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Trekantens Fugleforening
Husk vores årlige jule banko den 6. december i Middelfart.
Vi vil gerne invitere foreningens medlemmer �l årets sidste arrangement.
Nemlig bankospil i lokalet på Hindsgavl naturcenter.
Vi starter denne a�enen klokken 19.00 og der vil sædvanen tro være pæne
gevinster at spille om. I pausen serverer vi gløgg og kaffe, og kan vi få fat i en
ovn, der virker, vil der også blive serveret æbleskiver.
Hvornår:
Hvor:

DEN 6. DECEMBER, KLOKKEN 19.00
HINDSGAVL NATURCENTER

Generalforsamling den 18. januar 2018.
Foreningens medlemmer indkaldes hermed �l generalforsamling den 18.
januar 2018.
Da de�e bliver sidste blad inden generalforsamlingen, kommer indkaldelsen
her. Den vil også blive lagt på hjemmesiden.
Tradi�onen tro starter vi a�enen med gule ærter, og når vi er vel�lpasse og
mæ�e går vi i gang med den ordinære generalforsamling.
Ønsker man ikke at deltage i de gule ærter, er man selvfølgelig velkommen �l
generalforsamlingen. Generalforsamlingen starter 19.30.
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Trekantens Fugleforening

Tilmelding �l spisning kan ske på tlf. 30562103 senest den 10. januar 2018, før
generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år.
3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Vag �l bestyrelsen. Poul og Benny er på valg.
6. Valg af 1 suppleant. Erik Trans er på valg.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg af 2 revisor suppleanter.
9. Valg af 1 person �l bladudvalget.
10. Valg af 1 suppleanter �l bladredak�onen.
11. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Hvornår:

Hvor:

Torsdag den 18. januar 2018
Kl. 18.30-19.30 vil der være gule ærter
Generalforsamlingen starter kl. 19.30
Middelfart gymnasium, Østre Hougvej 97-99, 5500 Middelfart.

På bestyrelsens vegne
Peter
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Trekantens Fugleforening
Forenings udflugt �l Walsrode Fuglepark den 5.- 6. maj.
Så har vi fastsat en dato for den længe ventede tur �l Walsrode Fuglepark.
Vi vil derfor gerne opfordre vores medlemmer �l at sæ�e kryds i kalenderen
den 5. - 6. maj 2018.
Vi laver turen som førhen med afgang lørdag, med et ophold på vejen derned
inden ankomst �l hotellet. Søndagen bruger vi i parken, inden vi kører hjemad
igen, og forhåbentligt kan gøre stop ved grænsen og få lidt guf med hjem.
Vi er gået i gang med at indhente �lbud, på det der skal �l, for at en sådan
tur kan realiseres. Vi har snakket om, om det skulle være en fælles udflugt
sammen med andre foreninger, men er kommet frem �l, at vi arrangerer den
for egne medlemmer med familie.

Sæt derfor kryds ved den 5. - 6. Maj 2018, Walsrodetur.
Endeligt program og pris kommer snarest, når det hele er faldet på plads.
Peter
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Trekantens Fugleforening
Siden sidste blad

- har der været a�oldt en del arrangementer i foreningen.
Harteværket
Vi var en lille skare der var taget en tur �l Harteværket for at se,. hvordan man
producerede strøm i gamle dage. Vi fik en fin rundvisning på værket, med et
mindre stop undervejs på grund af regnvejr.
Vi kom dog hele værket rundt og de heldige fik, som lovet, også lige set
Isfuglen le�e og flyve i lav højde ud over kanalen.
Det var en rundvisning, der for en del af deltagerne fik pulsen op, i det meget
kuperede landskab.
Vi slu�ede rundturen i værket kælder, hvor der er indre�et et mindre elmuseum. Here�er samledes vi i det nye spise hus. Her var dækket op �l fest,
men ikke �l os, så vi må�e nøjes med en gang grill pølser og en øl/vand.
Tur �l Sjælland
Vi havde arrangeret en tur �l Sjælland sammen med Lori klubben. Det blev
ikke den store succes, idet der kun deltog en fra vores forening, men en 15-16
stykker fra Lori klubben. Synd for dem der ikke tog med, for det forlyder, at det
var rig�g fine besøgssteder, der blev besøgt.
Fællesudflugt med FFV
Vi skulle sammen med FFV have været på en fælles udflugt �l det sønderjyske
først i oktober. Det aflyste vi. Turen blev rykket �l den 21 oktober i stedet for.
Vi fik det endelige tur program 8 dage før turen skulle afvikles.
De�e kunne vi ikke nå at formidle ud �l foreningens medlemmer. Vi har også
meddelt at, vi ikke vil have nogen økonomisk udgi� �l de�e, hvis man valgte at
gennemføre turen.
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Trekantens Fugleforening

Fuglemarked i Kolding
Den 29. oktober var vi i Kolding �l marked. Tak �l jer der gav en hånd med. Vi
havde det samme antal sælgere og besøgende inde som vi plejer, så vi regner
med et mindre beløb herfra �l foreningskassen.
Fællesmøde på Fyn
Der er planlagt fællesmøde på Fyn onsdag den 15. november. Vi har i
skrivende stund endnu ikke fået �lsendt emnet på de�e. Derfor er det ikke
annonceret yderligere i bladet.
Hans fuglehold
Onsdag den 22. november, møde i Natur centeret med Thomas Springer. Hans
fuglehold i dag.
Banko spil
Årets sidste møde bliver tradi�onen tro banko spil. Vi får fat i mange fine
gevinster �l de�e, så der bliver noget at spille om. Snyd ikke dig selv den 6
December.
VI I BESTYRELSEN VIL HER GERNE ØNSKE FORENINGENS MEDLEMMER EN
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR, MED TAK FOR DET GAMLE.
Peter.
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Safran Finker.
(Sicalis)

Af: Peter Damsgaard
Safran finkerne omfatter 12 arter
overvejende gul grønne fugle
af værlinge slægten, der alle er
udbredt i det nordlige syd Amerika.
Her lever de på busk sletterne og
søger deres hovedernæring, som er
frø, på jorden eller i buske. De tager
desuden små insekter og frugt samt
græsfrø.
Fuglene varierer i størrelse fra 11
cen�meter �l 16 cen�meter som
den største. De fleste arter ligner
hinanden så det kan være svært at
adskille de enkelte arter og især volder
hunnerne o�e problemer. Fuglene
er �lgengæld meget hårdføre og kan
holdes udendørs det meste af året,
men bør have adgang �l opvarmet rum
om vinteren.
De kan for de store arter være
agressive overfor især mindre finke
arter, og bør derfor holdes i volierer for
sig selv. De mindre arter er som regel
mere fredelige og kan derfor holdes
sammen med andre arter i en større
voliere.

lige nemme alle sammen, men nogle
af arterne er under de re�e forhold
rimelige yngle villige.
Safranfinke
(Sicalis flaveola flaveola)
Han: pande og isse er orange.
Hovedsider, hals og nakke er gule.
Den øvrige overside er gul/grøn
med mørke ska� striber. Vinger og
hale�er er gråbrune med gule sømme.
Undersiden er gylden gul. Næbbet
er hornfarvet og øjet er mørkebrunt.
Benene er grå-brune.
Hun: Grågrøn med gulgråt hoved. Den
orange pande svagere end hannens.
Bryst og bug grågrøn med et gult
anstrøg. Struben er grå.
Længe: er 14-15 cen�meter.

Med hensyn �l opdræt er de ikke
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omkring 2 meter i længden, idet den i
yngle�den kan være stridbar.
Foderet: Safranfinken trives på en god
kanarie blanding som kan suppleres
med lidt ekstra græsfrø, grønt samt
frugt. Her�l kan i yngle sæsonen
�lbydes levende foder i form af
melorme eller micro orm.

Safranfinken er udbredt i det meste af
Sydamerika, hvor den træffes i åbent
græsland. Den forekommer også i
parker, haver samt skovbryn.
Safranfinken er, når den er
akklima�seret en robust fugl, der uden
problemer kan holdes i frilu�s volierer
�l langt hen på e�eråret. Den egner
sig bedst �l separat hold i volierer på
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Opdræt: opdræt af Safranfinken volder
under normale omstændigheder ikke
de store problemer. Man skal blot
være opmærksom på at �erne ungerne
så snart de er selvstændige. Artens
agressive væsen kan i vise �lfælde føre
�l hannens ødelæggelse af ungerne,
ligesom der kan opstå stridigheder
mellem han og hun.
Reden laves som regel i en åben
grenklø� eller i en opsat kanarie rede.
I visse �lfælde har de også anvendt en
undulat kasse. Der lægges som regel
3-4 blålige æg med brune ple�er, og
ruge�den er omkring 13-14 dage.
Ungerne bliver i reden i omkring 14
dage og mades dere�er af forældrene
i yderligere 14 dage. Ungerne bør som
�dligere nævnt here�er �ernes fra
forældrene. Til opmadning af ungerne
kan i øvrigt �lbydes spiret frø, ekstra
grønt eller myrepupper.
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Blåhovedet Pionus.
(Pionus menstruus)

Af: Peter Damsgaard
Beskrivelse: Den Blåhovede Pionus
er 28 cm lang. Han og hun: fjerdragt
grøn, hoved, hals og strube mørkeblå
og enkelte strube fjer med violetrosa kanter. Øre dækfjerene er sorte.
Vinge dækfjerene er olivengrønne og
under hale dækfjerene er røde med
grønne spidser. Halen er grøn med
rød basis, og yderfaner på de ydre
halefjer er blå. Øjen ringen er nøgen,

næbbet sort, fødderne grå og iris er
mørkebrun.
Udbredelse: Blåhovedet Pionus er
udbredt fra Costa Rica i nord til det
nordlige Bolivia og Brasilien i syd. De
findes også på øen Trinidad.
Levested: De lever i tropiske skove i
lavlandet. Den kæmpestore samlede
popula�on er næppe blevet berørt af
ødelæggelsen af dens levesteder eller
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handelen med fuglene. Blåhovedet
Pionus hører nu som før �l de hyppigst
forekommende og mest udbredte
papegøjer fra Sydamerika.

i temperaturer meget under 10 grader,
så skal de i hvert fald have adgang �l
opvarmet inderrum.
Opdræt: Det er svært at se forskel på
kønnene, så det kan anbefales at få
foretaget en kønstest. Øjenringens
form, kan i nogen �lfælde være en
kønsspecifikt kendetegn. Ini�a�vet �l
parring kommer fra hunnen, som med
sænkede nakke�er og halen spredt i
vi�eform spankulerer frem og �lbage
foran hannen og byder sig �l. Senere vil
hun opfordre med små pippende lyde
�l selve parrings akten.

Pasning: Blåhovedet Pionus har først
siden begyndelsen af halv�erdserne
kunnet fås regelmæssigt i handelen.
Den er rela�vt velegnet �l at holde i
et stuebur. De�e vil dog o�e medføre,
at de sidder i �mevis på samme pind,
uden egentligt at tage no�ts af, hvad der
sker omkring dem. I en voliere derimod
vil de flyve omkring og være temmelig
ak�ve, og kan blive meget fortrolige, så
de e�er noget �d vil tage imod foder
direkte fra hånden. Alle Pionuser er
gode at holde i volierer på minimum 2
meter i længden, med et �lstødende
inderrum. Man kan endda beplante sin
voliere uden problemer, da de ikke er
gnave interesseret. De bør ikke holdes
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Artens kuld størrelse er gennemsnitligt
på 4. Hunnen ruger alene på æggene
i nøjag�g 28 dage. Når ungerne
er cirka 10 uger gamle, er de fuldt
�erede og fløjet af reden. De kan
have henholdsvis røde eller orange
pandebånd, som tydeligt adskiller dem
fra de gamle fugle. De�e pandebånd
forsvinder e�er den første fældning og
bliver ersta�et af det artsspecifikke blå
pandebånd.
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Spurvepapegøje
(Forpus coelestic)

Spurvepapegøjer (Tidligere Lessons
Spurvepapegøje) er blandt de
næstmindste papegøjer i verden
med sine kun 12,5 cm. i størrelse.
Spurvepapegøje stammer fra det
nordvestlige Peru og vestlige Ecuador.
Der findes forskellige farvemuta�oner,
men hannerne kendes alle ved
en mørkeblå stribe bag øjet samt
mørkeblåt på vingerne. Hunnerne har
en mere mat kropsfarve, intet blåt på
vingerne og kun en meget svag blå
stribe bag øjet.

Den kan være en god begynderfugl og
kræver ikke meget plads og den larmer
heller ikke som de store papegøjer.
Den kan holdes både indendørs i bure
eller udendørs i voliere, men da det
er en meget territorial fugl, anbefales
det kun at holde dem parvis, da mange
Spurvepapegøjer sammen højest
sandsynligt vil medføre voldsomme
kampe måske med døden �l følge for
de svageste.
Når du tænker på en Spurvepapegøje,
så fores�l dig en lille Amazone med
et gladiator-hjerte og som er fuld af
legende narrestreger som en cirkus
klovn. Spurvepapegøjer kan blive
meget tamme og kræver ikke at blive
arbejdet med hver dag, for at forblive
tam. Har du en Spurvepapegøje som
tamfugl, kan den i visse �lfælde kny�e
sig �l en enkelt person, o�e modsa�e
køn end den selv.
Hvis man holder den som enefugl, kan
den ende med at betragte ejeren som
sin mage, og blive aggressiv overfor
andre. Det anbefales ikke at holde
dem som alenefugle. Start gerne med
en, men vent ikke for længe med at få
nummer to. En Spurvepapegøje kan
blive op �l 20 år gammel.
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Kort om foder
En Spurvepapegøje skal have frisk vand
og foder hver dag. Grundfoderet består
af parakitblanding uden solsikkefrø.
Derudover bør man også �lbyde den
grøntsager som gulerødder, majs,
broccoli, bladselleri m.m. og gerne
hele/store stykker, som den kan gnave
i. Selvom det er en lille fugl, har den et
kra�igt næb, og den har behov for at
bruge de�e næb. Derfor er det vig�gt
også at give den friske grene at gnave i,
og mange grene �l at klatre i.
Mange Spurvepapegøjer elsker at
bade, og man bør derfor give dem
mulighed for de�e ved at hænge et
badekar på buret eller s�lle en skål
med lidt vand i bunden af volieren.
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Yngel
De er yngleklar når de er ca. 1 år
gamle. Hunnen lægger omkring 5-6
æg og ruger i 18 dage. Ungerne er
flyvefærdige når de er 42 dage gamle.
Ungerne bør �ernes lige så snart de
kan spise selv, da forældrene ellers kan
gå �l angreb på dem. Især han-ungerne
lader �l at være meget udsa�e.
Forældrene får normalt to kuld
lige e�er hinanden. Sørg for at de
er godt dækket ind med kalk og
vitamin/mineral�lskud, og giv dem
opmadningsfoder i hele yngleperioden.
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