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Havemøde.
Vi lægger hårdt ud 
med foreningens første 
havemøde i 2014. Tur 
går denne gang � l det 
sydlige Fyn, nærmere 
betegnet Horne. For 
dem der husker lidt 
fra skolen, så er det i 
Horne man fi nde den 
ene af de to rundkirker der ligge udenfor Bornholm. 
Vi skal dog ikke i kirke, men besøge Ejner Madsen, Søren Lundsvej 18, 5600 
Fåborg. Nabo � l rundkirken.

Vi mødes d. 12 april på adressen kl. 14.00. Eventuelt samkørsel fra frakørsel 54 
ved OK tanken. Møde� dspunkt for samkørsel a� ales med Erik.

Ejner har en hel del forskellige fugle, samt et meget fl ot Japansk have anlæg. 
Af prak� ske grunde, vil vi gerne have en � lmelding � l de� e arrangement. 
De� e gælder også, hvis man ikke har brug for samkørsel. 

Tilmelding � l Erik Trans på tlf.: 30 47 29 21 senest dagen før.
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Fisketur...
Så er det igen � d � l foreningens årlige fi sketur.
Endnu engang mødes vi ved Børges Put and Take sø, Rydskovvej 22, 5560 Årup 
Det bliver denne gang søndag den 4. maj kl. 8.00.
Vi starter som sædvanligt dagen med kaff e og rundstykker i det lille hus ved 
den gamle sø.  Ved morgenkaff ebordet står det enhver frit at indgå aliancer, 
såfremt man vil hjælpes med at trække fi sk i land. Fra � dligere fi sketure har 
nogle erfaring for, at det kan være meget prak� sk at have en hjælper når 
fi skene skal landes. 
Vi fi sker fra kl. 9,00 � l 13,00, og der vil være 
kontrol på, at ingen starter før kl. 9.00. Når vi er 
færdige med at fi ske vi slu� er af med grillpølser. 

Der vil være præmier � l største fi sk, samt � l den 
der har fl est fangne fi sk. Der er noget at leve op 
� l, hvis vi skal gøre det bedre end sidste år, hvor der i alt blev fanget 33 fi sk.

Alt de� e får du for den 
beskedne pris af kr. 150.00 pr. 
deltager. Max en stang for den 
pris.

Vel mødt � l en rig� g fi skedag 
med masser at røverhistorier 
og forhåbentlig godt vejr.

Tilmelding � l Erik Trans på tlf. 
30 47 29 21 senest den 2. maj 
2014.
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En tur i Naturparken Hindsgavl Dyrehave starter 
som regel med en tur ud over Sle� en, hvor vi næsten med sikkerhed kan se 
store fl okke af hjorte. E� er Sle� en går vi ind i skoven, hvor det muligvis er 
lidt sværere at se dyrene. Oplevelsen bliver dog ikke mindre af, at man skal 
spejde gennem træerne for at se dem. Undervejs vil vi gøre holdt på udvalgte 
steder, hvor der lidt om om historien, kulturen og naturen på Hindsgavl – samt 
selvfølgelig en masse hjortehistorier. I maj måned er de første kronkalve blevet 
født, måske kan vi se de små dyr følge deres mor ud på Sle� en. Det er en god 
idé at medbringe en kikkert og selvfølgelig passende påklædning og fodtøj.
 
Turen plejer at være på små 3 km og varer ca 11⁄2 � me.
Der er � lmelding � l Peter på telefon 30562103 senest den 10. maj 2014.
prisen er 30,- pr deltager incl. kaff e og lidt hjemmebag.

Vi starter ved det nye natur center som ligger først for, på højre side lige før 
campingpladsen, når man kører ind i dyrehaven. 

Hvornår:  Tirsdag den 20. maj 2014
Tidspunkt:  Klokken 18.30
Sted:   Naturcenteret Middelfart Dyrehave   Peter 
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Siden sidst......
... har vi ha� medlemsmøde i foreningens eget mødelokale. A� enens emne 
var uds� lling. Vi havde besøg af Niels Rasmussen, der er dommer indenfor 
paraki� er og tropefugle. 
Niels lagde ud med at fortælle om det at være dommer, og om hvordan man 
blev dommer i LDF regi. Der er pt. mangel på dommere, så er der nogle, 
der har lyst � l at fordybe sig i den gren af fuglehobbyen, så er det blot et 
spørgsmål om at � lmelde sig � l en dommeruddannelse. 
Here� er gik Niels over � l at fortælle om, hvad en dommer ser på, i rela� on 
� l de fugle som nogle af foreningens medlemmer havde medbragt i dagens 
anledning. Det spændte vidt, fra Zebrafi nker, mågefi nker � l Svaleparaki� er.
A� enen slu� ede med kaff e, og en snak om lidt af hvert. 
Tak � l Niels for en lærerig a� en, og tak � l dem der var mødt op, og bidrog � l 
en hyggelig a� en. 

EOP 
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Veloverstået fuglemarked
Så har vi fået overstået endnu et fuglemarked. 
Vi var i gang lørdag med at læsse bure, bukke og 
bordplader. Det tog nu ikke lang � d, og vi fi k en del af 
det kørt op i hallen.
Søndag startede for nogle klokken 0630 med at få 
gulvet målt op, så der ikke herskede tvivl om hvor det 
hele skulle s� lles op. Vi havde fået plads � l en ekstra 
række borde, de� e viste sig dog ikke havde været 
nødvendigt. 
Ved 7 � den myldrede det ind med folk, der var klar 
� l at give den en skalle, og e� er godt en � me, var vi 
fak� sk klar med det hele. Here� er var der frisk kaff e 
og rundstykker � l alle. 
Jeg har fået at vide, at det har været nogenlunde 
det samme antal besøgende inde, som der plejer at 
være.
Der var � lmeldt godt 1400 fugle � l markedet, og det 
forlød da også sidst på dagen, at der havde været 
godt gang i handelen. Omkring klokken 1300 var der 
ikke mange � lbage i hallen og de første begyndte da 
også at pakke ned. Vi startede lidt før klokken 1400 
med at rydde op og det blev vist klaret i ny rekord 
� d. 1445 var vi færdige, gulvet fejet, alle materialer pakket på trailere. Vi 
rundede dagen af med en tår � l ganen og så gik turen igen ud � l lageret. 
Tak � l alle der hjalp � l med op og nedtagning. Det er en fornøjelse, når det 
hele kører på skinner og alle hjælper � l. Vi håber at se jer igen � l e� eråret.

Peter og Benny
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Så er der nyt fra ormegården i Taulov.

Af: Peter Damsgaard

Så er der forår i lu�en, og fuglene er 
nu så småt gået i gang med at finde 
egnede reder eller rede steder. Det 
er også nu sommerens levende foder 
skal sæ�es over og startes op. Jeg 
er klar med friske hjemmelavede 
melorm. De har været i gang hen over 
vinteren og der kan nu fodres med 
dem.

Mine kæmpe melorm, der blev sat i 
gang sidste år i april måned, har nu 
endelig nået en størrelse der kan 
bruges ved fuglene. Det har været 
en meget langvarig proces, og det vil 
nok ikke blive gentaget lige med det 
samme.

Jeg har også lige set at voksmøllene er 
kommet ud af pupperne, og de skal så 
fordeles i de spande der skal huse dem. 
Jeg har gemt nogle drone tavler, der 
skal i spandene, så de kan få størrelsen 
hur�gt.

Der er også noget nyt på programmet 
idet, jeg nu har styr på hvordan jeg 
holder liv i micro ormene. Hvis det 
flasker sig skal det også prøves at 
opdrætte dem.

Ellers er det jo ved at være en del 
at hente ude i naturen. Lige nu er 
der vildt mange blomster i mirabelle 
træerne. Noget paraki�erne er vilde 
med. Jeg tager et par grene med hjem 
nogle gange i ugen og de er omgående 
i gang med at spise blomsterne. 
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Nøddetræerne og rød el har lige nu 
mange rakler. Disse er også gode som 
supplement. 

Ellers er mange jo gået i lag med at få 
haven �l at se fin ud. Hvorfor ikke smide 
ukrudtet ind �l fuglene. De mælkebø�er, 
der er spiret frem lige nu, er fyldt med 
kra� som fuglene godt kan lide. Træerne 

er også så småt sprunget ud, især 
birketræerne. Disse er også fyldt med 
sa� og de større fugle elsker det. Det er 
bare op af sofaen og ud at lede. 
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Diamantfinke 
(Emblema guttata) 

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Kendetegn: Hovedet og oversiden af 
vingerne er grå, gumpen er karmin 
rosa. Undersiden er hvid med et bredt 
sort bånd hen over den nederste del 
af brystet. Siderne er sorte ed hvide 
ple�er (»diamanter«). Halsen og halen 
er sort. Fra øjet �l næbbasis er der en 
sort stribe. Næbbet er rødt, benene 
blygrå. Kønnene ligner hinanden, 
dog har hannen en lille hvid plet 
over øjet, og den har normalt også et 
bredere brystbånd. Hannen har o�e 
en mere rød hale. INår en han er i 
ynglekondi�on, kan den normalt også 
kendes på at den røde hudring om øjet 
er hævet. 
Størrelse: ca. 12 cm

Levested i Naturen: Tørre skovområder 
med spredt træ bevoksning i 

det østlige Australien fra South 
Queensland �l Syd Australien. 

Levevis: Diaman�inker danner i 
naturen, inden for ruge�den, små 
grupper på op �l ca. 30 fugle og 
ruger gerne i kolonier. De opholder 
sig meget på jorden. Reden bygges af 
græsstrå, og rødder i mispelplanter, 
eukalyptustræer og under gamle 
rovfuglereder. Redeskålen fores med 
�er o.l. De lægge 4-6 æg. 

Pasning: Diaman�inker er, når først 
de er akklima�seret, meget hårdføre 
og tåler en temperatur ned �l 
frysepunktet. De skal dog have et tørt 
trækfrit opholdsrum �l rådighed.
De egner sig ikke �l ophold i små bure, 
da de har �lbøjelighed �l at blive for 
fede. De egner sig bedst �l en voliere 
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med et stort gulvareal, da de gerne 
vil opholde sig på bunden. Uden for 
yngle�den bygger de sig o�e nogle 
sovereder, hvorfor de al�d må have 
adgang �l redemateriale.

De egner 
sig fint �l at 
gå sammen 
med andre 
fugle, de 
er kun 
aggressive i 
yngle�den 
og da kun 
hvis andre 
kommer for 
tæt på deres 

redeomgivelser. Diaman�inker kan fint 
gå sammen med kanariefugle. 

Foder: En god tropeblanding er et 
godt udgangspunkt. De skal også have 
grønt, så som mælkebø�efrø, umoden 
græsfrø (det vil de meget gerne have, 
hvilket også er en del af deres naturlige 
føde fra naturen). De skal også jævnlig 
have andre former for grønt. De skal 
også have spiret frø. I yngle�den må 
de gerne få melorm og æggefoder + 
meget ekstra græsfrø og grønt. Hvis 
det er muligt, vil de også gerne have 
myre æg og diverse andre insekter.

Opdræt: De yngler gerne i 
undulatkasser, store ballonreder, 
halvåbne redekasser, kanariereder eller 

også bygger de frit i grenene. De skal 
have meget redemateriale �l rådighed. 
Der bliver brugt meget græsrødder, 
græs, strå og halm. Redet fores med 
�er.
De lægger 3-6 hvide æg og begge 
forældre hjælpes med rugningen. 
Ruge�den er 13 dage.
Begge forældre deltager i 
opmadningen og de er normalt gode 
forældre. 

Ungerne forlader reden e�er 21-25 
dag, og er selvstændige e�er 35- 40 
dage. De må �ernes fra forældrene når 
de er selvstændige, for ikke at genere 
dem. 

Hannens paringsdans er at han sidder 
på en pind med et strå i næbbet og 
hoppet op og ned på, medens der 
høres en svag sang. De�e kaldes 
stråfrieri. Jo længere strå jo bedre. 
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Katharinaparakit
(Bolborhynchus lineola)

Af: Ejvind Overgaard Pedersen

Farvebeskrivelse: 
Hoved, forhals og underkroppens 
midte er gulliggrøn, øvrige underside 
og kropsiderne er mørkere grønne, alle 
�er har en sort �erkant. Overgumpens 
�er og overhaledæk�erene med 
rundag�ge ple�er i spidsen; 
underhaledæk�erene gulgrønne med 
udviskede sortag�ge ple�er i spidsen; 
små undervingedæk�er sorte, de øvrige 
som overhaledæk�erene; tommel�er 
sortag�gt grønne; vingekanten gul; 

hånddæk�erene sorte; sving�er 
sorte med grønne ydersømme, 
som bliver bredere mod basis; 
indre armsving�er som ryggen, 
undervingedæk�erene sorte. Hale 
mørkere grøn med sorte �erska�er, 
midter�erene sorte mod spidsen. 
Øjet gulbrunt; næb hvidligt horngult, 
overnæbbet kødfarvet; fødderne 
kødfarvede, kløerne brunlige.
Hunnen er under�den lidt mindre 
og med mindre og smallere sorte 
a�egninger. Ved normalfarvede 
fugle, kan hunnen i det re�e 
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lys adskilles fra hannen, da der er 
nuanceforskel på den grønne farve.

Ungfugle: 
Fjerdragten næsten som de voksne 
fugles, under�den en smule lysere, 
og o�est er næb og fødder lidt lysere 
farvet.

Udbredelse: 
Katarinaparaki�er har deres normale 
udbredelsesområde i den subtropiske 
zone i de centralamerikanske bjerge 
fra det sydlige Mexico �l det vestlige 
Panama.

I naturen:
 Det er en let kendelig lille papegøje med 
en meget karakteris�sk �erdragt, der 
næppe kan forveksles med nogen anden 
fugls. Den lever i stenede og ufrugtbare 
egne og færdes i op �l omkring 2000 
meters højde, men foretrækker svagt 
skrånende nøgne og tørre skrænter. Den 
opholder sig meget på jorden, hvor den 
bevæger sig meget adræt, såvel sirligt 
trippende som løbende og hoppende. 
Den bruger meget af dagen på at søge 
føde, der hovedsageligt består af frø fra 
græsser og andre urteag�ge planter. 
Den ses både enkelt- og parvis og i små 
flokke. Den kan være rimelig �llidsfuld 
og når man nærmer sig. Den flyver ikke 
op straks, men søger o�e at trykke sig 
og er da ikke let at få øje på. Skræmmes 
den op, flyver den �l den nærmeste lave 

busk, hvorfra den o�e fortsæ�er sin 
flugt i løb.
Den yngler i naturen i månederne 
februar �l april og reden findes 
normalt i træernes hulheder. Ungerne 
ligner forældrene når de forlader 
reden, og kan net forveksles med 
disse.

Foder:
Som foder gives en parakitblanding 
uden solsikke.

I fangenskab: 
Det er en meget �ltalende, hårdfør 
og blid lille parakit, der ikke er 
vanskelig at få fortrolig, men 
som meget nødigt lader sig tage i 
hånden. Den er normalt fredelig 
overfor andre fugle som den deler 
bur med.
Tilbydes den god plads, er det en 
meget livlig og bevægelig fugl, 
der dog foretrækker at klatrer 
mere end den flyver, Det er ikke 
sjældent at se den bevæger sig som 
flagermuspapegøjer hængende med 
hovedet nedad eller klatrende under 
og langs med tynde grene. Den er 
normalt mest livlig om morgenen 
og i skumrings�merne, om dagen 
sidder et par o�e længe trykket op 
�l hinanden og helst i en mørk krog. 
Går Katarinaparaki�en under for 
små pladsforhold bliver de o�e let 
træge og får �lbøjelighed �l fedme. 
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Arten har en meget karakteris�sk 
siddes�lling med hovedet anbragt 
lavere end halen eller kroppen 
vandret over siddepinden. Midt 
på dagen kan man o�e se den ene 
af et par sovende med hovedet 
hvilende på den anden fugls ryg. Når 
de sidder s�lle er �erdragten o�e 
noget stri�ende, hvilket af ukyndige 
kan tydes som tegn på mindre god 
kondi�on, men for denne art er det en 
naturlig foreteelse.
Katarinaparaki�er er �dligere anset 
for at være sart og varmekrævende, 
men de tåler i virkeligheden 
temperaturer på fra omkring 0° �l 
30° C; dog bør den ikke udsæ�es for 
frostgrader og navnlig ikke for kulde 
og fug�ghed sam�digt. Om sommeren 
vil den ude i regnvejr anbringe sig 
med hovedet nedad og sprede 
vingerne ud for rig�gt at lade sig 
gennembløde.

Bliver Katharinaparaki�en forskrækket 
eller interesseret i noget nyt, spreder 
den hale�erene ud som en vi�e 
og folder dem sammen igen på en 
karakteris�sk langsom måde og o�e 
slår den voldsomt med vingerne, 
medens den sidder på en gren; 
under�den foregår disse bevægelser 
dog således, at vingerne holdes meget 
tæt �l kroppen, medens vingeslagene 
foregår så hur�gt, at man næppe kan 
følge dem med øjnene.

Opdræt:
Katarinaparakitter foretrækker 
en redekasse på størrelse med 
undulater, og den må gerne være 
vandretliggende. Hunnen lægger 4-8 
hvide æg med to dages mellemrum, 
som ruges i ca. 19-21 dage. Det 

er ikke unormalt at nogle hunner 
lægger endnu flere æg. Kuldstørrelse 
på 10-12 æg er set. Det er hunnen 
der står for udrugningen, og ligger 
normalt meget fast på æggene. 
Ungerne forlader reden efter 
4-5 uger, og vil normalt være 
selvstændige 3 uger senere. 
Ungerne kan godt blive ved 
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forældrene, men det anbefales at 
flytte dem til en anden voliere eller 
et passende bur.
Vil man ringmærke 
Katarinaparakitter, bruges en ring på 
4,4 mm. Det kan være vanskelig at få 
ringen på, da løbet er meget kort på 
ungerne. 

Muta�oner:
I lighed med mange andre 
papegøjefugle, finde 
Katarinaparaki�en i mange 
muta�oner. Her kan nævnes blå, gul, 
creme og kobolt. 

    Tl f .  70  23  23  47
Hjemmeside: www.bogsalget.com  .  E-mail: bogsalget@bogsalget.com
Træffetid: Mandag - fredag kl. 19.00 - 21.00 - samt i weekenden

Besøg vor internetbutik - her fi nder 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

fugleforeningernes eget bogsalg

Danske Fugleforeninger
Bogsalget
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Pennantparakitten

Af: J. Møller Hansen, Skive

Det almindelige indtryk af denne 
australske fladhaleparakit er, at der er 
to forskellige: En, der giver røde unger 
og en, der giver grønne. Det vil jeg 
komme ind på lidt senere.
Første gang den kan spores nævnt 
i li�eraturen er da John Latham 
i sit værk: A General Synopsis of 
Birds (udgivet 1781 �l 1785) udgav 
Supplement to the General Synopsis 
of Birds i 1787. Heri på side 61 
skriver han bl.a.: »Pennan�an Parrot 
- findes i New South Wales: overført 
af Mr. Pennant«. I 1790 sæ�er han 
systema�ske navne på fuglene, og her 
får Pennantparaki�en navnet Psi�acus 
Pennan�i. 

I mellem�den har John Friederich 
Gmelin i årene 1788 �l 1789 udgivet: 
Systema Naturae per Regna tria 
Naturae (o�e kaldes de�e 3 binds værk 
for 15. udgave af Systema Naturae 
af Linné). De�e værk er lavet ved, at 
Gmelin samlede al �lgængelig li�eratur 
og la�niserede alle folkelige givne 
navne, som ikke var la�niseret før - og 
bl.a. Lathams værk fik en omgang også. 
Derved kom. Pennantparaki�en �l 
at »hedde« Psi�acus elegang. I 1825 
får den det endelige navn Platycercus 
elegans.
Men hvorfor nu pennant?
Jo - det hænger sådan sammen: 
Latham må�e jo have set fuglen, 
inden han kunne beskrive den. Helt 
sikker er man ikke, men meget taler 
for, at han har set den i Dr. Thomas 
Pennants samling. I 1766 s��ede 
Pennant bekendtskab med Joseph 
Banks (Banks Cockatoo = Stor rødhalet 
ravnekakadue)(1745 - 1820). Ham 
Banks var meget interesseret i botanik 
bl.a., og da Venuspassagen i 1768 
skulle observeres, blev det beslu�et at 
sende en ekspedi�on �l South Pacific. 
Denne ekspedi�on kom under ledelse 
af Lieutenant James Cook (ham kender 
vi vel alle for »verdensomsejlingen 
omk. 1772). Banks fik �lladelse �l at 
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tage med for egen regning og havde 
flere dyg�ge medarbejdere under sig. 
Banks hjalp meget Pennant og gav ham 
antagelig fugle. Det er så disse Latham 
har set og beskrevet.

Men Pennant?
Han blev født i Downing i Wales i 
1726 og fik sin uddannelse på Oxford 
University. Han var en meget produk�v 
skribent og bl.a. antallet af prægede 
(graverede) plancher han lavede er 
802. Han blev ledende zoolog og 
arkæolog på den �d. Han udgav i 1775 
en o�e refereret bog: Genera of Birds. 
Desuden udkom i årene 1798 �l 1800 
Outlines of the Globe i 4 bind. Heri 
havde hans søn skrevet om Australien, 
eller som det hed dengang: New 
Holland. I de�e værk findes den første 
liste over australiens dyr og fugle, hvor 
de er nævnt ved deres almindelige 
navn. Hvem mon så lavede denne liste 
- jo såmænd gode gamle John Latham. 
Pennant døde i 1798.

MEN - MEN, hvorfor nu al det pjat, vil 
mange sige. Jo jeg mener, at der skal 
være lidt for alle - også de, der ønsker 
lidt pynt på brødet. 
Så for de der vil have lidt grovbrød, så 
har jeg fundet noget helt andet frem.
Alle er nok mere eller mindre enige 
om, at der findes en grøn og en rød 
race af Pennantparaki�en.
Forresten så hed ham Pennant - 

Pennant og ikke penang som det er 
blevet så moderne i fugleholdereprog. 
Penang er en flod i Kina!

Omkring 1960 holdt Klaus Immelmann 
nogle fordrag om Australiens fugle og i 
den forbindelse blev der talt en del om 
røde og grønne unger hos pennant.
En tysker ved navn Alfons Preussiger 
offentliggjorde i 1964 en beretning 
over sine forsøg med fodring af 
redeunger. Forsøget havde da varet 
i 5 år. Han havde fra Australien fået 
et par af hver af racerne: stor og lille 
Pennant. Det var ungfugle, og de var 
grønne. Desuden havde han er par 

Trekant Områdets Fuglehold 201416
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 17



unger af egen avl. De var mere røde 
end grønne. Disse 3 par udgjorde 
forsøgsmaterialet.
Forsøget blev udført på følgende 
måde: de første unger, der kom fra 
de importerede fugle var røde, mens 
hans egen stammes par gav unger, der 
var halvt røde og grønne. I følgende 
år kom unger, der var både røde og 
grønne - hos alle 3 par. Preussiger 
mente nu at kunne henføre ungefarven 
�l foderet. Derfor lavede han følgende 
forsøg: I hver rede blev halvdelen af 
ungerne ringmærket. Hver dag blev de 
ringmærkede unger taget ud af reden 
i fra 2 �l 5 �mer og blev altså ikke 
fodret i den �d. De resterende unger 
blev ud over den normale redefodring 
fodret med en sprøjte (en slags 
håndopmadning). Forsøget fortsa�e �l 
ungerne var 24 dage gamle. Alle unger, 
der blev taget fra reden, var røde, 
mens de »tvangsfodrede« alle var 
grønne. Nu skulle man så mene, at det 
var bevist, at det var foderet, der var 
skyld i farveforskellen. Derfor lavede 
han et forsøg �l året e�er og resultatet 
var det samme.

Preussiger lavede desuden et forsøg 
med Rødskuldret Græsparakit. 
Halvdelen af ungerne blev ringmærket 
og taget ud af reden som under 
forsøget med Pennantungerne, 
og de andre blev i reden og fodret 
ekstra. Resultatet var, at de unger der 

blev taget ud, var udfarvede, da de 
forlod reden, mens de andre lignede 
hinanden.
Han oplyser, at det ikke får indflydelse 
på farven, når man begynder 
tvangsfodringen e�er at ungerne er 14 
dage.

Immelmann prøver at give en 
forklaring:
Han mener, at grundet den langsomme 
vækst - forårsaget af en dårlig fodring 
af ungerne (de var jo �ernet, men det 
kan også være at opmadningfoderet 
ikke er op�malt) har gjort, at �eren 
i stedet for at være en unge�er er 
blevet omprogrammeret �l at være 
en voksen�er. Normalt er en �er 
forprogrammeret �l en ungedragts-
�er og kort e�er dennes udvikling 
omprogrammeres �eranlægget �l 
en voksen �er. Trækkes nu �erens 
udvikling - grundet dårligt fodring kan 
�dspunktet for omprogrammeringen 
overskrides, og den nye �er på 
redeungen vil da udvikle sig �l en 
voksenfugls�er.
Det er jo noget det samme, der bliver 
prak�seret, når vi rykker en brys�jer af 
en rødbrystet for at se om ungen skulle 
være en han eller en hun.

Helt i en parentes vil jeg lige bemærke, 
at man fak�sk kender de�e fænomen 
hos andre fugle også. Et af de mere 
kendte eksempler af denne slags er 
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den Rrødhovede Papegøjeamadine. 
I naturen forlader alle unger reden 
helt grønne uden rødt i hovedet. Mon 
ikke mange af os har set opdræt, hvor 
ungerne er mere eller mindre røde i 
hovederne - ikke grundet vrede, men 
grundet dårlig fodring? 

For ligesom at runde det hele af, så 
skal det dog lige oplyses, at i naturen 
kommer der såvel røde som grønne 
unger ud af rederne, dog er det mest 
almindeligt, at den store race er mere 
grøn (ryg og en del af undersiden), 
mens den lille race er mere rød (kun 
grøn på armsving�er og indre store 
vingedæk�er).

Til de mere muta�onsinteresserede 
kan det oplyses, at der findes 
e�erhånden flere muta�oner af 
pennant. Den blå - som nok ikke er en 
ægte blå, den gule blev lavet allerede 
i 1972 og den hvide kom først i 1980 
og i 1983. 1. gang i Tyskland. Der er 
oplysninger om en broget og en isabel 
samt en grå. De sidste er dog ikke 
endnu i fast avl.



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

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

Køb - Salg - By�e
1,0 = han     0,1 = hun     1,1 = par     1,1,4 = par med 4 ikke kønssikre unger  

Trekant Områdets Fuglehold 201420
 



Trekant Områdets Fuglehold 201420
 

 
 
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 

OBIE FRØ 

Gejlhavegård	23
6000	Kolding	
Tlf.	7552	7711
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