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Trekantens Fugleforening

Generalforsamling
Så er der igen taget hul på en ny kalender, og her er januar måned �spunktet,
hvor vi holder vor ordinære generalforsamling.
Vi starter a�enen med lidt at spise. Menuen står igen på Gule ærter med
�lbehør. Køkkenholdet har som sædvanligt fået frie hænder, med hensyn
�l a�enens menu, dog med udgangspunkt i gule ærter. Alt e�er fantasien i
køkkenet, bliver menuen sammensat, så der er alt godt �l den sarte gane. Det
er gra�s at deltage i spisningen for medlemmer af Trekantens Fugleforening, når
blot de har betalt kon�ngent. I dagens anledning kan der købes en lille skarp �l
de gule ærter, noget der er nogle der sæ�er stor pris på.
Som �dligere år vil vi gerne have en �lmelding, så vi kan have mad nok �l alle.
Ring �l Ejvind på tlf. 40 47 59 61, senest lørdag d. 17. januar 2014
Når alle forhåbentlig er rig�g mæ�e og vel�lpasse (kl. ca. 19.30) begynder vi
med vor ordinære generalforsamlingen. Det er ved denne lejlighed, du kan
være med �l at præge udviklingen i din fugleforening. Hvis du ikke allerede har
reserveret dagen i din kalender, så er det nu, du bør afsæ�e �d.
Hellere for �dlig end for sent.
Dem der ikke ønsker at deltage i spisningen, er velkommen �l at møde op på
de�e �dspunkt.

Dagsorden
1.
2.
3.
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Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Aflæggelse af foreningens regnskab, revideret �l godkendelse
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Trekantens Fugleforening
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Indkomne forslag
Valg �l bestyrelsen
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af 2 revisorsuppleanter
Valg af 1 person �l bladredak�onen
Valg af 1 suppleanter �l bladredak�onen
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Mød op denne a�en og vær med �l at præge din forenings frem�d.
Hvor:
Hvornår:

Korskærsvej 8, kld. Fredericia
Onsdag den 22. januar 2014 kl. 18.30 (19.30)

Dødsfald
Det er med sorg at vi har modtaget meddelelsen om at Anna Nielsen,
Fredericia, ikke er mere. Anna vil være savnet blandt foreningens medlemmer.
Vore tanker går �l de e�erladte.
Æret være Annas minde.
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Trekantens Fugleforening

Siden sidst...

... har der været juleafslutning i foreningen. Som �dligere år sker det, som
julehygge i foreningens mødelokale, hvor vi spiller julebanko, spiser æbleskiver
med gløgg, samt afvikler et amerikansk lo�eri. Også i år var der rig�g mange
fine gevinster at spille om. Hovedgevinsten var som sædvanlig en and.
Derudover var der 20 andre pakker fra slagteren, samt mange sidegevinster.
Også ved det amerikanske lo�eri var der et væld af præmier. Kasseren havde i
dagens anledning spenderbukserne på, så han var meget rundhåndet.
Blandt de mange fremmødte, ver der rig�g mange, der fik mere end en
gevinst med hjem. Jeg tror sågar, at nogle fik kørerlejlighed med andre, for
at få gevinsterne bragt sikkert hjem. En rig�g hyggelig a�en, som allerede nu
overvejes igen �l næste år.
Tak �l dem der mødte op denne a�en, og tak �l dem der havde skaffet
gevinsterne.
Ejvind
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OBIE FRØ
Salg af:
Obie frø, Lori foder, Æggefoder
Frosne Pinkies og Buffaloorm
Hamp strøelse, Nekton vitaminer
Fonia, Prona grit, m.m.
Der er åben når jeg er hjemme,
så ring først.
Hverdage efter kl.16
Weekenden hele dagen

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

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
������������������
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Generalforsamling 2014.
Af: Peter Damsgaard
Så nærmer sig afslutningen på 2013.
Man kan se �lbage på en sæson med
mere eller mindre �lfredss�llende
yngleresultater. Vi skal jo så også �l at
inds�lle os på, når vi kommer på den
anden side af nytåret, så skal vi igen
mødes �l den årlige generalforsamling.
Denne a�en igen med en god
omgang gule ærter. De�e har for mit
vedkommende givet anledning allerede
�l nogle frem�ds tanker.

Skal vi beholde vores foreningslokale?
Hvem er det for, hvem skal holde
det rent? er det spild af kon�ngent
kroner? Vi bruger det jo reelt ikke
mere end 5-6 gange om året. Ja plus
vores bestyrelses møder ca. 10 om
året.
Foreningsblad. Hvad skal vi med
det? Det virker �t som om det er et
blad for bestyrelsen, af bestyrelsen
og om bestyrelsen. Hvad syntes
medlemmerne? Er det interessant
læsning eller hvad? Skal vi stadig have

Hvad skal vi i 2014? Skal vi bare
arrangere stort set, det vi plejer
eller skal vi arrangere det/ de
arrangementer, hvor vi på forhånd ved,
at her deltager medlemmerne.
Her kan nævnes: generalforsamling,
grill a�en og jule banko. Deciderede
fuglemøder er vi blevet enige om
nok er historie. Vi har mange gange
oplevet, at der ikke kommer ret meget
mere end et par stykker ud over
bestyrelsen.
Uds�lling. Hvad skal vi med vores
grej? Bliver der nogensinde a�oldt en
uds�lling igen?
Hvad skal vi så med vores udstyr?(Leje
af lokale)
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blad 10 gange om året eller skal vi bare
have en kalender og så et blad når der
er stof nok.
Jeg prøver igen at arrangere en tur ved
Hindsgavl med natur vejlederen i maj
måned.
Nogen vil nok sige, hvad er det for et
surt opstød, men vi er nogle stykker,
der bruger en hel del �mer på at
arrangere møder/ ture/ pr uds�lling
samt markeder. Noget der i bund og
grund skulle være �l glæde og gavn
for medlemmerne. Så kan man godt
blive en smule skuffet/ irriteret, når
man så skal lægge ører �l, nå nu har I
så igen været på bestyrelsestur. Nå det

arrangement var så også forbeholdt
bestyrelsen. Hvorfor bliver vi aldrig
spurgt? Nu er det jo sådan, at vi også
har et privat liv og kan vel i bund og
grund, tage på tur med dem vi har
lyst �l uden, at vi al�d skal ringe �l
medlemmerne. Her tænkes på ture �l
markeder i andre lande og rundt om i
Danmark.
Jeg håber så med de�e, at have
vakt interessen ved jer, så vi
kan få en konstruk�v debat på
generalforsamlingen.
Så er der kun �lbage at ønske jer en
god jul og et godt nytår.
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Mit fuglehold
Af: Claus Vandborg.
Skrevet af: Peter Damsgaard.
Det hele startede i 1980, da jeg fly�ede
�l min nuværende adresse i Dalegade.
Jeg havde en Nymfeparakit hun, som
jeg manglede en han �l. Dengang var
der ind�l flere dyrehandlere i byen, og
jeg gik �l bu�kken i Købmagergade.
Han havde ikke en han, men kendte en
der muligvis kunne hjælpe. Vel hjemme
igen, gik der vel ikke mere end en �me,
før det ringede på døren. Der stod en
med en nymfe han, og handelen kunne
kun blive �l noget, hvis jeg meldte mig
ind i fugleforeningen.
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Sådan blev det, og jeg har været
medlem siden.
Jeg deltog i et forenings møde 3
måneder e�er jeg var blevet meldt
ind. Det var på generalforsamlingen,
og her blev jeg så valgt i bestyrelsen,
�l kasser posten. Det er en post jeg
havde i 10 år. Here�er blev jeg valgt �l
formand, som jeg var i 5 år. Here�er
sad jeg i bestyrelsen ind�l 2012, hvor
jeg trak mig. Dog tager jeg mig stadig
af salgs annoncerne �l bladet, og
har i flere år varetaget foreningens
hjemmeside.
I starten bestod mit fuglehold af
kanarier. På det �dspunkt var vi, i
Fredericia, godt med indenfor opdræt
af kanariefugle. Vi var 4-5 stykker der
konkurrerede om hvem, der var den
bedste. På foreningens uds�llinger var
der al�d et klasselokale, hvor der kun
var uds�llet kanarier.
Jeg startede med farve kanarier og �l
sidst var det lizard kanarier der blev
opdræ�et. Men denne side af hobbyen
døde s�lle ud.
Kanarierne blev opdræ�et i kassebure i
mit udhus. Jeg fik så bygget 12 volierer
i baggården, og fik lidt græsparaki�er
samt småfugle. I dag er alle voliere
slået sammen �l en stor. Her går der en
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større flok Lessons Spurvepapaagøjer
og lidt Rødskuldrede Græsparaki�er
samt gule kanarier. Nogle af dem har
jeg gående ude i min kolonihave om
sommeren, men tager dem hjem om
vinteren.

E�er eventyret med kanarie
opdræ�ene, gik jeg over �l at opdræ�e
afrikanske småfugle. Dem har jeg ha�
mange forskellige af, og de har ikke
været lige le�e at få �l at yngle. Jeg
lavede i flere år selv levende foder.
Det var hovedsaligt microorm, men
også maddiker. De�e kan dog ikke
anbefales, da det lugter fælt, men
resultaterne udeblev ikke. Det blev
�l mange unger og ikke mindre end 9
lokale førsteopdræt. Her kan nævnes
Gråhovedet Stær og Dansefinken.

Fugle som ikke ses mere, ikke dermed
sagt at de ikke er i landet mere, men
jeg har ikke set dem på uds�llinger og
markeder.
Vi har gennem alle årene ha�
stor glæde af foreningen og har
været trofaste på udflugter og �l
foreningsmøderne.
Forenings udflugterne har alle været
gode, og der har al�d været en
god stemning. Jeg har været med i
Walsrodefuglepark mindst 10 gange.
Et sted, der er et besøg værd.
I dag har jeg lavet en selskabs voliere,
som er nem at passe. Der er også
blevet �d �l andet, og jeg bruger en del
�d ude i mini byen.
Her er jeg guide og nyder at fortælle
historier �l de besøgende. Det bliver
da også en gang imellem �l en lille
røverhistorie.
Når jeg er hjemme, er der jo også Elvis.
Ja, det er min hund og den skal jo en
tur på volden og lu�es et par gange om
dagen.
Det var lidt fra mit fuglehold.
Fortalt af Claus Vandborg - skrevet af
Peter Damsgaard.
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Blåpandet Amazone
Amazona a. aestiva

Af: Ejvind Overgaard Pedersen
Blåpandet Amazone hører �l blandt
de mere almindelig holdte papegøjer
i fangenskab. Det er en livlig og
opmærksom fugl, som er rimelig nem
at holde. Prismæssig hører den �l i
den overkommelige ende, hvad store
papegøjer angår.

Den kan have lidt temperament i
lighed med andre amazonpapegøjer.
Det er især hannerne der viser
de�e i ynglesæsonen, når de bliver
kønsmodne. Når de er kommet i den
stemning, er de knap så sjove at bide
skeer med. Det kan svinge meget, alt
fra at være blide som al�d �l at lave
lu�angreb på alle, selv deres ejer.

Blåpandet Amazon er også velegnet
som tamfugl. Den deltager gerne
i alt, den leger, snakker, nusser og
undersøger alt, hvad den kan slippe
af sted med. Det er også en fugl der
kan lære helt op �l ca. 500 ord og
sætninger!

Beskrivelse.
Grøn �erdragt, blå plet
over og rundt om næb, gul
isse og kinder - hos nogen
også gul strube - gult bryst
og gule lår, karakteris�ske
røde og gule farver på
skuldre og vinge�er. Halen
er grøn med afrundede
spidser, mellemlang. Halen
er grøn med gult bånd ved
spidsen. Iris er rød-orange/
brun. Øjenring hvid. Sort
næb og mørkegrå fødder.
Ungfugle er mere ma�e i
farverne end de voksne fugle, de blå
og gule farver i hovedet er typisk ikke
så udtalte eller mangler delvist. Iris er
brunt og bliver med årene orange og
så gult.
Der er ikke nogen sikkert synlig
kønstegn, dog har hanner normalt
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et kra�igere og bredere hoved end
hunnerne.
Længde: 37 cm
Vægt: ca. 400 g. Kan variere a�ængig
af fuglens størrelse
Gennemsnitslevealder: 40 år

Den Blåpandet Amazon forveksles o�e
med underarten Gulvinget Blåpandet
Amazon. Den Gulvinget har mere
gul-rød farve på skulderen end den
Blåpandet Amazon. Adskildelsen af
arten er ikke ubestridt fordi gult på
skulderen er betragtet som typisk for
Gulvinget Blåpandet Amazon og kan
forekomme i flere former, selvom det
ikke er konsekvent.
Levesteder.
Blåpandet Amazon lever i det østlige
Brasilien fra Piauí sydpå �l Rio Grande
do Sul og sydøstlige Mato Grosso.
Den kan ses i skov, palmelund, åben

savanne med skov, ryddede og
opdyrkede arealer.
Blåpandet Amazon ses o�e parvis
eller små grupper. De kan ses det
meste af dagen, enten imens de
spiser eller hviler i trætoppene. På det
�dspunkt er de meget s�lle
og opdages kun på grund af
faldende madrester. De er
ikke sky og man kan normalt
nærme sig uden de flyver
væk. Alarmeres de flyver de
og skriger højlydt – de er
iøjefaldende og larmende
under flyveturen, man kan
spo�e par ved at de flyver
tæt sammen. Nogle gange
samles store flokke ved
a�ens�de i raste-træer.
Deres vandring er
sæsonbetonet, nogle gange finder de
føde i plantager, hvor der forårsager
betydelig skade.
Foder.
Frugt, bær, frø, nødder, blomster og
knopper.
I fangenskab gives en god
papegøjeblanding suppleret med
frugt og grønt. Det tager også
spiret frø. Alternativ kan være
pellets, som normalt indeholder
hvad fuglene behøver for at trives.
Vælger man pellets, kan der være en
tilvændingsperiode, men efter nogen
tid, vil de fleste papegøjer begynde
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at æde pellets. Man kan så gruble lidt
over, om ikke fuglene har bedst af at
bruge næbbet til det det er skabt til,
nemlig at åbne frø frem for at æde
færdige pellets.
Som mange andre fugle, så vil
amazonpapegøjer gerne have
friske mælkebøtter med rod,
hyldeblomster, hyben, rønnebær og
blomster fra frugttræer, men sørg
for at få det fra områder der ikke er
sprøjtede eller er udsat for meget
trafik.

i 26 dage. Der ruges normalt fra
andet æg. Ungerne forlader reden
efter ca. 60 dage. Æggene måler ca.
38,1 x 29,6 mm.
Redekassens mål er 30 x 30 x 80 cm
og et indgangshul på ca. 9 cm.
Fangenskab: Blåpandet Amazon
kan være lidt støjende, specielt om
morgenen og om aftenen. De er ikke
sky og bliver rigtig hurtigt tillidsfuld,
de har dog et stærkt næb og kan
derfor bide hårdt.
Amazoner elsker at
bade, og har man
mulighed for det, vil
de gerne oversprøjtes
med vand. Her kan en
blomstersprøjte evt.
anvendes.

Opdræt: Ynglesæsonnen strækker
sig fra slutningen af marts/april
måned til juni måned, de bygger
rede i træerne og hvert år vender
de tilbage til samme sted som de
byggede rede året før. Der lægges
normalt 3-5 hvide æg, som ruges

12

Bur/voliere: Den
optimale voliere for
Blåpandet Amazone
måler 4 x 1,5 x 2 m
med sammenhørende
indevoliere på 1,5 x 1
x 2 m. Det anbefales
at bygge volieren
af metal. Amazoner kan gå ude om
vinteren, dog skal de have et tørt
sted at sove. De tåler frost, men vær
opmærksom på, at de ikke sidder og
sover i volieretråden eller på andre
metalgenstande. Sørg for, at de
sover på træpinde.
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Europæisk Vagtel
(Coturnix coturnix)

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Ruge�den er 17 – 20 dage.

Den Europæiske Vagtel er udbredt i
den tempererede og tropiske del af
den gamle Verden. Den yngler fåtalligt
og ustadigt i Danmark, hvor den
�dligere var hyppigere. Den trækker
om e�eråret mod sydvest �l Syd- og
Vesteuropa eller Afrika. Den vender
�lbage igen i maj måned.

Europæisk Vagtel har været holdt i
fangenskab i adskillige år. I det 19.
århundrede blev den holdt som en
slags husdyr, altså ikke med opdræt for
øje. Den blev holdt som selskabsfugl
i boliger og værksteder, hvor den løb
rundt blandt hunde og ka�e og gjorde
gavn ved at rydde op blandt hyppigt
forekommende mindre utøj, som
fandtes i rigt mål i da�dens boliger. I
ældre tysk li�eratur har jeg set et billede
af et skomagerværksted, hvor mester
sidder med sine svende under den
kendte skomagerlampe og reparerer
sko, medens vagtlerne løber omkring på
gulvet og gør kål på de �lstedeværende
kakerlakker.

Af udseende ligner den en miniatureagerhøne.
Hannen: Oversiden brunlig i forskellige
nuancer med lyse- gule længdestriber.
Undersiden gullighvid. Struben
rødbrun og omgivet af to bueformede
mørkebrune bånd.
Hunnen: Ligner hannen, men har
lys strube og et bredt mørkple�et
brystbælte.
Den Europæiske Vagtel lever ligesom
Agerhønen på åbne kløver, lucerne
og græsmarker. Dens levevis er meget
skjult, og selv hvor den almindeligvis
holder �l, ser man den kun sjældent.
Den er monogam, og har altså kun
en hun. Reden er en lille fordybning
i jorden, og den findes fortrinsvis i
græsmarker. Der lægges 7-12 æg, disse
er sandfarvede med brune ple�er.

Som trækfugl er denne vagtel
meget urolig og voldsom i forårs- og
e�erårsmånederne. I ugevis forsøger den
uophørligt at flyve i vejret. Hvis vagtlerne
f. eks. holdes i et mindst 80 cm langt bur,
kan lo�et i de�e forsynes med et tykt lag
skumgummi. En blanding af tørvesmuld
og sand kan beny�es som bundslag. Dog
kan bundens ene halvdel være dækket af
mos, hvor vagtlerne kan skjule sig.
Som hovedfoder gives en god kvalitet
tropefugleblanding med et mindre
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�lskud af blå valmuefrø samt grøn�oder.
For at s�mulerer vagtlerne �l at yngle,
kan der med visse mellemrum gives ca. 5
melorme pr. vagtel.
Hvis pladsforholdene �llader det, kan
vagtlerne med fordel holdes i en voliere,
der er lukket på siderne. Her kan de
holdes hele året, hvilket bevirker, at
deres yngledri� indfinder sig først på
sommeren. Det kan anbefales, at holde
en han med tre hunner. Hvis de holdes
parvis, vil hunnen o�e være udsat for,
at hannen uophørligt vil parre sam�digt
med, at den holdes fast i nakke�erene
med næbet, hvilket o�e er årsagen �l,
at der forekommer »skaldede« hunner.
Det hører �l sjældenheder, at hunnen
selv vil ruge og føre kyllingerne. Når et
naturopdræt lykkedes, viser kyllingerne
sig at være mere livskra�ige end de
kuns�ge opdræt, og hvad der tæller
mest er, at de bevarer ins�nktet for selv
at ville yngle. Sådanne avlsstammer er
e�erspurgte. Det skal nævnes, at det
ikke er alle etårige vagtler, der vil yngle
første år.
I dag hvor fugleholdere kan anskaffe
foder, der er frems�llet �l dyrenes
behov på de forskellige alderstrin,
er problemerne vedrørende opdræt
ikke så store. I de første dage skal
vagtelkyllingerne have et star�oder i
melform, beregnet for agerhøns- eller
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fasankyllinger. De�e blandes med fint
hakket hårdkogt æg og overdrysses
med små melorme eller myreæg. Når
kyllingerne er nogle få dage gamle gives
�lskud af fintklippet grønt. Der må
fodres på en sådan måde, at kyllingerne
stadig er beskæ�iget og ikke forfalder �l
�erplukning på grund af kedsomhed.
Drikkevand og kalkskaller må al�d være
�lstede.
Man skal være opmærksom på, at
kyllingernes vinge�er ikke begynder
at vokse voldsomt i forhold �l den
øvrige krop. Hvis de�e er �lfældet,
må proteinindholdet i kyllingefoderet
reduceres �l ca. 20%. I 4 ugers alderen
�lsæ�es kyllingefoderet en smule
tropefugleblanding.
Det er ikke ualmindeligt at se annoncer,
hvor der �lbydes Europæiske Vagtler �l
meget lave priser. Disse er o�e krydsede
med Japansk Vagtel. Den eneste måde
at skelne dem på, er deres stemme.
Hos den Europæiske Vagtel udstøder
hannen et bugtalerag�gt “raueau”
e�erfulgt af et trestavelsesråb “pickwer-wick” med betoning på første
stavelse. De�e gentages 8 - 10 gange
og høres som regel ved solnedgang,
om na�en og i de �dlige morgen�mer,
og det virker �ltalende på nogle
mennesker og frastødende på andre.
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Rødkælken
Af: J. Møller Hansen, Skive
Dens danske navn kan være lidt
kryp�sk, for hvem har dog set en “rød
kælk”, nogle nok men også når det
er en fugl? Dens andet danske navn:
rødhals kan meget nemmere forklares,
for den har en meget fin rødlig hals
- nåh ja måske nok mere orange �l
gulrød alt e�erårs�den. Svenskerne
er mere konsekvente, idet de kalder
den for: rödhake, dog kaldes den
også for rödhane, rödbröst og endda
långspelafugeln, nok mest hentydende
�l dens lidt langtrukne sang. Tyskerne,
der kalder den for Rotkehlchen følger
her os danskere, mens englænderne
kalder den for: robin.
Om udseende
Vi kender den alle af udseende, og
den findes ud over herhjemme og
det øvrige Europa også på vore mest
populære feriemål som De kanariske
Øer, Tunesien, Sardinien, Tyrkiet
og mindre besøgte som det sydlige
Rusland og det vestlige Sibirien - alt
sammen i forskellige racer (der er 8).
Forskellene racerne imellem går mest
på oversidens farve, der kan variere fra
olivenbrun over rødbrun �l olivengrå
og endelig �l en meget lysfarvet

race, der findes på Krim, men den
anerkendes ikke af alle.
Kønsforskellen kan være vanskelig at
fastslå, men som regel har hannen en
blågrå rand om den røde brystplet.
Hannen kan være mere intenst farvet,
men det varierer noget. Det kan være
mere formålstjenlig at se på bredden af
pandebåndet. Det er tydeligt smallere
hos hunnen, endda smallere end hos
unghanner. Desværre er der nok flere
råd om kønskendetegn, end der er
kendsgerninger.
Rødkælken er mellem 13 og 14 cm.
lang, og dens vægt ligger et sted
mellem 13 og 20 gram, lidt a�ængig
af års�den og fodermængden,
mindre af kønnet. Mere varia�on ses i
næblængden, der kan være fra 9 �l 15
mm.
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Den har en rela�v lang fældeperiode,
og op �l 3 måneder er ikke usædvanlig.
Ungfuglene fælder, når de er omkring
7 uger gamle, og det tager omkring en
uges �d.
Om sangen
Rødkælkens sang er ikke nem at
beskrive, men den består af såvel
høje fløjtetoner som triller, og den
hører for det meste hen omkring
skumringen. Den synger meget,
ja fak�sk hele året undtagen i
fældeperioden, men op �l yngle�den
er den særlig ak�v. Hvis en han sidst
på vinteren ikke har en mage, synger
han meget og intenst. Hunnen synger
også, men det er især om e�eråret,
det kan høres. Ud over at synge,
kan den også e�erligne andre fugles
stemme. Således vides den at kunne
imitere såvel musvit, solsort, bogfinke,
gulspurv, lærke og forskellige mejser
foruden bl.a. munken.

territoriekrav er en almindelig villahave
(ca. 1000 kv.m.)
Den hopper rundt på jorden i småhop,
men kan ses gå småtrippende. Når
den flyver, sker det som regel tæt
over jorden, og den er ikke så sky.
Året rundt bader den gerne enten i
vandpy�er eller helst i regn- og dugvåd
vegeta�on. Den elsker også at solbade,
og det sker “forvredet” på jorden med
åbent næb eller “klamrende” sig �l en
gren.
Om vinteren kan den søge ly forskellige
steder lige fra tæt vegeta�on �l
udhuse, hønsehuse, men den kommer
kun sporadisk ind i beboelser. Ellers
trækker en del af de nordlige fugle
sydpå �l det vestlige og sydlige Europa
samt det nordlige Afrika for at �lbringe
vinteren der.

I naturen.
Den holder meget �l i områder med
træer uden alt for meget underskov.
Underskoven er jo rig på næring,
og rødkælken lever hovedsagelig
af forskellige smådyr. Ud over selve
skoven ses den også i nærheden af
mennesker og deres anlagte haver,
parker og lignende. Den kan findes
op i bjergegne �l omkring to en halv
kilometers højde. Dens normale
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Føden er som sagt meget animalsk,
men den går ikke af vejen for at
tage frugt og især bær. Sten fra bær
kommer stort set ufordøjede ud igen,
men ki�n fra insekter kan ses blive
gylpet op. Om vinteren kommer den
gerne �l fodertruget, og her er det
især de fedtholdige foderemner, der
foretrækkes.
Opdræt.
Partnervalget finder sted allerede i
vinterperioden, og det er hunnen,
der søger en han. Hun finder ham og
søger så ind på hans revier, hvor han så
kur�serer hende, som han nu skal. Kort
før ynglesæsonen kommer så hannens
dans for hunnen og hendes “beden
om mad” a�tude, alt sammen et led
i pardannelsen og fastholdelsen af
båndet mellem de to køn. Dere�er følger
redebygningen, og reden anbringes som
regel i et par meters højde i hulninger,
småhuller og lignende i træerne, dog kan
murhuller og redekasser også bruges.
Ellers kan reden findes i mange slags
“affald” som dåser, kander, gamle sko
og glemte rør. Op mod halvdelen af
alle reder findes på eller nær jorden.
Disse reder har “pudsigt” nok en lavere
ødelæggelsesrate i forhold �l de højere
anbragte reder. Reden laves af tørt løv,
mos og lignende, og så fores den med
dyrehår og bløde plantedele. Den er
omkring 4 �l 5 cm. dyb og omkring 13
cm. bred.

Æglægningen finder sted om
morgenen, og de er rødligfarvede
med rustbrune ple�er, dog har racen
på De kanariske Øer æg med en
lys blågrøn grundfarve. Der lægges

omkring 6 æg - omkring, fordi
kuldstørrelsen er a�ængig af, hvor
i udbredelsesområdet fuglen lever.
Større kuld mod nord (op �l 7 æg)
og mindre mod syd (omkring 5 for
den race fra De kanariske Øer). Der
ruges i 12 �l 13 dage, og rede�den
er 12 �l 15 dage. Forældrene fodrer
ungerne nogen �d e�er udflyvningen,
og hannen præger ungerne med sin
sang, når de er blevet et par uger,
idet han sidder og synger nogle
meter fra ungerne, der gemmer sig i
vegeta�onen. Når de har været ca. 3
uger af reden, kan de selv sørge for
føden. Der er som regel 2 kuld om året.
Fjender
Længere nede i Europa kan gøgen godt
bruge rødkælken som fosterforældre
for sin unge. Det koster nogle unger,
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men ellers er det mest fødemangel,
der slår rødkælke ihjel. I strenge
vintre kan op mod 60 % af bestanden
forsvinde. Der ud over gør diverse
rovfugle og rovdyr indhug i bestanden
og et sted mellem en �erdedel og
halvdelen af alle reder ødelægges. Et
rimeligt stor antal fugle, såvel unger
som voksne tages af omstrejfende og
tamme ka�e. Endelig sker der en vis
fangst og nedskydning af rødkælke i
visse europæiske lande med henblik
på, at de skal ende som delikatesser på
spisebordet
.
I fangeskab.
Den er rimelig hårdfør og
langtlevende under beskyttede
forhold. Da den samtidig ikke er
særlig sky og har en fin sang, er
den især sydpå en kærkommen
volierefugl. Den skal helst have en
voliere, og kan denne indrettes som
en del af naturen med naturbund,
småtræer og noget tættere
vegetation, falder rødkælken hurtigt
til. Op til ynglesæsonen holdes de to
køn adskilte, og når hunnen via sin
sang og adfærd viser begyndende
ynglelyst lukkes hun ind til hannen.
Det bedste er at have 2 volierer, hvor
de to køn så går adskilte. Hunnen vil
så hænge på tråden ind til hannen,
når hun er nær yngletidspunktet. Her
kan der opstår et problem, for det
er som regel ikke altid lige lykken for
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hannen at få en hun ind. Nogle gange
må man prøve med 2 eller 3 hunner,
før hannen accepterer hende. Det
kan koste nogle overvågningstimer.
Når først madeadfærden er
accepteret af hannen, er den del af
besværlighederne overstået.
Foder
Foderet kan om vinteren bestå af
en god universalblanding, der bør
suppleres med såvel bær som frugt.
Disse kan rives og evt. blandes
sammen med universalblandingen.
Der�l kommer så nogle insekter. Før
ynglesæsonen skal foderet gøres mere
indholdsrigt, og det kan ske med kogt
æg, kødblanding og flere insekter. Om
sommeren og i yngle�den er det stort
set kun insekter, der tages. Det kan
være alle mulige, som der kan skaffes,
men de almindeligste er myrepupper,
myrer, melorme og der�l evt.
fluelarver, myggelarver og forskellige
larver af sommerfugle. De�e foder
bruges også �l ungerne. Mod vinteren
nedsæ�es mængden af insekter, og
der fodres mere med bær og frugt
samt universalblanding og med et vist
indhold af fedt.
Den holdes en del især i Tyskland og
opdræ�es også rimeligt �t. Således
viser en opdrætssta�s�k fra den tyske
forening for nordiske fugle, at der blev
anmeldt opdræt af 36 unger i 1996.

Ringstørrelsen er 2,7 mm.
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1,0 = han

Køb - Salg - By�e
0,1 = hun

1,1 = par

Sælges.
Smukt stuebur på hjul, gul messing
og mørkrød understel. Til papegøje
el. parakit. Ldg./brd./hjd.: 50x50x75
cm. Hjd. m/ben 125 cm
Pris 700 kr. (nypris 2500 kr.)
Bur �l Tropefugle el. kanarier, sort.
Lgd./brd./hjd.: 50x40x66 cm
Pris 200 kr
Bur �l marsvin el. dværgkanin - el.
undulater, blå/hvid. Lgd./brd./hjd.:
75x50x60 cm. Pris 150 kr.

1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger

Sælges
1,1 Rødskulret Græsparakiter
1,1 Lesson Sprurvepapegøje
Kanariefugle
Claus
Tlf.: 41266879
Jeg søger e�er en Rødhalet Grå Jaco
hun, unge, håndopmadet og tam og
med dna test.
Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

J.Holm , Børkop
Tlf.: 53 37 91 07
Sælges
1,1 Australsk Kongeparakit
med 3 unger. parakit
0,1 Nyginea Ædelpapegøge
2 stk. Gulkindet Amazoner.
Kønstest på vej
Benny bjerringholm
Tlf.: 22 46 22 17

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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