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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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Velkommen i foreningen siger vi � l:
 Anders Bak, Fredericia
 Niels Rasmussen, Fredericia
 Jørn Bowé, Børkop

Vi håber at medlemskabet, må blive � l gavn og glæde for jer og foreningen.

Siden sidst...
...har vi a� oldt årets første havemøde i Horne på Sydfyn.
15 fuglefolk drog lørdag den 12 maj afsted for at besøge Ejner Madsen og frue 
i Horne. Det var et fantas� sk dejligt vejr og Ejner har fl ere arter af amazoner. 

Af dem kan bl.a. 
nævnes Gulnakket, 
Grønkindet samt fl ere 
andre. Der var også  
Kravepappegøjer, 
Hornparaki� er, Rosa 
Kakaduer samt Grøn 

Rosellaer lidt græsparaki� er 
samt et stort fl ot havebassin 
med store Koi Karper, anlagt 
i en meget smuk japansk 
inspireret have.
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Vi ankom kl. 14 hvore� er der blev kikket fugle og have ind� l at fruen bød på 
kaff e på terrassen med en dejlig udsigt ud i haven. Der blev også budt på øl og 
vand og inden vi så os om var det � d � l at bryde op omkring kl. 16.

Der skal lyde en stor tak for, at vi må� e kigge forbi i  Horne.

.... har vi også afviklet vores årlige fi sketur, som endnu engang gik 
� l “Børges Hul” på Fyn. I.fl g. vejrudsigten, skulle det blive den sidste 
gode forårsdag i denne omgang. Det var en rig� g dejlig dag, lidt kølig fra 
morgenstunden, men her startede vi med det store morgenbord. Det eneste vi 
fak� sk manglede, var en lille en at starte på.
 
Da alle var mødt, var vi klar � l at dyste om fl est og største fi sk. Konkurrencen 
startede præsis kl. 0900 for de fl este. Der gik ikke længe før første fi sk blev 
landet. Here� er gik det slag i slag. Tidligere års “storfi skere“ kom igen ned på 
jorden, og andre kom frem i dagens lys. Det er en fornøjelse at se og høre med 
hvilken iver, der bliver medet. Alle kneb gælder. Jeg mener at have hørt, at 
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nogle mente, at ormen skulle sæ� es omvendt på, da fi sk helst vil æde ormen 
fra hovedenden af. Såden fl øj det ene gode � p e� er det andet gennem lu� en, 
hen over søen, denne � dlige maj-morgen.

En rig� g dejlig 
dag har også en 
ende. Der blev 
fanget mere en 
20 fi ne ørreder 
af de mere end 
20 fremmødte 
morgenfriske 
fi skere. 

E� er at fi skekonkurrencen var slut, var der 
tændt op i grillen, og Erik havde næsten 
pølserne klar. Vi var enkelte der må� e 
vente, men det bliver der antagelig rådet 
bod på � l næste år, hvor der vil bliver bes� lt fl ere grill � l arrangementet.

Tak � l Erik og 
Mona for et godt 
arrangement. Tak � l 
dem der kom og var 
med i foreningens 
store fi skedyst. 
Dejligt at se så mange 
glade mennesker.
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Opdræt af Korthalet Bæltefinke.

Af: Peter Damsgaard

Korthalet Bæltefinke findes i 2 udgaver. 
Nemlig en hvidgumpet, som betegnes 
som Korthalet Bæltefinke. Derudover 
er der en der har sort gump. Denne 
benævnes Diggles Korthalede 
Bæltefinke. Denne ar�kel handler om 
den hvidgumpede. 

Jeg har igennem et stykke �d købt flere 
par af denne finke art, dog uden det 
helt store resultat. Jeg stod �l sidst 
med 2 fugle som tegnede �l at være et 
par. De blev sat sammen og resultatet 
udeblev da heller ikke.

Kønsforskellen på fuglene er at strube 
ple�en på hannen som regel er større 
end på hunnen. Det sammen gælder 
striben over benene. Den er som regel 
også bredere på hannen. Farven på 
hannens hoved er som regel også 

lysere end hunnens. De har begge gråt 
hoved, men man kan som regel godt 
skelne mellem de to køn. Man kan sige 
at hunnens �erdragt virker ma�ere 
i det en hannens. Alle disse �ng kan 
selvfølgelig variere, og det har da også 
snydt mig, ind�l jeg bare stod, med to 
eksemplarer �lbage.

Ungfugle er lysere i �erdragten, end 
deres forældre. De har også e�er ud 
flyvningen stadig en papil ved næb 
roden. Strube ple�en og det øvrige 
der gerne skulle blive sort, er nærmest 
brunlig det første stykke �d. Deres ben 
er også lysere i farven.

Oprindelige levesteder. Den korthalede 
bæltefinke lever i det fri, i det åbne 
græsland. Den forekommer også langs 
floder og søer samt i eukalyptus skove. 
Den er set bygge reder i pandanus 
palmer, i hule træer og i visse �lfælde i 
udhuse på farme. De er sågar set yngle 
på undersiden af en rovfuglerede. I 
fangenskab s�ller de ikke de store krav. 
En halv åben kasse eller en stor lukket 
kurve red og de går straks i gang.

Opdræt. Den s�ller ikke de store krav 
�l reden eller rede materialet. Sæ�er 
man en kurverede op eller bare lidt 
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grene er de i gang med at bygge. 
Begge køn bygger på reden ind�l den 
er færdig. Som rede materiale bruges 
kokos trevler, sisal, mos eller hvorfor 
ikke lidt græs fra haven. Alt kan bruges. 
Husk der skal være nok. De stopper 
selv når de mener der ikke skal bruges 
mere i reden. De forer det inderste 
med bløde græsser eller �er og dun. 
Husk, de bruge reden �l at overna�e i, 
også e�er ynglesæsonen.

Yngel: Der lægges fra 5-8 hvide æg. 
Ruge�den varer fra 13-14 dage. Begge 
forældre ruger på æggene. De sover 
begge to i reden ind�l der ikke er plads 
mere. E�er udklækningen hjælper 
begge forældre med, at fodre ungerne. 
Når ungerne forlader reden, går de 
hur�gt i gang igen med næste kuld. 
Her skal man lige være lidt påpasselig 
og ikke bare lade dem køre løs. E�er 3 
kuld bør de have en pause for lige at 
sunde sig lidt. Når de har unger igen 

bør de ældste �ernes så forældrene får 
lidt ro �l at opfostre næste kuld.

Foder: De trives rig�g godt på en god 
trope blanding. Jeg kører med en der 
er �lsat græsfrø. Jeg kommer selv en 
smule mere græsfrø i, da jeg syntes, 
det er noget især mine goulds gerne 
vil have. Og for nemheds skyld, får 
de det samme alle sammen.  De vil 
gerne have lidt grønt i form af agurk 
eller som mine, bare lidt ukrudt. Når 
de har unger, kan der med fordel 
fodres med levende foder. Jeg bruger 
ski�evis micro orm og alm melorm. 
De vil også gerne have pinkies. Når jeg 
gider, laver jeg også lige lidt opblødt 
frø �l dem. Noget jeg fejlag�gt fik hjem 
fra Holland, men som nu bruges �l 
småfuglene engang imellem, op blødt. 
Derudover tages der opmadningsfoder 
og grit må de heller ikke mangle.

Fra mit eget opdræt kan jeg fortælle, at 
da de først gik i gang gik det stærkt. De 
fik 5 unger i første kuld. 4 almindelige 
og en hvid muta�on. Den sidste døde 
dog e�er et par dage. Men de var 
allerede i gang igen, og fik også 5 unger 
i andet kuld. Med samme resultat. 
4 almindeligt farvede og en hvid. De 
har alle overlevet, og de gamle ligger 
nu på tredje kuld. Igen 5 befrugtede 
æg. De tager for �den rig�g meget 
levende foder, og jeg fodrer som regel 
med de�e 2 gange om dagen. Men 
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fra ikke at få en pind ud af det også �l 
at der pt sidder 9 unger på pind, og 
sandsynligvis 5 mere på vej, må siges 
at være godkendt. Ungerne bliver taget 
fra ligeså snart næste kuld klægger. Jeg 

har ikke fået ringet ungerne, så der er 
lidt problemer, med at skelne dem fra 
hinanden.

De�e er så absolut en fugl, der kan 
anbefales, også �l begyndere. De er 
utrolig nemme at arbejde med, og 
bliver meget fortrolige. Når mine er 
færdige, med næste kuld, bliver de 
alle sat udenfor i voliere, så de kan 
res�tuere hen over sommeren. De 
kan gå sammen med andre småfugle, 
da de ikke virker krigeriske overfor 
andre arter. Der kan selvfølgelig være 
undtagelser. Jeg skal nu blot ud og 
finde et nyt par, så jeg kan få lavet 
nogle ubeslægtede par �l at avle videre 
med.

Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Dansk Fuglehold 

 

Dansk Fuglehold

Trekant Områdets Fuglehold 20148
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 9



En lille historie fra Skærtorsdag eftermiddag

Af: Erik Trans

Da jeg har handlet et par amazoner 
med Benny, skulle jeg lige have gjort 
klar �l deres ankomst. 
Der skulle gøres rent og der skulle 
fly�es lidt rundt i fugleholdet inden.
Det blæste ret kra�igt den dag, og 
jeg havde renset første rum og fly�et 
første hold fugle. Det gik som smurt. 
Næste rum blev ordnet, men her skulle 
der lige laves en ny låge da fuglene 
havde været lidt hård ved den gamle. 
Jeg har sådan nogle vridere på dørene, 
og dem har vores Quiqer fundet 
ud af at åbne, så de kan flyve ud 
på fodergangen. Jeg har så lavet en 
ordning, så de ikke kan åbne. 
Den havde jeg så lige glemt at sæ�e 
på, eller fået skubbet �l den ved et 
uheld.
Da jeg kommer gående fra værkstedet 
med lågen, som var blevet lavet, 
blæser døren på fodergangen op og ud 
flyver den ene Quiqer. Heldigvis den 
som er tam. 
Jeg sæ�er lågen og skynder mig ind 
e�er fangstne�et, men da jeg træder 
ud igen starten fuglen og flyver en 40 
meter over i nogle store granner. Jeg 
går over for at finde ham, og så snart 
jeg kalder svarer han mig, og jeg får øje 

på ham 10 meter oppe i et grantræ. 
Jeg forsøger mange gange og med 
forskelligt lokkemad at få ham ned, 
men nej det vil han ikke. 

Jeg går hjem og henter fruen og en stor 
s�ge. Da han er mest vild med damer 
forsøger Mona at lokke ham ned, men 
nej det vil han ikke. Jeg sæ�er forsig�gt 
s�gen op og to gange er han lige ved 
at s�kke af, men med lidt kalden og 
lokkemad får vi ham �l at blive.
Mona kravler nu forsig�g op ad s�gen, 
op �l ham, mens hun forsøger at lokke 
ham ned. Til sidst når hun helt op �l 
ham, og med lidt besvær får hun lokket 
ham hen �l sig, og vi får fuglen ind i 
volieren igen. 
Man har da lov at være heldig en gang 
imellem.
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Et liv med fugle...

Af: Susanne Bacher, Fredericia

Portræt af Ejvind Pedersen, formand 
i Trekantens Fugleforening, redaktør 
for landsbladet ’Dansk Fuglehold’ 
og lokalbladet “Trekant Områdets 
Fuglehold” (2010)

Fuglene i volieren flakser uroligt 
rundt, da vi kommer ind i den indre 
gang.  Ejvind, som er en stor mand, 
smyger sig ubesværet ud gennem 
den lille netdør i den indre voliere. 
I hans store næve ligger en lille 
færdiglavet rede. De to helt nøgne 
fugleunger er på størrelse med Ejvinds 
tommelfingernegl. De er klægget i går 
og forgårs. Ejvinds finger er kæmpestor 
i forhold �l det lille ufærdige kræ af en 
dueunge. Ejvinds finger puffer forsig�gt 
�l den lillebi�e fugleunge.
“De har jo ikke fået øjne endnu. Der 
går en 4-5 dage, så kommer øjet. Det 
er øret der sidder der, og næsen, den 
sidder der.”

Hvad er det arbejdet med fuglene giver 
dig?
“Det er glæden ved at arbejde med 
dyr.  Nu her hvor ungerne kommer. 
Glæden ved at se de små unger. På 
3-4 dagen kan du allerede se liv i æg-

get.  Blodårerne er skabt. Du kan se 
hjertefunk�onen. Du kan se hele livet 
begynde.  Det bliver man aldrig træt af. 
Og se at de trives, det er en fornøjelse. 
Have en hobby �lfælles med mange 
andre.  Udveksle nogle erfaringer. Dele 
med andre. “

Hvordan startede det?
“Jamen hvordan det hele startede? 
Min far var landsbysmed. Der var jo 
plads nok, og vi må�e jo gerne have 
noget at gå og rode med. Og der 
havde jeg ude i baghuset lidt duer. 
Og nogen af vores skolekammerater 
havde duer, og naboen havde også 
lidt duer, så det er nok der interessen 
kommer fra. Min storebror havde også 
lidt. Der var jeg en 8-9 år. “

“Det var e�er jeg kom hjem fra e�er-
skolen at jeg begyndte med at have
 fugle. Da begyndte jeg med et par 
Zebrafinker. Da var jeg en 17 år. Som 
så mange andre har jeg også lavet 
æggeregnskaber og ha� lister med 
hvad det kostede at have høns, købte 
korn rundt ved bønderne. Vi købte 
jo kyllingefoder, i den lokale Brugs, 
overfor Taverna. Så må�e vi jo sælge 
æggene. Vi fik 30 øre for et æg. Der 
var jo ikke noget, der var gra�s.”
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Hvordan kom du i gang med 
Zebrafinkerne?
“Min storebror og jeg havde været inde 
ved dyrehandleren i Fredericia, og så var 
jeg kommet �l at købe et par fugle med 
hjem. Det var sådan lidt �lfældigt, det 
sker somme�der impulsivt. Interessen 
har jo været der.  Men det startede 
med Zebrafinker og så fik jeg en enkelt 
Nymfeparakit, ikke så lang �d e�er. Den 
skulle jo ikke sidde alene, så fik vi en 
makker �l den. “
“I ’78 mente Lone og mine forældre at vi 
jo nok var nødt �l at købe et hus. Så har vi 
jo købt det her i Bredstrup.  I samråd med 
hendes forældre. Hun boede hjemme, og 
jeg boede også hjemme. Hun har været 
20 og jeg var 23. De mente det var på 
�de. Ja vi havde jo ingen �ng, vi havde 
ikke møbler, vi havde ikke noget som 
helst, men vi havde et stort tomt hus. Så 
blev kælderen indre�e med lidt volierer, 
så havde jeg plads �l de fugle jeg havde. 
Der blev bygget tre voliere dernede. Men 
pengene var jo små. “ 

Synes Lone det var okay? 
“Det tror jeg nok.” 
Ejvind virker ikke helt sikker. Og bliver et 
øjeblik s�lle.  
“Det kan godt virke lidt voldsomt. Så blev 
jeg meldt ind i den lokale fugleforening. 
Jeg havde en arbejdskollega, der var med 
i foreningen. Så vandt vi et par fugle �l et 
bankospil en a�en i foreningen. Så var der 
pludselig ved at være pladsproblemer. Så 

begyndte vi at bygge lidt i haven, og det 
blev jo fak�sk et fuglehus. “ Fuglehuset 
findes stadig i have. Volieren er godt to 
meter høj. Vi går ind i den indvendige 
gang.  På begge sider af den indvendige 
gang er der to rækker med mindre bure.  I 
hvert bur er der forskellige fugle.
 
Hvad er det for nogle fugle du har her?
“Rødbrystet Græsparakit også kaldet 
Splendid, de kommer fra Australien. 
Og så er der nogle Dværgduer, de er 
lige kommet ud i går. De stammer fra 
Columbia.”

Får du dem sendt herover �l Danmark?
“De er her i Europa blandt fuglehol-
dere. Det her er to Gedeparaki�er  de 
kommer fra New Zealand. De er normalt 
grønne, der hvor de her er gule.  Den er 
udryddelsestruet på New Zealand, og 
har været på Washington-konven�onens 
liste1. Men der er dispensa�on for 
dem i fangenskab. Der er i dag ingen 
restrik�oner på dem i fangenskab. Med 
hensyn �l Australsk flora og fauna må 
ikke eksporteres. Det blev lukket i 1960. 
Så alt hvad der stammer fra Australien, er 
offensielt kommet ud fra Australien før ’60.”

Er det noget med genblandinger?
“Grunden �l at de har lukket, er at 
man har ment at man ikke kunne 
kontrollere det. Så har de bare stoppet. 
For giver de �lladelser �l at man kan 
eksportere enkelte fugle ud, så har 
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de en formodning om at der også vil 
blive smuglet andre ud sammen med. 
Så lukker de bare generelt. Det gør 
jo så, at fugleholdere pludselig skal 
gøre en indsats, for at bevare fuglene i 
fangenskab. Hvis ikke man gør det, så 
uddør de. Her for nogle år siden lukkede 
man for import af fugle fra 3. lande �l 
Europa på grund af fugleinfluenza. Det 
vil sige der kommer intet fra Afrika, 
Sydamerika eller Østen. “
“At der så er nogle bagveje, nogle 
smutveje ind. Det har man ligesom 
kunnet fornemme. Tilsyneladende 
kommer de ind over Østeuropa. Der 
er ikke så meget kontrol. Når man er i 
Holland og kigger på fugle, eller �l et 
marked derned, så er der altså fugle, 
der bærer præg af at de er vild�anget.”

Hvordan kan det lade sig gøre?
“Der er jo mange måder. De hollandske 
koloniområder. Hvis du har nogle 
fugle fra Afrika så sender du dem over 
�l de hollandske An�ller og derfra 
�l Holland. Når de kommer derover 
er der ingen restrik�oner. Der er 
almindelig trafik af varer. Det er hvad 
jeg har hørt.”
 
Kan du så være sikker på at de fugle du 
har, er kommet ind i landet på lovlig vis?
“Der er ingen grund �l at importere 
dem. Vi har så mange i fangenskab.” 
Når jeg ser kontrasten mellem duerne 
der er lidt grå og kedelige, og så de 

meget flo�e farvestrålende paraki�er, 
så tænker jeg hvad er det nu lige der er 
så spændende med de duer?
“Jamen udfordringen er at få unger 
af dem. Det her er nogle Pennant 
Paraki�er, Crimsom Rosella. 
Hunnen sidder deroppe. Den er 
helt pukkelrygget fordi det er nært 
forestående at den skal ligge æg. Jeg var 
inde og kigge i går, men der var ikke æg 
endnu. Men det er meget tæt på.”

Vi går videre i haven og kommer �l 
en mere end tre meter høj lysegrøn 
bøgehæk. Bag hækken kan jeg se flere 
volierer. 
“Det stykke jord her. Det har �lhørt 
den gamle hovedcentral fra Fredericia. 
Midt i 60’ern skulle det automa�seres. 
Og så havde man taget et hjørne 
fra �l grunden. På et �dspunkt hvor 
nabohuset blev handlet, der nåede vi 
at købe det lille hjørne. Så vi fik en 123-
124 m2 mere og det dyreste, det var 
fak�sk landmålerne. ”

Sælger du også nogen gange dine 
unger?
“Ja, jeg skal jo af med dem. Jeg har jo 
100-150 unger om året. Jeg skal jo af 
med lidt engang imellem. Nu begynder 
de at yngle igen. Der er jo allerede en 
6 unger nu. Inden jeg ser mig om, så 
runder jeg de 100 unger, så må man jo 
sælge en kassefuld en gang imellem.”
Et meget flot duepar farer noget uroligt 
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rundt i bunden af volieren.  Både 
hannen og hunnen har en blodrød 
plet på det lyse bryst. “ Bartlets 
Dolkes�ksdue. Dem er der en 2-3 par 
af her i Danmark. Den er meget nervøs. 
Det var nogen jeg kom �l at købe i 
Holland sidst jeg var dernede.” 

Hvor �t er du i Holland?
“Det er jeg gerne 2 gange om året. “ 

Hvor længe har du typisk sådan nogle, 
som dem der?
“Jamen dem der skiller jeg mig ikke af 
med foreløbigt, det gør jeg ikke. Jeg 
har en ide om at de skal have unger. 
De ligger kun 1 æg i hvert kuld, så det 
giver ikke mange unger. De har ha� æg. 
Hunnen er begyndt at ligge lidt vindæg 
æg uden skal på. Det har de altså ikke så 
godt af. Hun risikerer at dø af det.  Den 
kan simpelt hen ikke komme af med 
ægget. Ægget er blødt i skallen, og så 
kan de ikke presse det ud. “

Må jeg spørge om hvad du giver så for 
sådan et par der? 
“Uha….”

Det må jeg ikke spørge om? 
“Helst ikke.”

Lone ved det måske ikke?
“Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske 
det, det var vel en 450 ….altså euro. 
For parret. Jeg havde bare en ide om 

at dem ville jeg gerne prøve at ha. Men 
da jeg kom rundt på markedet dernede, 
kom jeg �l at kigge inde i et bur, så sad 
der lige sådan et fint par der. “
Uden på volieren hænger bi�esmå 
færdiglavede reder – de ligner fak�sk 
noget der er blevet �l overs fra 
påskepynten. Men i modsætning �l 
påskepynten ligger der ikke likør- og 
chokoladeæg, men virkeligt mange 
rig�ge fugleæg i rederne.

Så har du en masse æg der?
“Ja det er nogen der skulle have været 
smidt ud. Det er jo igen det der med at 
få dem smidt helt ud. “

Det kunne du ikke nænne??
Joeh….det kunne jeg nok godt….Men 
Ejvind virker ikke selv helt overbevist. 
Ejvind lukker os ud af volieren og 
hægter krogen på. Vi går hen �l den 
sidste voliere i haven. Med sine store 
fingre tager Ejvind et æg fra en af de 
reder der hænger udenpå volieren. 
Med to fingerspidser tager han 
forsig�gt om et æg der er mindre end 
hans lillefingernegl. 
“Der går en hun, den ligger inde i 
kassen. Den har jeg lige taget æggene 
fra i går. Du kan se æggene vil stå på 
spidsen. Der er ligesom en lu�lomme. 
De er tørret ud indvendigt. Ungerne er 
døde inde i ægget. Men der går en 14 
dage 3 uger så ligger hun æg igen. Med 
meget, meget stor sandsynlighed. “
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Gråsisken / Grønirisk.

Af: Peter Damsgaard

Som overskri�en antyder, er det sidste 
nye skrig i Taulov. Disse to arter er 
kommet �l i e�eråret. Mit par Grønirisk 
må�e for nylig fly�e �l en ny voliere. 
Jeg havde lukket dem sammen med de 
2 Gråsiskner. Jeg fik at vide, at det nok 
ikke var særligt heldigt, hvorfor ved jeg 
ikke. Jeg tror ikke de kan krydse i avl, 
men man skal jo aldrig sige aldrig.  Jeg 
havde så sat alle mine røde kanarier 
sammen med mit Gråsisken par. Fy 
da. De er jo begge to en sisken, så den 
går altså heller ikke. De�e betød lidt 
omrokering i voliererne. Jeg har lige 
været sydpå og hente 1,2 Blåmejse 
igen. Disse blev installeret sammen 
med Grønirisk. 

De�e går �lsyneladende godt, idet 
begge hold bygger rede pt. Jeg har 
dog igen må�e sande, at to hunner og 
en han af Blåmejser i samme voliere, 

ikke går. Denne gang nåede jeg dog 
at gribe ind i �de, og redede derved 
den hun, der var kommet i mindretal. 
Den går sammen med en Skægmejse 
hun, der led samme skæbne og et par 
Halemejser. Mit par Grønirisk bliver 
fodret med en parakit blanding og en 
lille smule solsikke. Ikke ret meget, 
da de jo nødigt skulle blive fede. Da 
de går sammen med mine Blåmejser, 
som jo tager en del levende foder, ved 
jeg fak�sk ikke om Grønirisk også gør 
de�e. Det kan jo være, at de først tager 
levende foder �l sig hvis de får unger. 

Hvem ved?. Jeg kan se de bruger en del 
vissent græs og sisal �l at bygge rede 
af. De�e foregår i nogle grangrene, jeg 
har sat op i det ene hjørne af volieren, 
oppe under taget.

Mine Gråsiskner er blevet sat i 
en voliere med et par Elegant 
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Græsparaki�er. Det går �lsyneladende 
fint. Hannen jagter hunnen en del, men 
hun klarer sig endnu. Jeg har ikke set 
dem bygge eller gøre anstalt �l sådan 
endnu. De fodres med en fin sisken 
blanding og de har jo også adgang �l 
en fin parakit blanding. Jeg har ikke 
givet dem levende foder endnu, men 
kan se at de sæ�er stor pris på, de nye 
grene jeg sæ�er ind i volieren. Så de 
skal måske bare have nogle grene, med 
nye skud på, noget o�ere så kommer 
de også i gang. Ja ja, det hele er jo 

lidt nyt endnu, så det skal nok gå. Det 
er i hvert fald en meget livlig fugl, og 
man må sige, e�er at der er kommet 
Europæiske fugle i voliererne, er 
antallet i haven eksploderet. Hold op vi 
har mange fugle i haven pt. 

Jeg kan forhåbentligt vende �lbage 
med en opdræts ar�kel senere på 
sommeren.

    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

Trekant Områdets Fuglehold 201414
 

Trekant Områdets Fuglehold 2014 15



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

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

Anni Chris�ansen
Tlf.: 31 10 96 55

Sælges
1,1 Rødskulret Græsparaki�er
1,1 Lesson Sprurvepapegøje
Kanariefugle

Claus 
Tlf.:  41 26 68 79

Købes:
1,0  Bourkesparakit
0,1  Elegant Græsparakit
0,2 Kinesisk Dværgvagtel
0,1 Diamantdue
0,1 Tamburindue

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

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




