ligner en
Mallemuk bare meget større, den
har en længde på op �l 95cm og et
vingefang som en Knopsvane op �l
235cm.
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Jeg havde fulgt dens færden i længere
�d via DOFbasen og bird alarm. Jeg
ville gerne se den og ikke mindst have
nogle billeder af fuglen. En fredag a�en
kom en melding at Albatrossen var
gået �l ro på Agger tange. Vi beslu�ede
at stå �dlig op lørdag og køre �l
Agger, turen kunne så kombineres
med familiebesøg. Vækkeuret ringede
frygtlig �dlig, og der blev brygget en
kande kaffe �l den 2 1⁄2
�mes tur. Vi ankom �l
tangen ved o�e �den,
hvor der i forvejen var
en større fremmøde
af fuglekikker. Men
vi fik meldingen at
fuglen var fløjet en 1⁄2
�me før vi kom, så det
var temmelig træls.
Vi ventede noget �d
for at se om den kom
�lbage, det gjorde den
ikke, så vi kørte lidt
rundt i området og så
en hel del andre spændende fugle.
Fredagen e�er kom meldingen igen,
Albatrossen var gået �l ro på Agger
tange. Så må�e jeg selv af sted igen,
nu ville jeg se den. Kørte hjemmefra
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kl. 3 om na�en så jeg kunne være på
tangen en halv �mes �d før solen stod
op, så må�e der da være en chance for
at se den. Ca. 2km før jeg var der kom
en melding på bird alarm at fuglen var
smu�et igen øv øv øv.
Nå men jeg nåede frem og denne gang
var der flere fuglekikker mødt frem,
nogle havde overna�et på stedet. Der
var jo ikke andet for end at vente og
se om den kom igen, så var der også
�d �l at få kameraet s�llet op og gjort

klar. E�er en 1⁄2 �mes �d kom den. Først
sa�e den sig mellem nogle måger ca.
700-800m ude på en lille ø i lagunen.
E�er lidt �d begyndte den at give
flyveopvisning rund i lagunen,
imponerende fugl, den prøvede �l
flere gange at komme i kontakt med
svanerne, men det havde de absolut
ikke lyst �l.
E�er nogle flyveture dukkede der
2 Havørne op som havde udset sig
Albatrossen som en let morgenmads
by�e. Jagten stod på nogle minu�er
og den ene Havørn havde på et
�dspunkt fat i Albatrossen, men �l
sidst opgav havørnene. E�er et lille hvil
gik Albatrossen på vingerne igen og
forsvandt over kli�erne ud på havet,
og det var sidste gang den blev set på
Agger tange.
Dagen var reddet �l fulde og der var
kommet en del billeder på filmen, ikke
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nogen teknisk gode billeder
da de er taget på en afstand
af ca. 400 �l 1100m og lys
var der ikke nok af, men de
fortæller en historie.
Nu var jeg jo kommet
hjemmefra først på dagen, så
der var masser af �d at se på
fugle i. Hjemturen gik over
Tipperne, der kunne jo være
lidt spændende at se på.
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Det første jeg mødte var en flok Stor
Præstekrave der gik sammen med
en flok Dværg Ryler lidt Alm. Ryler,
omkring 100 fugle i alt. Lidt senere
en Rørhøg der svævede lavt over
rørene for at finde noget spiseligt,
så der kom endnu flere billeder i
kassen. Så gik turen hjem �l en lille
e�ermiddags lur.
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Tur til Meppelmarked
i Holland oktober 2015

Af: Lars Albertsen
Så gik turen �l Meppelmarked igen,
igen…
Brian, Erik og jeg mødtes ved Peter
na�en �l den 24. oktober (Erik lagde bil
�l turen).
Turen derned var præget af en masse
vejarbejde på den tyske motorvej, samt
løse heste.Turen tog lidt længere �d end
normalt, da Erik´s GPS ikke var opdateret,
hvilket resulterede i ufrivillig sightseeing
på det Hollandske motorvejsnet.
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Vi var fremme ved Assen kl. ca. 08:00,
hvor markedet var åbent.
Jeg fik a�entet mine bes�lte fugle. jeg
havde bes�ldt 23 fugle i alt �l levering
på markedet. Der var lidt af hvert,
bla. Vævere, Finker, Astrilds, Stære og
Hjelmvagtler.
Fuglene var �l mig selv, samt bes�llinger
�l venner og bekendte hjemmefra.
E�er ca. 20 min var jeg klar �l afgang
mod Danmark igen, men da Brian, Erik
og Peter ikke var færdige, havde jeg �d �l
at se markedets udvalg af fugle.
Der var en del Røde Kardinaler og
Kongeglansstære som havde min
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interesse, derudover var der en masse
andre spændende fugle: Grønne
Kardinaler, Nordiske fugle og Astrilds.
Da Peter og de andre havde fået handlet
deres foder og småfugle, valgte vi at
begive os hjemad.
Vi drog fra Assen omkring kl. 11:00, så
vi for engang skyld kunne komme hjem
i rig�g god �d, troede vi i hvert fald, for
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da vi nåede Tyskland, nærmere bestemt
Hamborg, valgte Erik ikke at ly�e �l
GPSén, hvilket resulterede i hyggekørsel
i indre Hamborg by, og man må nok
erkende, at her er Fredericia lille ved
siden af.
Nogle af de �l købte fugle var:
Toppet Maina, Mandarinstær, Dompap
og Hjelmvagtel.
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Pasningsvejledning for Ceresastrild
Danske navn: Ceresastrild
Videnskabeligt navn: Neochmia
modesta
Han: Pandens og issens forreste del
rødlilla, hovedets sider hvide med
bølgeformede brunlige tværstriber.
Tøjlen, hage og strubens øverste del
sorte. Nakke, ryg og vinger gråligbrune,
vingedæk�er med hvide spidser,
overgump og overhaledæk�er hvidlige
med brune tværstriber, hale sort.
Bryst og sider hvidlige med brune
bølgeformede tværstriber, bugen hvid.
Øjne brune med sort øjenlågskant,
næb sort, ben kødfarvede.
Hun: Den rødlilla plet på forhovedet er
mindre. Over øjet en hvid stribe. Hage
og strube hvide. Bølgetegningen på
undersiden svagere end hos hannen.
Udbredelse Geografi: Ceresastrilden
lever i det Østlige Australien i et
meget lille udbredelsesområde, der
strækker sig omtrent fra Port Denison
i Queensland i nord �l det sydlige New
South Wales i syd.
Biotop: Lever kun i umiddelbar nærhed
af vand. Buske og græs landskab.
Størrelse: 11 cm.
Levealder: 4 �l 6 år

Anbefalet størrelse og indretning
af anlæg eller bur Et kassebur som
er lukket på tre af siderne og med
et frontgi�er, størrelsen på buret er
100 cm. i længden, 50 cm. i højden
og 40 cm. i bredden. Med en skuffe
i bunden, �l bundmateriale så det
er nemt at rengøre. Buret forsynes
med naturgrene. Foder og drikkeskåle
placeres således at fuglenes
ekskrementer ikke havner deri.
Et udendørsvoliereanlæg er 100
cm. i bredden, 200 cm. i længden
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og 200 cm. i højden. Volieren
forsynes med sluse for at fugle ikke
flyver bort og med naturgrene som
siddepinde og en afdeling med tæt
opsat fyrregrene og besky�et mod
blæst og regn. Bundmateriale under
faste opholdssteder skal let lade sig
rengøre, kan være sand. Fra volieren
skal der være adgang �l fros�rit inder
rum.
Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Da det er tropefugle som lever
i det østlige Australien spænder
temperaturen sig fra
12-25 grader alt e�er års�den. Fuglen
befinder sig bedst ved 14-20 grader
og med en lu�fug�ghed omkring 40-
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70 %. Da det er forholdsvis små fugle
med et forholdsvis hur�gt stofski�e
er det i den mørke �d nødvendigt at
forlænge dagslyset �l sammenlagt 12
�mer
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 i bunden af
kasseburet / voliere
Fodring
I naturen ædes der hel og
halvmodent frø undertiden små
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Sociale behov
Kan holdes med
andre fugle af
samme størrelse
og robusthed.
Samt med
artsfæller, da
de er meget
selskabelige
fugle, men
forsvarer dog
deres rede i
yngletiden.

insekter og myrepupper. Som bur
eller volierefugle tilbydes en hos
fuglehandlerne færdigblandet
tropeblanding. De kan også tilbydes
opblødt frø (et frø der stået i
vand i et døgn og derefter skyldes
grundig, hvorefter det sættes til
afdrypning i et døgn). Alt foder på
nær tørt frø fjernes senest efter 1
døgn eller før hvis det lugter eller
ser fordærvet ud. Der kan også
tilbydes ægge opmadning foder,
som kan købes hos fuglehandlerne.
Der må heller ikke mangle Grit
(Kalkskaller). Vitaminer og mineraler
gives efter den anvisning der står
på emballagen. Efter årstiden gives
grønt, pas på at det er usprøjtet.

Formering,
yngelpleje
og eventuel
neutralisa�on
Har man et par er det mest
nærliggende at prøve at få dem �l at
yngle, hvilket er en mulighed. De skal
have en reddekasse eller en kurv, de
kan også selv bygge en redde i busk.
Reden fores med halvtørt græs eller
kokostrevler, dyre hår og små stykker
bomuldsgarn ca. 11/2 �l 2 cm. i
længden.
I reden lægges 3-6 hvide æg og der
ruges i ca. 12-14 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. Ugerne kan godt gå sammen
med forældrene selv om de er startet
på et nyt kuld.
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Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
De 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 vingen.
Den syge fugle har ma�e delvis
lukkede øjne, oppustet pjuske
�erdragt o�e er den snavset med ved
ga�et. Den sidder o�e i foderskålen
uden der sker noget. Når den hviler
eller sover, foregår det på begge
ben. Opdages en syg fugl er en
varmelampe første hjælp, og hjælper
det ikke er der ikke meget at gøre end
kontakte dyrlæge.
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Lovgivning og dokumenta�on
Der er ingen lovregler for hold af den
fugl.
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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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

0,1 = hun

Sælges
1,1
1,1
2,2,5
15 stk.

Sælges
Adelaide Parakit, mørk art
Rødkappet Parakit
Springparakit
Risfugl

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
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1,1 = par

1,0

Undulater
Diamantdue

Købes
0,1
0,1
0,1
1,0

Gulh. Gouldsamadine
Turkis Græsparakit, gulbuget
Hartlaubsisken
Kapdue

Ejvind O. Pedersen
Tlf: 40 47 59 61
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Tidsskriftet

Dansk Fuglehold
- bladet for enhver, der søger oplysninger
- udkommer 10 gange årligt

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Du tegner abonnement for 2015 ved at indbetale
Ved indbetaling før 2015, får du endnu ikke udkomne blade i 2014 med i prisen.

Dansk Fuglehold
Skriv eller ring til:

Dansk Fuglehold
3140 Ålsgårde, Danmark
Tlf. + 45 7023 2348

E-mail: eksp.df@ldf-net.dk

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
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