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Havemøde...
Det er snart � d � l årets sidste havemøde, som skulle have været holdt ved Erik 
Trans I Harndrup. Mødet er fl y� et � l Sanne og Benny Bjerringholm i Røjleskov. 
Hos Benny er der mulighed for at se forskellige papegøjer. Sanne og Benny bor 
lidt udenfor byen, så muligheden for at holde de lidt større fugle er � l stede 
her. Benny har lavet fl ere gode opdræt i år, så dem vil der også være muligt at 
se.
Kom og vær med � l at gøre dagen hyggelig. Der vil være rig mulighed for at 
snakke med andre fugleholdere på dagen.

Tilmelding � l Benny på tlf. 22462217 senest den 8. oktober.
Adressen oplyses ved � lmelding.

Hvornår: Lørdag den 11. oktober 2014, kl. 14.00

Lokalt Førsteopdræt ?
Følgende opdræt er færdigkontrolleret, og vil såfremt der ikke inden 2 
mdr. � lgår foreningens formanden protest mod opdræ� ets rig� ghed, blive 
registreret som værende lokalt førsteopdræt.

 Gulisset Amazone (Amazona ochrocephala) med 2 unger
   Opdræ� et af: Benny Bjerringholm, Røjle

 Blåhovedet Pionus (Pionus mensterus) med 1 unger
   Opdræ� et af: Benny Bjerringholm, Røjle
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Siden sidst....
...har vi fået grill arrangementet 2014 overstået. Det sidste i rækken, hvor vi 
serverer helstegt vildsvin. Det var tradi� onen tro tørvejr � l arrangementet. Vi 
fi k en rundvisning som vi plejer, selv om vi var blevet lovet en runde ved det 
nye anlæg. Men der var kommet godt med unger ved de forskellige dyr, så jeg 
tror folk alligevel nød turen. Der var fl ere der gik rundt igen e� er middagen 
for lige at få set lidt mere på egen hånd. Here� er var menuen klar og denne 
gang havde den fået nok. Der var rigeligt � l alle, idet vi kun var � lmeldt 53 
� l arrangementet. Lige i underkanten, men jeg har hørt fra kasseren, at det 
trods alt gav et lille overskud.( 22,- kroner) Der var også et par stykker, der var 
� lmeldt men ikke dukkede op, typisk. 
Grill mestrene vil gerne sige tak � l jer der deltog, og vi håber der bliver lavet et 
arrangement i 2015.
Det bliver nok et andet koncept og med nogle andre ved roret. Der skal også 
lyde en stor tak � l Karina og Jens Jørgen for den gode behandling, og at vi 
må� e være ude ved dem.

Peter og Erik.

....Endnu engang har vi været på besøg hos Kaj Herse i Bjert. Vi var en lille 
slu� e skare der var mødt op for at se hvad der gemte sig i voliererne. Endnu 
engang var ver noget, som vi ikke havde set før. For de førstegansbesøgende 
var det et overvældende syn, med fugle, som fl ere aldrig � dligere havde set. 
For vi andre, der havde været der fl ere gange, var det mere et spørgsmål om 
hvad nyt vi nu kunne se. Der er al� d noget spændende at kigge på, uanset 
hvor mange gange man har været der. Et dejligt sted at komme. 

Stor tak � l Kaj for, at han endnu engang ville lade os komme på besøg. 
EOP
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OBS: Jeg kan forstå, at der var nogle, som ville have været med � l 
havemødet ved Kaj Herse, men som ikke har kunnet ringe mig op. Jeg kan ikke 
træff es på tlf. medens jeg er på job.
Bedste træff e� d er om a� enen mellem kl. 18 og 19.

Med venlig hilsen
Ejvind

Landsorganisa� onen

DANSKE FUGLEFORENINGER

Orienteringsskrivelse fra LDFs-bestyrelse - september 2014 

Status vedrørende Jesper Møller Hansen (� dligere formand for LDF)
Som det � dligere er meddelt, er Jesper Møller Hansen af Re� en i Næstved 
blevet idømt, at betale 22.018 kr. � l LDF. De� e beløb blev ikke betalt, hvorfor 
der via fogedre� en er blevet foretaget udlæg i en ejendom ejet af Jesper 
Møller Hansen. Der er fastsat dato for endnu en behandling i fogedre� en igen 
i september.
 
Status vedrørende Carsten Chris� ansen (� dligere bogsalgsleder for LDF)
Carsten Chris� ansen blev af Midt- og Vestjyllands Poli�  indbragt for Re� en 
i Herning, som hen over sommeren. Ud over en straf på 50 dages be� nget 
fængsel, blev Carsten Chris� ansen også pålagt at betale de 10.787,75 kr., 
som er � lsvarende det beløb han ubere�  get har forbrugt af LDFs midler. I 
skrivende stund er der fra LDF’s side udsendt en rykker på beløbet, og hvis 
denne rykker ikke er succesfuld, bliver fogedre� en inddraget.
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Landsorganisa� onen

DANSKE FUGLEFORENINGER

Europaforeningen 
I erkendelse af det vig� ge i at have interna� onale samarbejdspartnere, og 
i kra�  af en � ltagende rolle for EU i de regler der regulerer mulighederne 
for hold af fugle, har bestyrelsen ansøgt om optagelse i Europaforeningen 
(Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture). Europaforeningen er 
en sammenslutning af forskellige hobbydyrsforeninger, og repræsenterer 
2,5 millioner medlemmer fra 29 lande. Vi er også blevet opfordret 
af diverse specialklubber � l et medlemskab af Europaforeningen, da 
Europaforeningen a� older store Europauds� llinger, og i 2018 a� oldes 
uds� llingen i Herning. Hvis LDF bliver medlem vil det åbne op for 
muligheden for at deltage på uds� llingen for danske fugleholdere. LDFs 
ansøgning vil blive behandlet på møder i organisa� onen næste år. 

Kønstest 
Som det � dligere er blevet meddelt, har LDF indgået en a� ale med et 
laboratorium i Tyskland om, at medlemmer af en forening � lslu� et LDF kan 
få rabat på kønstest. Skemaer � l brug for indsendelse af prøver er udsendt 
� l foreningerne, og skal rekvireres igennem lokalforeningerne. 

Ringsalg 
Vi har hen over vinter/foråret været i gang med at undersøge markedet for de 
farvede årsringe, såvel de lukkede som de åbne, samt på celluloidringe. Det har 
vist sig, at vi kunne indkøbe � l noget billigere priser end vi hid� l har kendt, og 
det skal naturligvis komme kunderne � l gode. Priserne er faldet med 25-35 % 
a� ængig af størrelse og type. Med hensyn � l kvaliteten på årsringene, så har 
bestyrelsen ha�  den nye leverandørs ringe � l vurdering, og de er fuldt på højde 
med de ringe vi ind� l nu har kendt. Hid� l har vi ha�  2 leverandører, en for de 
lukkede og en for de åbne. Den nye leverandør kan levere begge typer. 

Med venlig hilsen 
LDF Bestyrelsen 
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Trekantens Fuglemarked
Søndag den 26. oktober 2014 fra kl. 9.00 til 14.00

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Entre fra kl. 9.00 til 10.00 - kr. 30,00 inkl. 1 kop kaffe 

Herefter kr. 20,00 incl. 1 kop kaffe.
(der udleveres kaffebillet ved indgangen)

TILMELDING AF FUGLE
Fugle og prydfjerkræ der fysisk IKKE må/kan være tilstede i markedslokalet. 
Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under 
katalogmarked. 
Hent skabelon og udfyld denne, gerne med digitalbillede og send dette. Hele 
katalogmarked vises kontinuerlig på skærme i cafeteriet.

Fugle der gerne må være tilstede i markedslokale.
Det gælder også duer og vagtler, der ikke er vaccineret

Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under 
tilmelding af fugle. Hent skema udfyld dette og send det.

Tilmelding af fugle (ikke fugle til katalogmarked), kan også tilmeldes på: 
E-mail: jjkm@profibermail.dk eller på telefon 22 42 33 62

I cafeteriet vil der være lidt godt til ganen og halsen, også lidt lunt.

På markedet kommer flere stande der sælger fugle og tilbehør.

På gensyn markedsudvalget

Som ved tidligere markeder skal der tilmeldes senest 2 dage før markedets 
afholdelse. Dette vil hjælpe os, så vi kan klargøre de fornødne papirer, der skal 
afleveres til Fødevareregion Syd efter markedets afholdelse.
Indlevering af fugle skal ske søndag mellem kl. 9.00 og 10.00. Der vil være 
dyrlægekontrol på stedet.
Kun rengjorte og afpassede burstørrelser godkendes. (se regler på vor 
hjemmeside)



Opdræt af Grønirisk.
(Carduelis chloris)

Af: Peter Damsgaard

Som lovet �dligere kommer her lidt fra 
mit opdræt af Grønirisk.
Grønirisk er udbredt over hele Europa, 
central Asien og nord vest Afrika.

Længden er 15-17 cen�meter. Den 
er meget talrig i skove og parker og 
haver. Den bygger rede af rødder, 
hø småkviste o lign. på blad rige 
kviste, især nåletræer, i en højde af 
1-20 meter over jorden. De lægger 
i begyndelsen af maj 5-6 æg, der 
er hvidlige med rødbrune og brune 
prikker. Hunnen ruger alene i 12-14 
dage, hvor hannen fodrer hende på 
reden. Når ungerne klækker, fodres 
de af begge forældre. De lever hoved 
saglig af frø.

Det var en lille beskrivelse af fuglen 
og det passer meget godt med egne 
observa�oner. Mit par blev sat 
sammen med et par Blåmejser i en 
voliere på 4 meter i længden og 1 bred 

samt 2,2 meter i højden. Jeg 
havde sat lidt gran kviste op i 
hjørnerne som de kunne bygge 
rede i. Der blev også sat nogle 
åbne kanarie reder op. Dem var 
der nu ikke ret meget interesse 
for. Til Blåmejserne var der 
hængt mejse kasser op. Der gik 
da heller ikke lang �d, før der 
blev bygget helt oppe under 
taget. Da reden var klar blev 
der lagt 4 æg, og som skrevet 
har jeg kun set hunnen ruge, 

medens hannen sidder i nærheden og 
synger. De har egentlig en meget fin 
sang.
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E�er ca. 14 dage var der 
�ggelyde i volieren og ved en 
rede kontrol kunne jeg konstatere 
2 unger. Jeg var begyndt at 
give godt med melorm, idet jeg 
håbede, at der også ville ske 
noget ved Blåmejserne. De�e 
blev ikke �lfældet, da Grønirisken 
var e�er dem hele �den. Der 
blev spist rig�g mange melorm, 
så de fodrer deres unger med 
levendefoder også. Ellers fik de 
serveret en parakit blanding 
�lsat lidt solsikke. De fik et halvt æble 
om dagen samt mælkebø�er. Det 
havde jeg læst et sted, at de ikke kan 
undvære. Jeg så nu ikke de spiste ret 
meget af det.
Begge unger kom af reden e�er godt 3 
uger og klarede sig rig�g fint. De gamle 
fodrede dem stadig noget �d e�er de 
havde forladt reden, men der gik ikke 
lang �d før de igen gik i gang. Denne 

gang blev der også lagt 4 æg. Samme 
resultat. Der kom 2 unger, som dog, 
medens jeg var på sommer ferie, gik �l 
pga. varmen. 
De har været rig�g nemme at arbejde 
med, og er ikke særligt krævende. 
De�e gør da også at de kan anbefales 
�l andre. Jeg vil dog nok sæ�e dem i 
en voliere for sig selv �l næste år, i håb 
om at få lidt ud af mine mejser også.

    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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Turtur chalcospilos Smaragdpletdue 
Turtur abyssinicus Sortnæbbet 
Stålpletdue 
Turtur afer Stålpletdue (hed førhen 
Gulnæbbet Stålpletdue) 
Turtur tympanistria Tamburindue 
Turtur brehmeri Kaneldue 

Fuldvoksen størrelse 
En lille bu�et due, længde 20 – 25 cm. 
Kaneldue er den længste. 

Forventet levealder 
6-8 år, under besky�ede forhold kan de 
godt blive op �l 10 år eller mere. 

Kaneldue

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
De bør ikke holdes i små bure. De bør 
holdes i en voliere på min. 2 meter i 
længden 1 meter i breden og 2 meter 
høj. Udendørs voliere bør være delvis 
overdækket og siderne bør også være 
delvis afskærmet, så duerne kan sidde tørt 
og i læ, de vil dog gerne tage et bad, når 
det støvregner. 
Bundlaget bør være jord, sand, skovbund 
og lignende. Bunddække planter og et 
busk skaber et godt miljø i volieren og 
duerne har noget at søge �lflugt bag ved, 
hvis de bliver forstyrret. 
Der må gerne være adgang �l inderrum på 
1 x 1 meter, hvor de kan søge ly for regn 
og dårligt vejr og her kan deres foder kan 
stå tørt. 
Volierens sider bør være nedgravet min. 
30-40 cm, for at holde skadedyr ude af 
volieren. 

Særlige pasningsbehov, herunder særlige 
krav �l temperaturforhold 
Turtur slægten kan gå i udendørsvoliere 
om sommeren, de vil meget gerne 
solbade, men skal holdes i et lunt og 
fros�rit inderrum om vinteren min. 1 x 
1 meter, gerne med lidt varme 8 – 10 
grader, der skal være lys i min. 10 �mer, 
så de har �d �l at finde føden. 

Pasningsvejledning for duer af Turtur slægten 
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S�mulering og behov for mo�on 
Sidde pinde bør være natur grene i 
forskellige tykkelser, det er god mo�on 
for deres fødder, rundstokke fra et 
byggemarked bør ikke bruges. 
Volieres længde på min. 2 m, gerne 
længere, så de kan få vingerne 
mo�oneret. 
Strø lidt frø på bunden af volieren, det 
giver en naturlig form for foder søgning. 

Smaragdpletdue
Fodring 
En god tropeblanding som grundfoder, 
de må også gerne �lbydes en 
skovfugleblanding som indeholder mange 
ukrudts frø. 
De bør også �lbydes blå valmuefrø, som 
er god �l at holde maven i orden. 
Lidt grønt bør de også �lbydes, fuglegræs 
vil de gerne pille i. 
For at øge proteinindholdet kan frøet 
gives som opblødt eller spiret frø. E�er at 
frøet har stået i vand i et døgn skyldes det 
godt i en si for at undgå svampedannelse. 
Ønsker man spirer, skal det henstå i 
yderligere et døgn, og dere�er skylles det 
igen, inden det serveres for duerne. 
De spiser også gerne en færdigkøbt 

æggefoder og universalfoder. 
For at minimere risikoen for problemer 
med æglægning, kan man en gang om 
ugen overhælde frøet med lidt levertran 
eller madolie, og lade det trække i nogle 
�mer. 
Mineraler, fugle grit og skaller skal al�d 
være �lbudt duerne, så de kan male de 
hele frø i kroen. 
Ren bade og drikkevand dagligt er en 
selvfølge. 
Foder og vand skal al�d være anbragt på 
bunder af volieren, duer søger som o�est 
føden på jorden. 

Sociale behov 
De bør holdes parvis i en voliere, hvor de 
fint kan gå i selskab med småfugle. 
Turtur slægten er meget fredelige, derfor 
bør de kun dele voliere, med andre due 
arter der er fredelige, men ikke 2 arter 
af Turtur slægten i samme voliere, for at 
holde dem rase rene. 

Formering og yngelpleje 
Duer har ikke ry for at bygge en solid rede, 
det gør Turtur slægten heller ikke, så derfor 
vil det være en god ide at ophænge en 
åben kurvereder oppe under taget, gerne 
bag nogle fyrtoppe, så de har fred �l at 
ruge og passe ungerne. 
Har man lidt skovbund i volieren kan 
duerne finde rede materiale her, i form 
af tørt græs. Man kan også �lbyde dem 
kokostrevler, som de er glade for at bruge. 
Der lægges 2 creme farvet æg pr. kuld, 
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hannen ruger det meste af dagen, sidst 
på e�ermiddagen tager hunnen over og 
ruger �l dagen e�er, ruge�den er 14 dage. 
Begge forældre mader ungerne, når 
ungerne er ca. 14 dage gamle forlader de 
reden, ca. 18 dage gamle vender de ikke 
�lbage �l reden. 
Ca. 1 måned e�er ungerne har forladt reden, 
bliver de ikke madet af forældrene mere. 

Tamburindue
Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel 
Sunde og raske fugle bevæger sig rundt i 
volieren og har klare øjne. Sidder de oppustede 
med lukkede øjne, og evt. ikke længere kan 
holde �erdragten i orden, er typisk nedsat 
trivsel. 

Sortnæbet Stålpletdue

Hvis hunnen sæ�er sig ned på bunden, puster 
sig op og har slørede eller lukkede øjne, kan det 
være tegn på æggenød. Hvis ægget sæ�er sig 
fast kan det være fatalt for hende, og hun bør 
anbringes i en lille kasse ved en radiator eller en 
varmelampe, gerne ved 25 grader. Ægget vil så 
o�est blive lagt uden problemer. 
Se i afsni�et om fodring hvordan man kan 
minimere de�e. 

Udseende 
Der er kønsforskel på Tamburinduen, de øvrige 
er der næste ingen kønsforskel på. 

Udbredelse 
Turtur slægtens udbredelse er størstedelen af 
Afrika, en linje tværs over Afrika fra Senegal 
�l Eritrea og det meste af Afrika syd for denne 
linje. 
Kaneldue begrænser sig dog �l Sierra Lone, 
Cameroun og det nordlige Zaire. 

Lovgivning og dokumenta�on 
Turtur slægten er ikke omfa�et af krav om 
CITES cer�fikat- Opdræ�ede fugle kan handles 
frit inden for EU. 

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 Karl 
Gustav Nielsen, Landsorganisa�onen 
Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk), 
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Pasningsvejledning for Svaleparakitter

Videnskabeligt navn: 
Lathamus discolor 
Dansk navn: Svaleparakit 
Størrelse: Længde 25 cm, vægt 50 – 70 g 
Levealder: 6 – 14 år 

Anbefalet størrelse og indretning af 
anlæg eller bur 
Man bør kun anskaffe sig 
Svaleparakitter, hvis man kan have 

dem i voliere; de egner sig ikke 
til at blive holdt i bur eller som 
tamfugl. På grund af deres hurtige 
flyvning bør et par have en voliere 
der er mindst 4 meter lang, 1 meter 
bred og 2 meter høj, flere par kan 
holdes sammen men i så fald bør 
volieren gøres bredere. Siddepinde 
anbringes i enderne af volieren så 
de ikke generer fuglenes flugt. Man 
kan plante græsser og lave planter i 
bunden af volieren. 

Særlige pasningsbehov, herunder 
særlige krav �l temperaturforhold 
Svaleparaki�er er ikke 
særligt krævende hvad angår 
temperaturforhold og kan holdes 
udendørs hele året, men skal have 
adgang �l overdækket trækfri 
soveplads. Volieren skal forsynes 
med friske grene, der skal ski�es 
regelmæssigt. 
Svaleparaki�er kan med fordel 
holdes med flere par i samme voliere 
og aldrig enkeltvis. Hvis volieren 
overdækkes og afskærmes, kan 
Svaleparaki�er holdes udendørs hele 
året. 
Svaleparaki�er bader meget og skal 
have rent badevand i en flad skål hver 
dag. 
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Volieren skal forsynes med friske 
grene, der skal ski�es regelmæssigt.
 S�mulering og behov for mo�on 
S�mulering for Svaleparaki�er er 
friske grene, der bliver undersøgt 
og tygget i. Svaleparaki�er holdt i 
voliere har ikke brug for yderligere 
mo�onering.
 
Fodring: Svaleparakitter har behov for 
et meget varieret foder bestående 
af - græsparakitblanding - opblødt/
spiret frø - frugt (æble, pære, 
fersken, peberfrugt o.l.) - grene med 
friske skud - æggefoder - lorifoder 
(nektar og pollen) (fås både til 
oprøring i vand og til tørfodring) - 
insektlarver 

Sociale behov 
Svaleparakitter kan med fordel 
holdes med flere par i samme voliere 
og aldrig enkeltvis. Svaleparakitter 
kan holdes sammen med mindre 
fugle. 

Formering, yngelpleje og 
eventuel neutralisation 
Svaleparakitter er meget 
ynglevillige fugle. Det bedste 
resultat får man ved at 
anskaffe en mindre flok og 
lade fuglene selv finde deres 
partner. I naturen yngler 
Svaleparakitter i hulheder i 
træerne. I fangenskab giver 
man dem derfor redekasser. 

Bundfladen i rugerummet skal være 
ca 20 cm x 20 cm og højden 30 - 40 
cm.
Flyvehullet 5,5 cm i diameter. 
I bunden af reden strøes et lag 
savsmuld, tørvestrøelse eller 
biostrøelse (til heste). Er der 
for meget vil hunnen bære det 
overskydende ud af kassen. 
Efter parringen lægger hunnen et 
æg hver anden dag. Gennemsnitlig 
lægges der 4 - 6 æg i et kuld. 
Rugningen påbegyndes normalt når 
det andet æg er lagt. Rugetiden er 
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ca. 19 - 20 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 og insektlarver 

(begge dele kan købes ved 
dyrehandleren) ligesom der skal gives 
rigeligt af ukrudt med frø. Cirka 5 uger 
e�er klækningen forlader ungerne 
reden og bliver fodret af forældrene i 
yderligere 4 - 5 uger. 

Typiske tegn på sygdom og nedsat 
trivsel 
Ved køb af fugle skal man sikre sig at 
fuglene er raske ved at kontrollere, 
at de har et fyldigt bryst og at 
fjerdragten er stram og ren, herunder 
kontrollere at fjer og dun omkring 
gattet er rene. 
Fugle er gode til at skjule sygdom. 
Derfor skal man være opmærksom 

på de mindste tegn på at fugles ikke 
trives, således at behandling kan 
sættes ind i tide. 
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 
sætter hovedet under vingen, også 
om dagen 
- Øjnene holdes halvt lukkede, tungt 
stødende åndedræt og ofte hvilende 
på begge ben 
- Tynd ildelugtende afføring 
Når sygdomstegnene tydeligt kan ses 
på fuglen haster det med at få den til 
dyrlæge, da den på dette tidspunkt 
allerede er meget syg.
 
Øvrige informa�oner 
Udseende En En slank, overvejende 
grøn fugl med rød maske omkranset 
at gult og blåt, og røde skuldre. 
Svingfjer sorte. Halen sort på de 
midterste fjer dernæst mørkerøde og 
yderst blå halefjer. 
Hannen har lidt større maske end 
hunnen. Den fuldvoksne hun kendes 
på ”perlestriben” på undersiden ad 
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vingen. Hanner har ingen perlestribe. 
Ungerne har sorte øjne, og 
perlestribe under vingerne ellers som 
de voksne. 

Udbredelse Svaleparaki�en er 
en lille australsk fladhaleparakit, 
som er trækfugl, idet den yngler 
på Tasmanien og trækker �l det 
sydøstlige Australske fastland om 
vinteren. Svaleparaki�en har meget �l 
fælles med lorier, idet den på samme 

måde som lorier har penseltunge. 
Navnet har den fået på grund af den 
hur�ge elegante flyvning. 
Svaleparaki�en yngler i små flokke 
i eucalyptusskovene på Tasmanien. 
Som rede beny�es hule grene eller 
stammer i eucalyptustræerne. De 
søger deres føde i træerne hvor de 
lever af blomster, nektar, pollen, frø, 
frugter og små insekter. 
De kommer kun på jorden for at bade 
i vandpy�er eller andre steder med 
lavt vand.

Lovgivning og dokumenta�on 
Svaleparaki�er er ikke omfa�et af 
særlige fredningsbestemmelser i 
Danmark 

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 Steen Samuelsen, 
Landsorganisationen Danske 
Fugleforeninger (ldf-net.dk) med 
støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 
2014. 
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Sælges:
Risfugle
Købes
Blåstribet Conure

Anne-Me�e 
Tlf. 21 78 38 49

Sælges 
Kanariefugle 

Flemming Olsen 
Tlf. 22 54 33 59 

Sælges fra udendørsvoliere:
6 stk. unger af Maskebæltefinke  
5 stk. unger af   
   LessonsSpurvepapegøje (natur) 
Alle fra 2014

Brian Rose
Svinget 22 , Middelfart
Tlf. 60 91 10 82

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  

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

Anders Bak
AB ANIMALS                                           
Tlf.: 29 93 88 72

Købes:
0,2 Kinesisk Dværgvagtel
0,1 Diamantdue
0,1 Tamburindue
0,1 Diaman�inke
1,0 Kaneldue
0,1 Hartlaubsisken
0,1 Sølvnæb
0,1 Kapdue

Ejvind
Tlf.: 40 47 59 61
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Nordens største og mest alsidige fugleblad!

Dansk Fuglehold 

 

Dansk Fuglehold
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