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Medlemsmøde
Februar måned er al�d en spændende måned hvad vejret angår. Vi kan ikke
al�d regne med, at vejene er fremkommelige, hvorfor vi ikke engargerer en
foredragsholder, for hvem det kunne ske, at vejret forhindrede at vedkommende
mødte op. Af samme grund har vi valgt at trække på flere af foreningens erfarne
fugleholdere, som kan fortælle om de “få fejl”, som de har konstateret e�er at
de har bygget deres voliere.
En kendt dansk storentreprenør sagde engang de vise ord: “I bagklogskabens
klare lys”, hvilket nok er faldet mange ind gennem årene.
A�enens emne bliver derfor volierebyggeri,
hvor vi vil forsøge at få en dialog igang om netop
volierebyggeri. Med en ny kalender på væggen,
og februar godt begyndt, varer det forhåbentlig
ikke længe før foråret igen melder sig, og mange
måske vil igang med bygning af voliere.
Mød op denne a�en, måske kunne der falde
nogle guldkorn af, så du ikke gør de samme fejl
som andre har gjort før dig.
Vi håber især på, at dem der har gjort de største erfaringer med fejl møder op,
og bidrager �l, at andre ikke gør de samme fejl.
Kom og vær med �l at gøre a�enen lærerig for andre af foreningens
medlemmer.
Hvor:
Hvornår:
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Arrangementer på vej...
Endnu engang er der snart fuglemarked i Kolding. De�e er planlagt �l at løbe
af stablen den 22. marts i Kongreshallen. Samme sted som vi plejer at være.
Står du og mangler fugle e�er vinteren, er muligheden her. Der plejer at være
et bredt udvalg af fugle, og en fornu�ig omsætning. Selvom markedet først
åbner officielt for købere kl. 10.00, vil det være muligt at komme ind sammen
med sælgerne allerede kl. 9.00 - dog for en beskeden merpris.
Som kort meddelt i kalenderoversigten i sidste medlemsblad, har vi et
arrangement i støbeskeen, hvor vi tager �l Hindsgavl i Middelfart. Tanken er,
at vi skal en tur rundt i dyreparken, og se på naturen samt evt. være heldig at
møde flokkene af hjorte.
Hvem vil ikke gerne se disse præg�ge dyr på nært hold.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 20. maj, i �drummet 18.30 - 21.00
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Siden sidst...

...har der været a�oldt generalforsamling den 22-01-2014.
A�enen startede tradi�onen tro med gule ærter. Claus´s køkkenhold havde
igen lavet en god gang ærter med �lbehør. Stor tak for indsatsen �l alle på
køkkenholdet.
Da alle var mæ�e, gik vi videre �l det egentlige, nemlig generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen �l alle 24 fremmødte, og startede med 1 minuts
s�lhed �l minde om Anna.
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steen Samuelsen. Steen blev valgt, og han kunne
konstatere at generalforsamlingen var re�digt indkaldt og dagsordenen i
henhold �l foreningens love.
Ad 2. Formandens beretning.
Året startede med generalforsamling. Here�er prøvede vi med
medlemsmøder, men må konstatere at det er svært at trække folk af huse.
De�e skete både i februar og marts. I marts var vi med i “Vild med udeliv” i
Messe C. Her havde vi 240 m2 sammen med Sydøstjysk Fugleforening. Der
var også et par stykker fra en tamfugleforening �l stede. De�e havde ikke helt
den effekt det var �ltænkt. Der var �l de�e arrangement flere medlemmer der
mødte op, og deltog i både ops�lling og nedtagning. Der bliver ikke arrangeret
en lignende uds�lling i 2014.
Marts bød på marked i Kolding, med mange fugle samt besøgende. I april
måned havde vi arrangeret et møde med repræsentanter fra LDF. De�e møde
blev aflyst, da der var en del uro omkring bestyrelsen i LDF. Der var konstateret
rod i regnskabet, og ingen i den daværende bestyrelse ville møde op. Den
daværende formand er i dag stævnet, og der kører pt. en retssag mod ham.
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Vi har e�erfølgende lejet vores lokale ud �l LDF. De holder nogle af deres
bestyrelsesmøder der.
Vi har ha� flere havemøder. Her er der en rimelig �lslutning, så vi vil nok
fremadre�et arrangere flere af den slags.
Maj måned bød på en tur �l Walsrode. Der var kun 3 deltagere fra foreningen
med bussen, men trods de�e fik vi ingen ekstra regning.
Vi var på en kør selv tur �l Filsø ved Henne. Denne dag var der 26 deltagere,
fint fremmøde og igen et sted vi gerne vil besøge om nogle år.
August er lig med grilla�en i Skærup. 80 mennesker var med �l et hyggeligt
arrangement. Vi har pt. en gris klar �l grilla�enen i 2014, og vil nok sæ�e
deltager antallet op �l 90.
September fugletur �l Tønder. Rig�g fin tur, fine besøgssteder, godt vejr og fin
deltagelse.
Oktober, står i e�erårsmarkedets tegn. Der er snart ikke plads �l flere sælgere
i hallen og det betyder da også, at foreningerne høster et fint overskud af
vores anstrengelser.
Vi var en tur i Pet World med en pr stand.
Vores e�erårsfest blev aflyst pga. for få �lmeldinger.
Året slu�ede med et bankospil. Her var et fint fremmøde og mange fine
gevinster.
Slu�eligt angående vores medlemsblad. Det er svært at skaffe stof �l 24 sider.
Ejvind opfordrede �l at sende noget ind, små som store ar�kler. Vi er også
villige �l at skrive for medlemmerne, vi skal blot have et oplæg. Vi har et godt
men sam�dig dyrt blad, som mange sæ�er pris på at få.
Der blev spurgt om vi har en dato for grill arrangementet. Det har vi ikke lige
pt.
Steen kom med nogle supplerende oplysninger omkring LDF. bl.a. den
daværende formands forbrug af foreningens midler. Steen har genoptaget
arbejdet med pasnings vejledninger. Han har også meldt sig som miljø
konsulent.
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Beretningen blev godkendt.
Ad3. Regnskab.
Poul havde lidt supplerende oplysninger �l det omdelte regnskabet, som viste
et underskud.
Regnskabet blev godkendt.
Ad4. indkomne forslag.
Der var 1 forslag fra Anneme�e. De�e omhandlede emner �l frem�dige
møder og ture. Et af forslagene går på at arrangere en uds�lling sammen med
evt. ka�e/ hunde eller sammen med rep�lforeninger.
Ejvind fortalte lidt om, hvor svært det er, at få andre �l at tage del i det
arbejde, der ligger forud for en uds�lling. Der kom en liste over de foreninger
vi �dligere har lavet uds�llinger sammen med. Vi kigger på sagen.
Det er normalt ikke et problem at få kommunen med på ideen, hvis der er
mange foreninger om projektet. Det samme gælder Tuborgs Grønne Fond.
Steen. Der er årligt en krybdyrs uds�lling i Fredericia. De�e kunne være en
mulighed.
Ejvind. Vi er inviteret �l at deltage i en regions uds�lling i Vejle, men har ikke
hørt fra Sydøstjysk Fugleforening siden.
Lars. En uds�lling skulle gerne vise et bredt udsnit af fuglehobbyen for
�lskuerne.
Anneme�e. Kunne det ikke arrangeres som bordbedømmelse i vores lokale?
De�e er jo også en mulighed og her vil LDF sikkert gerne s�lle dommere �l
disposi�on.
Steen opsummerede på det hele og hens�llede �l at bestyrelsen arbejder
videre med de�e.
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Fastsæ�else af Kon�ngent.
Bestyrelsen foreslog uændret kon�ngent.
De�e blev vedtaget.
Ad5. Valg �l bestyrelsen.
På valg var kasseren, Poul Urbrant, Peter Damsgaard og Benny Bjerringholm.
Alle blev genvalgt.
Ad6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
På valg var Erik Trans og Brian Kjær.
Begge blev genvalgt.
Ad7. Valg af 2 revisorer.
På valg var Lisbeth Qualmann og Ole Eriksen.
Begge blev genvalgt.
Ad8. Valg af 2 revisor suppleanter.
På valg var Hans Erik Hansen og Mie Samuelsen.
Begge blev genvalgt
Ad9. Valg af 1 person �l bladudvalget.
På valg var Ejvind O. Pedersen.
Han blev genvalgt.
Ad 10. valg af 2 suppleanter �l bladredak�onen.
På valg var Claus Vandborg og Peter Damsgaard.
Begge blev genvalgt.
Ad11. Eventuelt.
Brian. Vil det være en ide at reducere antallet af blade �l 6-8 gange om året?
Ejvind. 6 blade om året er nok i underkanten. 8 blade om året vil spare
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foreningen for omkring 2500 i trykkeri omkostninger. Om antallet skal
reduceres er op �l medlemmerne at afgøre.
Claus. Hvis vi reducere i antal blade kan vi så fortsat sælge de livgivende
annoncer??
Knud. Hvor mange medlemmer er vi pt?
Poul. Der er pt. 51 medlemmer.
Knud. Har på markedet i e�eråret afleveret en seddel med et nyt medlem �l
Peter, men vedkommende har stadig ikke hørt fra foreningen. De�e er ikke ok.
Peter. Det skete skal beklages. Peter har e�erfølgende fundet sedlen i
sin mappe og givet den videre �l Poul, som straks sender materiale �l
vedkommende.
Steen. Den fuglesnak der førhen var i foreningerne, sker i dag via interne�et.
De�e kan være en af årsagerne �l at, det kan virke svært at hive folk af huse.
Poul. Er det en ide at lave en Facebook gruppe?
Snakken gik frem og �lbage om, hvad vi skal fremad re�et. Der var på dagen
mødt nogle af vores nye medlemmer frem, og de vil være kede af at skulle
undvære blade, eventuelle møder i foreningen.
Erik. Er der interesse for at besøge Wedellsborg gods i slutningen af maj, først
i juni. Der er en forhånds a�ale med en af de ansa�e og han vil vise os rundt.
Han arbejder videre med sagen.
Here�er slu�ede deba�en. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Dirigent.
Steen Samuelsen.
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Landsorganisa�onen

DANSKE FUGLEFORENINGER
Informa�on om kønstestning
Landsorganisa�onen Danske Fugleforeninger har forhandlet en a�ale om
kønstestning på plads med et af de anerkendte tyske diagnos�k ins�tu�er. Det
drejer sig om TAUROS DIAGNOSTIK i Bielefeld. Iflg. prislisten fra ins�tu�et så
er prisen for en undersøgelse af 1-3 Fugle € 14,99 pr. undersøgt fugl. Ved flere
fugle ved samme indsendelse er der reduk�on i priserne.
LDF har imidler�d opnået følgende a�ale
for de fugleholdere, der er medlem af en
forening, der er �lslu�et LDF. Det betyder,
at man uanset antal fugle, kan få foretaget
en kønstest af én enkelt fugl for en pris af
€ 10,99 inklusiv tysk moms. For at opnå
denne specialpris skal indsendelsen skrives
på en af LDF udarbejdet formular, som
indeholder LDF brevhoved samt LDF logo.
Desuden skal formularen være påført
den �lslu�ede forenings navn. LDF har i
forvejen meddelt TAUROS DIAGNOSTIK
hvilke foreninger der er �lslu�et LDF
samarbejdet. Man kan således ikke
opnå denne specialpris uden at være
medlem af en fugleforening der er �lslu�et LDF,
og indsendelsen skal al�d foretages på den nævnte formular. LDF beder
foreninger om IKKE at sæ�e formularen på deres hjemmeside �l download,
men kun udleverer formularerne som papir tryk. De�e for at undgå at a�alen
misbruges.
Ins�tu�et foretager ved de fleste fuglearter 2 af hinanden ua�ængige
undersøgelser. På denne måde opnås en stor sikkerhed for resultatet, og kun
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hvis disse 2 resultater er ens vil der blive udstedt et cer�fikat. Modtager kan
selv vælge om de�e cer�fikat skal udstedes på tysk eller engelsk. Resultatet
kan når det er kendt gerne �lsendes fugleholderen på mail, cer�fikatet
fremsendes al�d pr. post.
Hvad skal man så gøre?
1 Skriv fuglens artsnavn og ringnummer på en plastpose/kuvert.
2 Udfyld formularen fuldstændigt.
3 Træk 2 mellemstore �er (min. 3 cm) af fuglen.
4 Læg �erene i den forberedte pose/kuvert.
5 Send pose med formularen �l: Tauros Diagnos�k, Niederwall 5, D-33602
Bielefeld
NB! For at undgå misforståelser bør artsnavnet al�d opgives som det la�nske
navn.
Betaling:
Den enkelte fugleholder skal sam�dig med afsendelsen indbetale det samlede
beløb, (€ 10,99 pr. fugl) �l følgende konto:
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE95 4805 0161 0000 0394 12
BIC: SPBIDE3BXXX
Resultat:
Når resultatet er kendt og betaling er modtaget afsendes cer�fikat med
resultatet som ovenfor anført.
Ønskes resultatet pr. mail skal man huske at oplyse om mail adressen.
Man kan på Tauros-Diagnos�ks hjemmeside under følgene link se hvad
ins�tu�et skriver om kønstesten på dansk:
h�p://tauros-diagnos�k.de/flyer/dna-konsbestemmelse-ved-hjaelp-af-fugle�er/
Er der spørgsmål �l ovenstående kan der re�es henvendelse �l LDFs
næs�ormand, Poul Erik Raun Nielsen, via mail naes�ormand@ldf-net.dk eller
tlf. 40 50 63 33.
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Spirolina som foder tilskud
Af: Benny Bjerringholm
Spirulina er en mikroskopisk blågrøn
alge, som naturligt findes i saltsøer,
hvor store flokke af flamingoer
holder �l. Da den naturligt optager
tungmetaller og andre gi�stoffer,
kan denne form ikke anvendes som
kos�lskud.

Hvad indeholder Spirolina:
Spirolina har et højt indehold af
protein, jern, provitamin-A, (b-caroten)
b12-vitamin (20 gange mere end
gulerødder), E-vitamin, mangan, zink,
kobber, selen, samt et indhold af
aminosyre på 62 %, samt en del andre
stoffer, som er for videnskabelige at
komme ind på for mig

Den spirulina, som anvendes �l kost
�lskud er meget anderledes. Den
dyrkes under kontrollerede forhold og
høstes af statskontrollerede helsekost
virksomheder. Så køb al�d Spirolina fra
troværdige leverandører.

Aminosyre:
Aminosyre er byggesten for proteiner,
proteiner er en meget vig�g del �l
opbygning af celler i kroppen
Hvorfor bruge Spirolina?
Videnskabsfolk har for nylig
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offentliggjort, at Spirulina, selv i
små mængder, styrker fuglenes
immunforsvar drama�sk. De�e er
særligt interessant for dyrlæger og
fugleavlere. Det forklarer hvorfor
papegøjer, som har erhvervet sig en
opportunis�sk infek�on, kommer
sig hur�gt e�er at være fodret med
Spirulina. I videnskabelige studier er
det vist, at Spirulina har besky�et
fugle mod resistente bakterier som
Eschericia coli. Videnskabsfolk har
testet teorien om, at Spirulina fungerer
som en le�ordøjelig bredspektret
vaccine mod bakterier og andre
sygdomsfremkaldende mikrober.

flytning eller på anden måde
unaturlig uro. Så hvis de�e kan
hjælpe med opbygning af et stærkt
immunt forsvar, hvorfor så ikke bruge
Spirolina.
Jeg selv bruger Spiroline 1-2 gange
om ugen, blandet i blødfoderet og
jeg har ikke været plaget af sygdom
hos fuglene i meget lang �d. For ca.
300 kr. har jeg �l det meste af 1 års
forbrug.

Opportunis�sk infek�on:
Alle bærer vi på forskellige typer
mikroorganismer. Man har en lang
række virus, svampe og bakterier
i kroppen. Det er normalt. Hvis
immunsystemet fungerer, som det
skal, er der ingen problemer med at
kontrollere disse mikroorganismer.
Hos bla. fugle bryder disse bakterier
o�est ud under stressede situa�oner,

Så med de oplysninger jeg har fundet
på ne�et omkring Spirolina er det vel
ingen skade �l.

Li�eratur oplysninger:
Netdyredokteren.
University of Maryland medical center
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Skal det være et bur eller en voliere?
Af: J. Møller Hansen, Skive
Tidligere og det vil sige for fra 20 �l et
par hundrede år siden, var man mest
�lbøjelig �l at holde fugle for sangens
skyld. De�e krævede, at man kom i
nær kontakt med fuglen og også, at
den blev holdt som enefugl. Et sådant
arrangement krævede ikke de store
faciliteter med hensyn �l fuglens
opholdssted, dog skulle den helst være
�l »bure« inde, og der fandtes et stort
varieret udvalg af kuns�ærdige bure
med kviste, gesvejsninger, løvefødder
og lign.

Idet at holde fugle sker der også en
udvikling, og der var e�erhånden
flere, der holdt deres fugle også for
opdræt og udseendets skyld. Dermed
må�e der også fokuseres på fuglenes
behov på det adfærdsmæssige
område - så som skjulesteder for
reden, plads, foder og lign. Omkring
århundredeski�et begyndte der at
dukke større fuglehold op hos den
mere »jævne« fugleholder og flere af
disse fuglehold havde o�e ret store
voliereanlæg. Dog var man �lbøjelig
�l at sæ�e mange forskellige arter
sammen. Det var stadig ret in at have
det sidste nye og det mest sjældne –
for øvrigt noget, der kendetegner også
nogle fuglehold i dag.
Da interessen for volierer nu kom frem
i lyset, må�e man så også forvente,
at indretningen i disse bar præg af
hensynstagen �l fuglenes tarv, som
territorium, biotop, foder, m.v. Det
var �lsyneladende ikke �lfældet hos
ret mange fugleholdere. De fleste
volierer var mere eller mindre bare en
forstørrelse af et bur: en firkantet kasse
med tråd på sider og tag. Desværre er
det også langt den typiske volieretype
i dag. Desværre fordi den i mange
�lfælde ikke tager megen hensyn �l
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fuglenes tarv. Den anvendes nok mest,
fordi den er let at konstruere, let at
lave, let at arbejde med, let at holde,
let at se ind i, ser pæn ud og er billig i
forhold �l andre typer. Typen kan også
sagtens finde anvendelse i fugleholdet
med succes - men langt fra overfor alle
arter af fugle.

Her i vinterhalvåret kan det måske
være en ide, at der kikkes lidt på
volieren og fuglehuset - måske vil man
lave lidt om, måske tænker man på
at få en anden slags fugle, eller man
har en ide om, at det hele kan laves
pænere. Der har i hobbybladene været
flere ar�kler om volierebygning, og
der er også udgivet bøger om emnet.
Derfor vil jeg kun komme med nogle få
bemærkninger desangående.
Man skal først og fremmest sikre
voliereanlægget mod »indbrudstyve«
såvel to- som firbenede, De firbenede

er nok de le�este at gardere sig
imod, idet anlægget forsynes med
en sokkel helst mindst 50 cm under
jordoverfladen samt alle ydersider
forsynes med dobbel�råd. Det med
dobbel�råd er dyrt, og man kan
gardere sig ved at sæ�e et elhegn op
(ka�e, mår, ræve) langs sokkelkanten
og op langs stolperne
samt langs tagkanten,
hvis der er hus �l
anlægget. Et elhegn
sikrer dog ikke mod
ugler og rovfugle.
Her kan man sæ�e
hønsetråd op ca.
10 cm. over eller
langs volieretråden,
og er man rig�g
smart, sæ�es det
på hegnsklokker og
forbindes med et elhegn. Derved slås
to fluer med et smæk.
De lidt større tobenede er meget
svære at gardere sig imod, men man
kan forebygge ved ikke at lade alle og
enhver komme på besøg, ved at have
en a�ale med naboen om at hjælpe
med at se e�er - både når man er
hjemme, og især hvis man er ude, Har
man meget kostbare fugle kan sikring
med vagthunde være en løsning, som
er mere effek�v end tyverialarmer af
diverse slags. Generelt er problemet
med de tobenede ikke stort, men
kommer de -ja så forsvinder der som
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regel mange fugle og især de sjældne
og kostbare. Der kan hos mindst et
forsikringsselskab tegnes en forsikring,
der dækker tyveri fra volierer, dog skal
de være aflåste.
I volieren kan det også være nødvendigt at sikre sig mod volds”mænd”.
Det gælder ufred mellem forskellige
arter. Det kan le�est gøres ved kun at
holde et par af en art i hver voliere.
Det er utopi for langt den største del
af fuglefolket, og derfor søger man at
finde arter, der kan gå sammen. Her
er vi kommet ind på netop det emne,
hvor der i de senere år er sket et skred
i forhold �l �dligere �ders opfa�elser.
Nu er interessen for en mere biotopisk
minded voliere ved at være stor, men
o�e render man panden imod - for
hvordan skal en sådan indre�es.
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I Walsrode, som mange fugleholdere
e�erhånden har besøgt, findes
forskellige typer af volierer og bl.a.
netop en type, som uden besvær kan
overføres �l vore små forhold. Her
tænkes på de volierer med fasaner
langs Paradishalle. Volierene er
næsten kvadra�ske og beplantede på
en måde, der giver fuglene mulighed
for at finde skjulesteder og opretholde
en afstand �l �lskueren. Desuden er
der o�e plantet mellem de enkelte
volierer, hvilket giver endnu mere ro
�l fuglene.
Behøver man så at lave så store
volierer?
Det a�ænger helt af, hvilke
fugle man holder. Langt de fleste
frugt- og insektædere er meget
territoriekrævende og tåler ikke
slægtninge indenfor sit
territorium. Begrebet
territorium kan være
vanskeligt at forstå, men
o�e begrænses det af
fødemængde og synsvidde.
Føden er normalt op�mal i
volieren, mens synsvidden
kan være så stor, at selv
via flere mellemliggende
volierer kan �l eksempel
2 hanner udkæmpe territoriehævdelser. Disse
»kampe« kan aflede
opmærksomheden
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så meget, at der ikke bliver �d �l
kurmageri, og o�e får hannen ikke
afløb for sin frustra�on (stammende
fra, at den anden han ikke er jaget fra
territoriet, og det kan den selvsagt ikke
blive, når den er buret inde), at den
lader det gå ud over hunnen.
Bare det, at der er en barriere af
bevoksning mellem de to hanner kan
i langt de fleste �lfælde være nok
�l, at der ikke finder hævdelser sted
uden verbalt. Sådan en barriere kan
udmærket være lavet på en sådan
måde, at den ser smuk ud. Det kan
være en klatrende plante eller en hæk
eller lignende, men den skal da helst gå
helt �l taget.

Har man en stor voliere kan den
ved hjælp af en sådan »hæk«
deles op i flere afdelinger, der ikke
bare �lgodeser fuglenes behov for
»privatliv«, men det kan også bryde en
monoton voliereopbygning. Er volieren
�l eksempel et par meter bred kan
man ved at lade en slyngplante vokse
op af opsat hønsetråd give fuglene
mulighed for naturlige redepladser
og desuden ligesom dele volieren op i
småafdelinger.
Det med at fuglene SKAL have noget
at flyve på gælder ikke for særligt
mange af dem vi holder i fangenskab.
Selv store paraki�er flyver ikke meget,
og hvad betyder en volierelængde
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på 6 m., når fuglene i naturen måske
flyver flere kilometer i et stræk.
I udlandet holdes mange store
papegøjer i små bure og o�e ud fra
den betragtning, at har de for meget
plads, kan de ikke finde hinanden, når
de skal yngle!

er påvirket af det at trænge ind på et
fremmed territorium.

Der er o�e en ulempe ved at lave
sådanne småafdelinger i en voliere.
Det er at man bliver nødt �l at fodre
flere steder. Den normale foderplads
vil �lhøre et par fugle og er der nogle
af samme art eller nogle der ligner
meget, kan der opstå stridigheder ved
foderskålen og det er normalt sådan,
at indtrængende fugle rent psykisk

i den. Skal man derimod have små
frøædere eller frugt- og insektædere
så er det vig�gt at have en passende
beplantning i volieren.
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Når så endelig volieren er lavet, så
skal den også �lplantes - forhåbentlig.
Dog vil det o�e være formålsløst at
gøre det såfremt der skal gå papegøjer

Beplantningen skal helst tage hensyn
�l fuglenes biotopvalg i naturen. En
skovfugl vil ikke befinde sig godt i en
bar voliere og vise versa. Derfor kan
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man med fordel i en blandet samling
have tæt beplantning langs den ene
side og bagerst, mens man laver en
åben plads evt. med et stort lavt
bassin �l vand midt i med græsser
uden om. Græsserne er ikke bare
plænegræs. Man kan bruge mange
af de prydgræsser, der er i handlen
og så er der yderligere den fordel, at
de næsten alle bærer frø i løbet af
sommeren. Er man særlig hensynsfuld
overfor sine fugle planter man også
UDENFOR volieren - enten en hæk eller
høje stauder. De bryder angstdistancen
og gør, at fuglene føler sig mere trygge.
Formålet med disse anstrengelser er
selv sagt at få fuglene �l at falde �l
og evt. få opdræt af dem. Det er ikke
møntet på de almindelige arter som

sådan, men som en generel betragtning.
Altså kan en konklusion være, at enten
�lgodeser man fuglenes tarv og ønsker
- hvilket let vil resultere i, at man ikke
får megen glæde af synet af dem, eller
også �lgodeser man sine egne mo�ver
�l at holde fugle - vitalitet, smukt syn,
glæden ved at betragte dem, opdræt,
og så vil mange af de vanskelige arter
ikke falde �l.
Derfor er også de�e et kompromis
mellem to ønsker og heldigvis er
der mange eksempler på, at det er
lykkedes godt. Det kræver dog o�e lidt
utradi�onel tænkning og e�efølgende
er givet eksempler på, hvordan man
har prøvet at løse de problemer der var
ved bygning og indretning af volierene.
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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.
J. Holm, Børkop
Tlf.: 53 37 91 07
Sælges
1,1 Australsk Kongeparakit
med 3 unger.
0,1 Nyginea Ædelpapegøge
2 stk. Gulkindet Amazoner.
Kønstest på vej

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

Sælges
1,1 Rødskulret Græsparaki�er
1,1 Lesson Sprurvepapegøje
Kanariefugle
Claus
Tlf.: 41 26 68 79
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
Købes:
1,2 Goudsamadine sorthovedet
lillabrystet. Andre farver kan
også godt komme på tale.
1,1 Rødskulret Græsparaki�er, eller
1,1 Bourkes Græsparakit.
Jimmi Harrison
jibaha@hotmail.dk
Tlf: 27 59 22 57

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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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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