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Trekantens Fugleforening
Havemøde
Endnu et havemøde er på programmet.
Endnu engang har vi lavet a�ale på Fyn, hvor vi lørdag den 14. juni kl. 14.00
skal besøge Klaus Hansen i Morud.
Hos Klaus vil der være mulighed for at se Kakaduer og flere forskellige
australske paraki�er.
Når fuglene er set, bliver der �d �l hyggesnak over en kom kaffe. Der vil også
blive rig mulighed for at bere�e om forårets bedri�er, samt dele ud af den
erfaring vi hver især ligger inde med. Kom og gøre dagen oplevelsesrig for dig
selv og andre.
Ønsker du at deltage, så er der �lmelding �l Ejvind på telefon 4047 5961
senest den 12. juni.
Klaus har bedt om, at man selv tage stole med, så man kan sidde ned, så husk
en “Klap sammen stol” eller lignende.

Grill a�en

- Da de�e er sidste blad inden sommerferien, vil det være
på sin plads at nævne foreningens tradi�onsrige grill-a�en. Igen i år, er der
laver a�ale med Carina i Skærup Zoo. Vi har rykket arrangementet frem igen,
da vi må�e erfare, at det blev lidt for �dlig mørk sidste år. Datoen i år er sat �l
torsdag den 14. august, hvor Peter og Erik vil stå for arrangenmentet. Vi har
igen købt et fornu�igt størrelse vildsvin, så det bliver hovedmenuen. Der burde
være nok �l alle. Der vil også være lidt �lbehør, i form af forskellige former for
salat.
Der vil ca. 1. august blive udsendt en mere fyldigt beskrivelse af
arrangementet. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen, og hold dagen fri, hvis
du vil med.
Ejvind

2

Trekant Områdets Fuglehold 2014

Trekantens Fugleforening

God sommer....

Foreningens medlemmer ønskes en rig�g god sommer med forhåbentlig
mange gode opdræt ved fuglene. Vi vender �lbage med endnu et blad i august
måned. Har du nogle oplevelser du vil dele med andre, takker vi ikke nej �l
ar�kler �l medlemsbladet. Du skal ikke tænke på stavefejl, dem forsøger vi at
re�e inden teksten kommer i medlemsbladet.
Bestyrelsen vil bruge sommeren på, at planlægge næste års arrangementer. Vil
du have foreningen på besøg, venter vi på du giver os et prej.
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Trekantens Fugleforening

Siden sidst..

- Tur �l Middelfart Dyrehave.

Tirsdag den 20. maj var vi 20 medlemmer, der var mødt op, ved det nye
naturcenter i Middelfart Dyrehave.
Vi var endnu en gang utrolig heldige med vejret, som viste sig fra sin pæneste
side. Der var høj sol og vinds�lle. Da alle endeligt var fremme startede Rikke
med en kort introduk�on. Here�er gik vi ind i dyrehaven hvor første stop var
med krondyr �l venstre og dådyr �l højre. Dyrene er ikke særlig sky, så vi var
rimmeligt tæt på dem. Krondyrene havde lige sat gevir, men havde ikke fejet
bast endnu. De virker nu meget fredsommelige selv om det er ret store dyr.
Der blev knipset billeder i et væk, medens Rikke igen fortalte lidt om dyrene og
deres inten�oner med parken, hvordan det hele gerne skal se ud på sigt.
Here�er gik turen op midt på sle�en, hvor hun kom nærmere ind på
historikken om området. Her er der lavet et stort bålsted, hvor man kvit og frit
kan tænde bål og grille. Noget af det, hun fortalte, virkede nu nærmest som
lidt af en røverhistorie.
Herfra gik vi ad det gamle hjulspor, forbi Hindsgavl og ned gennem skoven.
Her var nu ikke meget at se på, men om ikke andet fik da lidt mo�on. A�enen
slu�ede af på den overdækkede terrasse, ved naturcenteret, med kaffe og
Pia`s hjemmebag.
Tak �l alle der deltog.
Peter.
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Adelaid Parakit på »springtur«
Af: Ejvind Overgaard Pedersen
Først i maj måned, sad jeg en morgen
med mine rundstykker, med blikket ud
af vinduet i stuen. Pludselig ser jeg en
Adelaid Parakit flyve forbi. Det må�e lige
undersøges, og rundstykerne var �lpas
friske �l, at de ikke tog skade af at vente.
Jeg visdste at jeg burde have to par i
mine volierer, så enten var det en af
mine egne der var ude at lu�e vingerne,
eller også var det en �lflyver. Det første
kunne ikke udelukkes. Ganske rig�gt, der
manglede en han i en af mine volierer,
og jeg må erkende, at træværket i netop
den voliere ikke var helt frisk. Den ene
hjørnestolpe, ud �l det fri var i årenes løb
rådnet »lidt«, så her havde min Adelaid
Parakit han kunnet gnave sig ud i det fri.
Nå - der må�e sæ�es mere tråd på, så

hunne ikke også fandt anledning �l, at
flyve sig en tur i det fri.
Jeg kunne så trørste mig med, at det var
hannen der var ude. I min teori, er det
nemmere at fange hanner som hunner,
da hannerne søger e�er hunner. De har
svært ved at være selv.
De første dage så og hørte jeg o�e
hannen. Den fløj fantas�sk godt, når den
var i lu�en. Den sat o�e ca. 50 meter
væk, på den anden side af vejen, højt
oppe, i et træ. Jeg kunne ikke se den,
men kun hører den var der. Det skete at
den lagde vejen forbi min egen have.
Dagen e�er begyndte enkelte af
naboerne at bemærke, at der fløj en
anderledes fugl rundt i området.
Der var nu ingen grund �l at jage rundt
e�er den. Umiddelbart skulle den, set
med mine øjn, have fred og lov �l at
nyde nogle dage i det fri. Bare den fik
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ro, ville den også blive fortrolig med
området. Den ville kunne høre de andre
Adelaid Paraki�er jeg har, og derfor
nok blive i nærheden, hvis ikke nogle
begyndte at jagte den.
På 3. dagen sad den i et af mine egne
birketræer. Pludselig le�ede den, og fløj
direkte ind i mit gavlvindue. Den kunne
åbenbart ikke adskille spejlbilledet fra
naturen. Jeg tror den slog sig. E�er
den dag gik der ca. en uge, hvor jeg
hverken så eller hørte noget �l den.
Jeg havde nu fak�sk afskrevet den, og
skulle det være, så var det da heldig at
det netop var den der var fløjet ud. Af
de to par jeg har, er det andet to fugle
på 2 år, og de�e par var en ung hun på
1 år, og så denne han på 2 år. Det var
ikke meningen at de skulle yngle, hvis
ikke de selv ville gøre noget for det.
Rosellaarterne tager ingen skade af at
være to år, før de yngler, men de kan
sagtens yngle inden de er udfarvet, og
stadig i ungedragt.
En formiddag - omkring den 20. maj, ser
jeg pludselig en Adelaid Parakit i haven.
Det må�e være »min« der var vendt
�lbage. Den sad i en syrenbusk, der stod
op ad volieren. OK - så var den næsten
»hjemem« igen.
Hvad gør man nu - jo - den var antagelig
sulten, e�er ca. 10-12 dage på egen
kost. Vi kender det vel alle, fra den �d,
hvor ungerne lige er fløjet hjemmefra,
og kommer hjem �l kødgryderne. Så er
næsten alt mad blevet �l livre�er.
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Jeg fandt en lille skål frem, fyldte lidt
frø i, og gik ud med den, for at anbringe
den ovenpå volieren. Da jeg kommer
derud, flyver min Adelaid Parakit væk
igen. Jeg s�lle skålen, og lister ind.
Der går nu ca. 1⁄2 �me, så er den �lbage,
men søger ikke op på taget. - Det burde
jeg nok kunne have sagt mig selv. Hvem
fodrer sine fugle på taget hen over
volieren ? - Jeg gør det normalt ikke,
så hvorfor skulle fuglen så søge her.
Skovspurvene fandt det hur�gt, så de
mæskede sig.
Jeg kunne nu sidde inde og betragte
min fugl, kravle rundt på volieren. Den
var forholdsvis interesseret i at komme
ind. Tilfældigvis var volieren ved siden
af tom, så det var nærliggende at klippe
hul i den, der hvor jeg mente fugle
klatre rundt. Jeg s�llede så en skål frø
inde i denne voliere.
Fuglen fløj selvfølgelig en tur igen,
medens jeg klippede hul, men vendte
hur�g �lbage. Mindere en 15 min.
e�er, at jeg havde lavet hul og fodret,
var fuglen klatret ind ivolieren, og sad
troligt og åd af frøet.
Nu var det så ud �l volieren og lukke
hullet. Fuglen fløj selvfølgelig op, men
da den ikke er kendt med volieren, vil
den flyve op på en siddepind, frem for
at lede e�er det hul, den er kommet ind
af.
Jeg fik volieren lukket, og fuglen var igen
hjemme i vandte omgivelser,
Lidt tålmodighed lønner sig o�e.
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Pasningsvejledning for Ringastrilder
Videnskabeligt navn:
Taeniopygia bichenovii
Dansk navn: Ringastrild
Underart
Videnskabeligt navn:
Taeniopygia b. annulosa
Dansk navn: Gi�ervinget ringastrild
Fuldvoksen størrelse:
Længde: 10 cm
Forventet levealder:
4 �l 6 år
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 volierer beplantet
med bambus og elefantgræs og 3
sider bør lukkes så de besky�er mod
dis og tåge 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 tropefugl spænder
temperaturen sig fra 10-25 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 er det i den mørke �d
nødvendigt at forlænge dagslyset �l
sammenlagt 12 �mer.
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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.
Fodring:
I naturen spises hel og halvmodne
græsfrø under�den små insekter.
Som bur – eller volierefugl �lbydes
en hos forhandleren færdig blandet
tropeblanding. De kan også �lbydes
opblødt frø (et frø der har stået i vand
et døgn og dere�er skylles grundigt,
hvore�er det sæ�es �l afdrypning
i et døgn). Der skal al�d være rent
drikkevand �l stede. Der kan �lbydes
melorme som levende foder. Der
kan også anvendes frosne ”Pinkies”
(spyfluelarver). Alt foder på nær tørt frø
�ernes senest e�er 1 døgn eller før hvis
det lugter eller ser fordærvet ud. Der
må heller ikke mangle Grit (Kalkskaller
og småsten). Vitaminer og mineraler
gives e�er den anvisning der står på
emballagen. E�er års�den gives grønt.
Pas på at alt grønt er usprøjtet
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 4-8 hvide æg og der ruges i 1214 dage. Ungerne bliver i reden ca. 24
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.
Typiske tegn på sygdom og nedsat
trivsel:
Den 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 en vinge.
Den syge fugl har ma�e delvis lukkede
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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.
Udseende:
Pande sort, isse og nakke brun. Gråbrun
ryg og vinger med fine tværstriber.
Overhaledæk�er hvide og hale sort.
Vinger med talrige hvide ple�er i
(gi�ermønster). Kind og strube hvid.
Bryst og underside hvidgul med to sorte
ringe. Underhaledæk�er sorte. Næb
blågråt, øje mørkebrunt og ben gråblå.
Hun som han
Gi�ervinget ringastrild har sorte
overhale�er i stedet for hvide, den
eneste forskel

Udbredelse:
Geografi: Ringastrilden lever i det
østlige Australien
Biotop: De søger græslandskaber nær
skov.
Lovgivning og dokumenta�on:
Der er ingen lovregler for hold af den
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.
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Rød Kardinal med besvær...
Af: Erik Trans
Jeg havde gået et stykke �d og ønsket
mig et par Rød Kardinal, e�er at jeg
havde set dem under et havebesøg hos
Lars.
Jeg havde et par gange talt med Lars
over telefonen om mulighederne for
at få fat i et par. Chancerne var ikke så
store, så da vi havde a�alt nogle stykker
om at køre �l Zvolle markedet i e�eråret
2013, ville Lars via nogle kontakter han
havde dernede, se om der kunne skaffes
et par i Holland.
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Det lykkedes og glæden var stor da jeg
fik dem hjem i volieren. Den blev dog
kort, for e�er en uges �d lå hannen
desværre og var død en morgen jeg kom
ned.
Jeg talte igen med Lars, og det lykkedes
at finde en han hos Peter i Silkeborg.
Den blev hentet weekenden e�er der
hade været fuglemarked i Kolding. Nu
var alt godt, en rig�g flot fugl, alt var
fryd og gammen.
Den første uge i det nye år var den så
gal igen. En morgen jeg kom ned lå
hannen og var død. Den var fløjet på en
gren i volieren. Nu blev det svært, for
der var ingen at få nogle steder hverken
i Zvolle i februar eller nogle af de
markeder der er på ne�et. Det vil dog
sige at jeg fandt en, men den sad nede
ved Frankfurt, så det blev opgivet.
Jeg er så heldig at Lars jo kender en
masse mennesker, og han fandt ud
af, at en herrer ved navn Niels i Århus
manglede en hun. Måske vi kunne finde
ud af noget. Niels og jeg talte flere
gange sammen over telefonen og vi
hjalp hinanden med at forsøge at finde
et par, da Niels også kendte en del som
havde Kardinal.
Vi havde fak�sk opgivet og mere eller
mindre a�alt at Niels fik min hun �l
Århus, da Niels ringer �l mig ja hvornår
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tror i lige nøjag�gt det var? Netop, jeg
var �l fuglemarked i Kolding og fortalte
at han havde muligvis fundet et par i
Frederikshavn, men ville kontakte mig
nærmere, når han viste noget mere.
Der gik en uges �d, så ringede Niels
og fortalte at parret var købt og
fuglene kunne a�entes ved Randers

markedet. Den blev så hentet hjem,
og nu går vi så og håber på, at der
måske kunne komme lidt a�om ud af
anstrengelserne .
Tak �l Niels og især Lars for hjælpen
det er rart at kende nogen som kender
nogen, og endda vil hjælpe også.

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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Pasningsvejledning for Nymfeparakit
Videnskabeligt navn: Nymphicus
hollandicus
Dansk navn: Nymfeparakit
Udseende: Han: Mørkegrå med hvidt
vingespejl. Hovedet gult med orange
øreplet. Sort hale.
Hun: mere grumsetgrå, hovedet gråt
med gule �er og mindre kra�ig orange
øreplet. Halen grå med lyse tværstriber
på oversiden og gule tværstriber på
undersiden.
Der er i fangenskab fremavlet flere
gule, hvide og lyse muta�oner med
forskellige tegninger
Udbredelse i naturen:
Nymfeparaki�ens oprindelige levested
er den største del af Australien i åbne
landskaber især i nærheden af vand. .
De er almindeligt forekommende, især
i de nordlige egne, hvor de ses i store
flokke. I det nordlige vandrer flokkene
omkring, mens de sydlige bestande er
mere sta�onære.
Biologi: Nymfeparaki�en �lhører
papegøjernes orden og kakaduernes
underfamilie, og har derfor de træk der
er karakteris�ske for alle papegøjer,
en kra�ig tunge og et næb hvor både
over- og undernæb er bevægeligt
i forhold �l kraniet, samt klatrefod
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med to fremadre�ede tæer og to
bagudre�ede tæer.
Forventet levealder: Nymfeparaki�en
vil normalt opnå en alder af 8 - 15 år.
Fuldvoksen størrelse: længde 32 cm,
vægt 80 - 102 g.
Anbefalet størrelse og indretning
af bur og voliere: Et bur skal være
så langt at Nymfeparaki�en kan
flyve i buret. Derfor anbefales et bur
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der er mindst 160 cm langt, 75 cm
bredt og 100 cm højt. Buret indre�es
med siddepinde af naturtræ og
forskellig tykkelse i enderne af buret
så undulaterne kan flyve frit gennem
buret. Buret må ikke anbringes på
gulvet, men skal s�lles på et bord eller i
en reol uden træk og uden direkte sol.
Vand- og foderskåle anbringes så
fuglene ikke kan kla�e i skålene.
Bunden af buret dækkes med
(avis)papir der let kan udski�es
e�erhånden som det bliver snavset.
Nymfeparaki�en har ikke brug for
sand i bunden af buret, hvis den æder
af sandet kan den få problemer i
fordøjelsessystemet.
Nymfeparaki�er kan med fordel holdes
udendørs. Der�l anbefales en voliere
på mindst 400 cm længde. Bredde 150
cm og højde 200 cm. Fra volieren skal
der være adgang �l et fros�rit inderum
på 1,0 m2.
Foder: Som basisfoder anvendes en
færdig frøblanding uden solsikkefrø �l
paraki�er og/eller færdigt pillefoder
�l paraki�er. Nymfeparaki�er skal
hver dage have frisk grønt og frugt.
Som grønt kan anvendes næsten
alle ukrudts-planter: mælkebø�er,
hyrdetaske, fuglegræs, hønsetarm og
mange andre. Af egentlige grøntsager
er gulerødder meget velegnede.
De rives gro� eller skæres i mindre
stykker. Af frugter kan man bruge
æbler, pærer, hyben og lignende, som

skæres i mindre stykker.
Salatblade, agurker og lignende
sa�ige emner bør undgås, da de giver
tynd mave på grund af deres store
vandindhold.
Endelig skal Nymfeparaki�er have
en kalkblok eller en skål med knuste
østersskaller kaldet grit.
Miljøberigelse og stimulation: Som
beskæ�igelse bør man flere gange om
ugen give undulaterne friske kviste
af træer eller buske. Især bøg, birk,
pil, hassel, æble, pære, fyr og gran
er velegnet. Brug aldrig taks, som er
meget gi�ig. Som ekstra beskæ�igelse
kan man hænge forskelligt
plas�clegetøj ind i buret. Såvel kviste
som legetøj må ikke anbringes således
at det hindrer fuglene i at flyve i buret.
Ved målre�et træning kan undulater
gøres meget tamme og læres at sige
enkelte ord.
Behov for motion: Undulater, der
holdes i bur, bør dagligt tages ud af
buret, så de kan få nogle længere
flyveture for at træne deres muskulatur
og kondi�on.
Sociale behov: Nymfeparaki�er lever
i naturen i meget store flokke og har
derfor et stort behov for at være
sammen med artsfæller. Derfor bør
Nymfeparaki�er ikke holdes alene men
al�d mindst parvis.
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Særlige pasningsbehov, herunder
særlige krav til temperaturforhold:
Nymfeparaki�er s�ller ikke særlige
krav �l temperatur og kan holdes ude i
voliere hele året blot de har adgang �l
et fros�rit inderum.
Typiske tegn på sygdom eller nedsat
trivsel:
Fugle er gode �l at skjule sygdom.
Derfor skal man være opmærksom
på de mindste tegn på at fugles ikke
trives, således at behandling kan
sæ�es ind i �de.
Den raske fugl er livlig og bevæger sig
hyppigt i løbet af dagen ved at flyve
og klatre. Fjerdragten er stram, ren og
glat. Næb og fødder rene og tørre og
øjnene klare og agtpågivende.
Den syge fugl kan vise sine symptomer
på mange forskellige måder. De
mest almindelige tegn på sygdom er
følgende:
- Nedsat ædelyst, fuglen sidder ved
foderet uden at æde
- Fuglen puster sig op, ser træt ud og
sæ�er hovedet under vingen, også
om dagen
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt
stødende åndedræt og o�e hvilen-de
på begge ben
Når sygdomstegnene tydeligt kan ses
på fuglen haster det med at få den �l
dyrlæge, da den på de�e �dspunkt
allerede er meget syg.
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Formering, yngelpleje og eventuel
neutralisation: Nymfeparaki�er er
meget ynglevillige fugle. I naturen
yngler Nymfeparaki�er i hulheder
i træerne. I fangenskab giver man
dem derfor redekasser. Bundfladen i
rugerummet skal være ca 25 cm x 25
cm og højden ca. 35 cm. Flyvehullet 8
cm i diameter. I bunden af reden strøes
et lag savsmuld, tørvestrøelse eller
biostrøelse (�l heste). Er der for meget
vil hunnen bære det overskydende
ud af kassen. E�er parringen lægger
hunnen et æg hver anden dag.

Gennemsnitlig lægges der 4 - 7 æg i
et kuld. Hunnen begynde o�e at ruge
når de første æg er lagt. Ruge�den er
ca. 21 dage, hvorfor de første unger
klækker sam�digt og de e�er følgende
unger klækker med et par dages
mellemrum. I ruge�den mades hunnen
af hannen, og hun forlader kun reden
nogle minu�er om dagen.
Til opmadning af ungerne skal der
gives æggefoder (kan købes ved dyrehandleren) ligesom der skal gives
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rigeligt af ukrudt med frø. Tre �l fire
uger e�er klækningen forlader ungerne
reden og bliver fodret af forældrene i
yderligere 2 uger.

Yngleins�nktet kan være så kra�igt at
et par Nymfeparaki�er vil yngle selv
om man ikke giver den em ynglekasse,

ligesom enlige hunner kan begynde at
lægge æg i bunden af buret. For ikke
at lade fuglene blive stresset over de
manglende ynglemuligheder bør man
lade fuglene få en kasse og lade dem
www.pasningsvejledninger.dk
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.
Ver. 1. 2011. Steen Samuelsen
Denne pasningsvejledning er lavet af
Landsorganisa�onen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med stø�e fra
Dyrevelfærdspuljen.

Dansk Fuglehold
Nordens største og mest alsidige fugleblad!
Dansk Fuglehold
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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

0,1 = hun

1,1 = par

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

Sælges:
Nymfeparakit unger 2014,
håndtamme, velegnet �l tamfugle.
Søges:
Rødhalet Grå Jaco hun, unge,
håndopmadet og tam og med dna
test.

Sælges:
Risfugle
Købes:
Blåstrubet Conure

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

Sælges:
Store flo�e uds�llings zebrafinker
Katharinaparaki�er
Købes:
Undulat unger
Nymfeparaki�er
Kanarier
Risfugle
Tamme papegøjer

Købes:
1,0 Bourkesparakit
0,1 Elegant Græsparakit
0,2 Kinesisk Dværgvagtel
0,1 Diamantdue
0,1 Tamburindue
0,1 Grønvinget Due
0,1 Diaman�inke
1,0 Kaneldue

Anne-Me�e
Tlf.: 21 78 38 49

Anders Bak
AB ANIMALS
Tlf.: 29 93 88 72

Ejvind
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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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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