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Trekantens Fugleforening
Fuglemarked...
Næste arrangement i foreningen bliver vort fælles fuglemarked i Kongreshallen
i Kolding. Se. annonce side 4 i de�e medlemsblad.
Der er dog en lille ændring i forhold �l �dligere, da markedet nu lukke kl. 13, i
stedet for �dligere kl. 14.
Hvor :
Hvornår:

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Søndag den 25. oktober 2015, kl. (9.00) 10.00 - 13.00

Siden sidst...

...har vi den 6. september været en tur på Rømø. 24 af foreningens
medlemmer drog afsted �l sydvest Jylland. Vi skulle mødes ved Ballum sluse
hvor sekretæren stod klar med morgen kaffen og rundstykker. Alle mødte op
i god �d og det betød at, Kjeld som skulle vise os lidt rundt, kunne starte før
�d. Han havde sat sig godt ind i sagen og fortalte vidt og bredt om fuglene i
området samt en hel del lokalhistorie.
Vejret var klart denne dag, dog noget blæsende, men vi fik da set lidt
fugle. Måske ikke i den mængde nogle havde sat næsen op e�er, men der
var da også lige et par sjældenheder. Om ikke andet fik vi set marsken og
hyggesnakket medens vi på ski� så på fugle i hans medbragte teleskoper.
E�er en god �mes �d kørte vi op �l dæmningen. Første stop ved en lille sø bag
diget. Her var ikke meget at se. Here�er kørte vi ud på dæmningen og gjorde
holdt midt vejs. Her var mange små vadefugle dog på modsa�e side, så vi blev
enige om at køre �l Lakolk så de trængende kunne få s�llet deres nødtør�.
De�e gav anledning �l lidt forvirring da vi skulle derfra og videre sydpå, men
det lykkedes da �l sidst at få samling på tropperne lidt nord for Havneby. Vi
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Trekantens Fugleforening
gik �l vandet medens han igen lys�gt fortalte og �l sidst må�e vi sige stop. Vi
havde jo reserveret bord klokken 13.30.
En stor tak �l Tønnisgaard for at de ville guide os rundt. Vi fik vist alle s�llet
vores sult da vi blev bespist på Holms røgeri. Der var rigeligt fisk i buffeten.
Here�er var det op �l folk selv hvad der skulle ske. Vi var oppe ved Lakolk og
se drage fes�val. Det var nu ikke så prangende som det før er set, men dog
mange drager.
Slu�eligt tak �l jer der deltog og vi prøver �l igen i 2016.
Peter.

... har vi a�oldt lagersalg, hvor vi realiserede en del af det vi havde på vort
�ernlager samt i foreningslokalet. Nu mangler vi bare at rydde op på lageret.
Der ligger meget værdiløst, som vi ikke længere finder anvendelse for. Det der
ikke er solgt, bliver kørt væk.
Foreningslokalet er ryddet, og nøglen er afleveret �l boligselskaber den 30.
september. Det var med vemod at nøglen blev afleveret e�er mere end 30
år med eget mødelokale. Intet vare evigt, så nu må vi se om ikke vi kan finde
andre egnede lokaler. Her har vi gode erfaringer med vor grila�en, der blev
holdt i mødelokalet, der ligger i forbindelse med Fredericia Miniby.
Der arbejdes i bestyrelsen på, at vi også kan a�olde vort julebanko i disse
lokaler. Derom senere.
Ejvind
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Trekantens Fuglemarked
Søndag den 25. oktober 2014 fra kl. 9.00 til 13.00

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
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)
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
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Solfugle.
(Leiothrix lutea)

Af Peter Damsgaard
Solfuglen hører �l i gruppen frugt
og insektædere. Denne fuglegruppe
overs�ger i arts antal alle andre fugle
grupper, men alligevel er de frugt
og insektædende fugle langt mindre
betydningsfulde som burfugle end
andre fugle grupper.
Dette forhold skyldes flere ting.
For det første er de frugt og
insektædende mere sjældne og for
det andet stiller denne fuglegruppe

langt større krav til foder og pasning.
Som navnet antyder gives der
varieret foder af frugt og levende
insekter; et krav, der kan være
vanskeligt at opfylde. Dertil kommer
en ofte flydende afføring, der stiller
helt specielle krav til bundlaget i
volieren samt hygiejnen. Foderet
skal anbringes lidt i højden og fra
flere sider forlyder det at sand og
grus i bunden er bandlyst. Dette
har nu ikke været et problem i mine
volierer. Kommercielt fremstillet
universalfoder er tilgængeligt, men
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man må stærkt fraråde en
ensidig anvendelse af sådan
foder. Fuglene har o�e stærkt
individuelle foderbehov, og
man er derfor nødsaget �l selv
at eksperimentere sig frem �l
ny�ge foder blandinger.
Dog siger gamle fugle folk at de
ynder sandkage med indbagt
tørrede insekter.
Beskrivelse:
Han: Oversiden er olivengrøn
med gullig nakke og isse. Tøjler og
øredæk�er gule. Skægstribe sort.
strube gul og bryst orange. Øvrig
underside gulgrøn. Kropsider grå og
hale gråbrun. Næbbet er rødt, øjet
brunt og ben gulbrune.
Hun: Som hannen, men o�e med
mindre gul farve på øre dæk �erene.
Kønnene skelnes i øvrigt bedst på
sangen.
Længden er 15 cen�meter.

Solfuglen eller Sang�malia kaldes også
Kinesisk Na�ergal eller Kinesisk Sang�malie og disse navne hentyder �l
fuglens oprindelse i Kina.
Solfuglen er den mest almindelige frugt
og insektædende fugl i fangenskab.
Solfuglen er en stærk og robust fugl,
der trives fint sammen med andre
fugle i det fri �l langt hen på e�eråret.
Solfuglen kan absolut anbefales �l
fugleholdere, der ikke �dligere, har
ha� frugt og insektædende fugle.
Foderet skal sammensæ�es af
forskellige søde frugter som æble,
appelsin, pære og banan. Agurk tages
også gerne og animalsk foder. Her
skal nævnes melorme og myrepubber.
Solfuglen er ikke kræsen og flere andre
frugt og insek�yper kan glimrende
anvendes.
Opdræt: Opdræt forekommer
regelmæssigt og arten er nok den
mest ynglevillige frugt og insektæder.
Der bygges en åben rede af tørt græs
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som fuglene kræver.
Myrepubber, græshopper
og andre flyvende
insekter er bedst egnet.

og heri lægges 3-4 blålige æg. Disse
klækkes e�er cirka 12 dages rugning.
Ungerne går af reden når de er 1213 dage gamle, men er på de�e
�dspunkthelt a�ængige af de gamle.
Det største problem med opdræ�et
er de store mængder animalsk foder,

Flere opdræ�ere lader
de voksne fugle flyve frit,
således at de selv kan
fange de, nødvendige
insekter i haven nær
volieren. Såfremt fuglene
holdes helt frit bør man
sørge for at lukke dem
ind igen umiddelbart før
ungernes ud flyvning.
Forældrene er meget
stedbundne, men de vil gøre alt for at
lokke ungerene med ud i det fri.

Danske Fugleforeninger
Bogsalget

fugleforeningernes eget bogsalg
Besøg vor internetbutik - her finder 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

Tlf. 70 23 23 47

Hjemmeside: www.bogsalget.com . E-mail: bogsalget@bogsalget.com

Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden
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Opdræt af Spætmejser 2.
Af: Peter Damsgaard
Som lovet kommer her en opfølgning
på opdræ�et. Siden sidste ar�kel er
der kommet 2 unger af kassen. De har
nu, her sidst i juni, været af kassen i
nogen �d. Da de kom af kassen sad de
for det meste bare og hang i pauserne
mellem hver fodring. I dag er de ligeså
ak�ve som forældrene, nok endda mere
ak�ve. Jeg var ellers på et �dspunkt
sikker på at den ene gik �l, men så
slemt gik det da heldigvis ikke. Den sad
og hang med næbbet under vingen og
var slet ikke �lpas. Der var jeg lige lidt i
vildrede, for hvad kan man lige give en
sådan fugl.
De ligner forældrene på en prik, dog i
en noget lysere udgave. De er også så
småt begyndt at prøve næbbet af, når
der skal flækkes solsikke. De er meget
ak�ve og hakker løs på alt på deres vej.
En gang imellem tager de lige en seriøs
flyvetur rundt i hele volieren, en 2-3
gange, inden de lander med benene
opad, således at de hænger i voliere
taget. Imponerende og noget deres
forældre ikke har gjort, medens jeg har
ha� dem.
På foder siden er der også blevet
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normale �lstande, sådan at forstå,
at jeg har sat foder mængden lidt
ned igen, og de er igen interesseret i
solsikke og nødder. Jeg ved ikke om
de allerede nu er startet på at samle
forråd �l vinteren. De solsikkefrø der
blev gemt i leret, får de i hvert fald ikke
meget glæde af. De er begyndt at spire
og er nu 10-15 cen�meter høje.
Jeg er blevet enig med mig selv om, at
de �l næste år, skal have større forhold
at gå under. De�e betyder at mine 5
volierer �l græs paraki�er, bliver slået
sammen �l en. Så kan det da godt være,
at der kan blive plads, �l et par af en
anden slags sammen med dem. Nu må
vi se der er jo stadig lidt �lbage af yngle
sæsonen 2015 og måske bliver der lidt
yngel, der kan by�es væk �l nyt. Det
har været sjovt at prøve kræ�er med
denne fugl og har da også givet lidt blod
på tanden �l nye udfordringer.
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Pasningsvejledning for Indisk Sølvnæb
Dansk navn: Indisk Sølvnæb
Videnskabeligt navn: Lonchura
malabarica
Han: Overside mørkebrun, bryst og bug
gullig hvid. Underhaledæk�er brunlige
og overhaledæk�er hvid. Næb sølvgråt,
øje mørkt og ben hornfarvede.
Hun: Som han.
Længde: 11,5 cm
Forventet levealder: 4 �l 6 år
Udbredelse Geografi: Sølvnæb er
udbredt i hele Indien
Biotop: Den træffes i åbnet,
busklandskaber, haver og parker.

Anbefalet størrelse og indretning
af anlæg eller bur Et godt udendørs
voliere anlæg 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 grene.
Den befinder best i godt �lplantet
voliere og siderne bør lukkes med
grene for at besky�e mod regn og
blæst og de bør have adgang �l inder
rum.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
længden 40 cm i bredden og 50 cm
i højden. Buret er lukket på alle
sider på nær fronten der består af
trådgi�er og forsynes med natur
grene og et bundmateriale der let
lader sig rengøre. Foder og drikke
skåle placeres således fuglenes
ekskrementer ikke havner deri.
Særlige pasningsbehov,
herunder særlige krav �l
temperaturforhold
Da det er en tropefugle spænder
temperaturen sig fra 10-25
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grader alt e�er års�d. Fuglen befinder
sig bedst ved ca. 15 grader. Da der
en forholdsvis lille fugle med et
forholdsvis hur�gt stofski�e. Den
kan udmærket gå i frilu�svoliere i
sommerperioden.
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 sæson for grønt fra naturen kan
buret/volieren forsynes med bundter
af halvmodent græsfrø.

hos forhandleren færdig blandet
tropeblanding. De kan også �lbydes
opblødt frø (et frø der har stået i vand
et døgn, og dere�er skyldes 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 (Råden) eller ser fordærvet
ud. Der må heller ikke mangle Grit
(Kalkskaller og småsten). Der skal al�d
være rent drikkevand. Vitaminer og

mineraler gives e�er den anvisning der
står på emballagen.
Fodring I naturen spises forskellige
hirsesorter, kanarie og græsfrø. Som
bur –eller volierefugl �lbydes en

10

Sociale behov
Kan holdes sammen med andre fugle
af samme størrelse. Undgå artsfæller.
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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.
Reden bygges i en fyrregren eller i
en færdig købt lukket kurve rede.
Reden fores med halvtørt siv, græs
eller kokostrevler. I reden lægges 4-

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.

Lovgivning og dokumenta�on
Der er ingen lovregler for hold
af den

6 hvide æg og der ruges i ca. 12-14
dage. Ungerne bliver i reden ca. 21
dage e�er klækningen. E�er yderligere
3 uger er ungerne selvstændige og
det er ikke nødvendig at �erne dem
inden udfarvning ,da de Ikke jages af
forældre.
Ved flytning af ungerne anbefales et
bur med samme indretning og samme
foder som hid�l.

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 Theodor Thomsen,
Landsorganisa�onen Danske
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med
stø�e fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.

Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel Den sunde fugle har stram
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Hirsekolber.
Af Peter Damsgaard
Sommeren 2015, blev sommeren, hvor
jeg ville prøve kræ�er med at lave hirse
kolber selv.
Det burde jo ikke umiddelbart være et
problem.
Jeg havde læst lidt ar�kler om hvordan
og hvad andre gør. Hirsen skulle bare
sås i lige rækker og så bare gro hele
sommeren igennem. Når vi så kommer
hen på sen sommeren kan de høstes i
rigelige mængder. Hirsekolben er en ret
s�vstrået plante og de skulle sjældent
vælte. En plante får mange kolber, og
når de har sat kolber kan man godt
begynde at bruge af dem. Skulle man
så få nogle i overskud, høstes disse og
tørres �l senere brug.
Jeg havde plantet et stykke urtehave
�l med rød kolbehirse. Et areal på 1x3
meter. De var sået tæt og jeg regnede
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med at få bare en smule ud af det. En
lang periode så det ikke for godt ud. De
havde nok fået for lidt vand, og varme
var det heller ikke blevet �l. Her sidst i
august måned, er der så kommet gang
i planterne, og jeg er begyndt at høste
af dem. Det er noget især små fuglene
sæ�er stor pris på. Paraki�erne vil
også gerne forkæles, men der er nu

langt op �l størrelsen på de kolber man
køber. De er vel ikke meget mere en
5-6 cen�meter i kolben. Til gengæld er
der mange, så der er �l noget �d. Jeg
har snakket med et par stykker, der
med succes har dyrket dem i drivhus.
Her skulle de komme hur�gere op og
få kolber af en fin størrelse. Måske en
gyldig grund �l at få drivhus i haven.
Hvem ved. Så er den givet videre.
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Pasningsvejledning for mejser
Egentlige mejser
(Parus spp.), halemejser (Aegithales
spp.) og skægmejser (Panurus
biarmicus)
Størrelse: Fra 6-8 cm plus hale
Forventet levealder: 4-6 år
Anbefalet størrelser og indretning af
anlæg og burer
De fleste arter (fra vore breddegrader)
kan holdes i udendørsvolierer året
rundt. Tropiske arter kan holdes
udendørs om sommeren, men
skal som minimum have adgang �l
fros�ri indendørsvoliere om vinteren.
Udendørsvolierer bør som minimum
være H180 x D100 x B200 cm og være
tæt beplantet for at skabe tryghed og
for at �ltrække insekter, fuglene kan
æde.
Bundlaget bør bestå af jord, gerne
�lsået med forskellige græsarter, som
de frøædende fugle kan spise frøene af
(især skægmejser). Siddepindene bør
være naturgrene, hvor nogle placeres,
således at fuglene er godt besky�et
mod blæst og regn, andre grene
placeres, så fuglene har mulighed for
ophold i solen.

I ekstra kolde/frost perioder vil det
være �lrådeligt, også at de hårdføre
arter (fra vore breddegrader) kan søge i
et aflukke, der kan holdes fros�rit.
Vand og foderskåle placeres således,
at de al�d er tørre og rene. Vådt frø
mugner hur�gt og vil være med �l at
fremkalde sygdomme. Undgå også at
fuglenes egne ekskrementer havner
i skålene. Alle udendørs anlæg skal
være forsynet med sluser, således
at bor�lyvning af fugle er umuligt.
Tropiske arter kan holdes i kassebure
med anbefalet størrelse på H60 x D50
x B100 meter. Buret er lukket på alle
sider på nær fronten, der består af
trådgi�er. Buret forsynes med grene
og bundmateriale, der nemt lader sig
rengøre. Men oplevelsen af fuglens
naturlige væsen opnås ikke helt.
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Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav �l temperaturforhold
Fuglene er af natur meget ak�ve
og skal have mulighed for at gå på
insektjagt i løbet af dagen.

S�mulering og behov for mo�on
Fuglenes ak�vitet s�muleres bedst ved
at gøre indretningen af volieren/buret
så kompleks som muligt (tæ�e og åbne
beplantninger, elementer, der naturligt
�ltrækker insekter osv.).

�l frøblandinger med mindre frø som
hirse, ukrudtsblandinger og lignende.
Som halvmodent frø kan �lbydes
opblødt frø (en frøblanding sæ�es i
vand i et døgn, hvore�er det skylles
kra�igt og sæ�es �l afdrypning i et
døgn, inden det anvendes). Umodent
frø kan også plukkes i naturen og
gives direkte, men kan også nedfryses
og gives ved senere lejlighed. Husk
at det skal være optøet først. Ved
plukning af frø i naturen vær da sikker
på, at der ikke er sprøjtet i området.
I yngleperioder �lbydes færdig købt
æggefoder-blanding.
Alt opmadningsfoder �ernes e�er
senest 1 døgn eller før, hvis det
begynder at lugte surt.
Der må ikke mangle Grit (kalkskaller og
småsten) samt vitaminer og mineraler,

Fodring
Mejser lever typisk af insekter og
i mindre grad af små former for
plantefrø. Som bur- og volierefugle
�lbydes de som grundfoder
færdiglavede insektblandinger, som
kan købes i dyreforretninger, og der
suppleres med levende insekter som
edderkopper, melorme, voksmøllarver,
bananfluer, maddiker og lignende. Især
skægmejser skal desuden have adgang
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som gives e�er den anvisning, der står
på emballagen. Rent drikkevand må ikke
mangle.
Sociale behov
Langt de fleste fugle er fredelige og
omgængelige og kan holdes sammen
med andre fugle af samme størrelse og
robusthed. Vær dog opmærksom på,
at når yngleperioden indtræder, kan
fordrageligheden sæ�es på en alvorlig
prøve, og en eventuelt adskillelse kan
blive nødvendig.
Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisa�on
Har man et par, er det mest
nærliggende at prøve at få dem �l
at yngle. Reden bygges o�e i en
tæt busk eller med en færdig købt
kurverede som grundlag. Til reden
anvendes tørt græs, små kviste eller
kokostrevler. Som foring anvendes
dyrehår, små �er, dun og mos. I reden
lægges alt a�ængig af arten 4-12 æg,
der ruges af begge forældre i 12-14
dage. E�er æggene er klækket, fodres
hovedsageligt med levende foder og
æggefoder. Ungerne forlader reden 1016 dage e�er klækningen, men mades
stadig af forældrene i nogle uger e�er.

Den er konstant på opdagelse, og i
hvileperioder sidder den på ét ben
med hovedet under en vinge.
Den syge fugl har ma�e, delvist
lukkede øjne, oppustet pjusket
�erdragt, og o�e er den snavset ved
kloakken. Når den hviler eller sover,
foregår det på begge ben. Opdages
en syg fugl, er en varmelampe første
hjælp. Hjælper de�e ikke, tag �l
dyrlægen med fuglen.
Slutblok
Denne pasningsvejledning er
udarbejdet af Landsorganisa�onen
Danske Fugleforeninger (www.ldfnet.dk).
Pasningsvejledningen indeholder
generel informa�on om pasning af en
dyreart/dyregruppe.
Yderligere oplysninger kan findes på
biblioteket eller på ovennævnte og
andre hjemmesider.
Pasningsvejledningens faglige indhold
er godkendt af Rådet vedrørende
hold af særlige dyr den 12.12.2013
i henhold �l bekendtgørelse om
erhvervsmæssig handel med dyr.

Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel
Den sunde fugle har stram, glansfuld
�erdragt og blanke, klare øjne.
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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

Sælges
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1,1

1,1 = par

Købes
Kongeparakit
Rødkappet Parakit
Adelaide Parakit
blå Pennant Parakit
Turkis Græsparakit
Elegant Græsparakit
Springparaki�er

Peter Damsgaard
Tlf: 30 56 21 03
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0,1 = hun

0,1
0,1

Gulh. Gouldsamadine
Turkis Græsparakit, gulbuget

Ejvind O. Pedersen
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
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Tidsskriftet

Dansk Fuglehold
- 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

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
������������������

