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Tirsdag den 12. juni
Havemøde ved Hans Erik Hansen
Nygårdsvej 1, 5471 Søndersø
Kl. 19:00.

Søndag den 12. august
Udfl ugt til Kærgaard Gods, Brenderup
Kl. 10:00

Lørdag den 8.september
Udfl ugt til Gyldensten Gods, Bogense
Kl. 10:00

Lørdag den 28. oktober
Fuglemarked i Kolding
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Så skal vi igen på tur i foreningen.    
                                            

Søndag den 12. august er der tur � l Kærsgaard i Brenderup.
Vi mødes ved jagtstuen kl. 9.45. Den fi nder du ved at køre � l Rugårdsvej 160 
5464 Brenderup. Kør ind af Alléen drej � l venstre af første vej dere� er � l højre 
parker ved den store gule hal.
Vi skal se “Morten Korch” museet samt transportmuseet på Kærsgaard. De� e 
tager ca. 2 � l 2,5 � me turen vil være rundvist af Kammerherre Henri Hage i 
egen person og måske vi også kan få hans fl o� e seletøjer at se.
E� er rundvisningen er der grillpølser i jagtstuen. Egenbetaling for ikke 
medlemmer på 40,00 kroner pr person. Tilmelding � l Erik på telefon nummer 
30472921. 

Vi ses � l en hyggelig dag på Fyn hilsen Erik.
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Gyldensten Gods.

Foreningen har arrangeret tur � l det smukke Gyldensten Gods på nord Fyn.
DATOEN ER DEN 8. SEPTEMBER 2018 KLOKKEN 10.00.
Hvor vi mødes, de� e har jeg endnu ikke fået oplyst, så følg med på 
hjemmesiden for update.

Vi skal ud og trave en tur med skovfogeden. Han tager os med på en rundtur, 
hvor der vil blive rig mulighed for at se hvad, der er af vilde fugle i området. 
Der er afsat 2 � mer � l turen men er der behov tager vi 1 � me mere. Det 
område vi bevæger os ud i er det største nyere natur reservat som Aage W 
Jensens fond har opkøbt og udlagt � l natur reservat. 

Tilmelding er nødvendig, da vi gerne skal have koordineret samkørsel. 
Skriv/ ring � l formanden på 30562103 og oplys om du/ I har plads � l fl ere.
Husk prak� sk tøj � l turen, da det foregår udendørs.
Turen gennemføres uanset deltagerantal.
Vi er blevet enige om, at der ikke er egenbetaling � l de� e arrangement.  
Vi tager kaff e og brød med.

Peter.

Gyldensteen Strand er et 616 ha stort inddæmmet og 
drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst for 
Bogense. Her blev der i marts 2014 genskabt over 350 
ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med 
natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. 
Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn.

Trekant Områdets Fuglehold 20182
 

Trekant Områdets Fuglehold 2018 3

Trekantens Fugleforening



Tur � l Walsrode Fuglepark.

Jeg havde afl yst den første tur � l Walsrode Fuglepark, da der ikke var 
� lslutning nok. Vi snakkede om det i bestyrelsen og blev enige om, at jeg skulle 
indhente et nyt � lbud fra Bjert busser. 
De� e gjorde jeg og vi sendte det ud. Vi havde endda givet en pæn forenings 
rabat på bille� en, i håb om at denne tur kunne gennemføres. Det var derfor 
en skuff et arrangør, der må� e meddele bus selskabet, at vi endnu engang 
må� e melde fra. Jeg skal forbi og kompensere for deres spildte arbejde ved 
lejlighed. Jeg stod med 11 deltagere. De� e ville give et pænt underskud � l 
foreningen, så jeg valgte at afl yse turen selv om, vi havde proklameret at, vi 
ville gennemføre uanset antal.
Hvis der er ønske om en frem� dig udfl ugt af lignende karakter, er man 
velkommen � l at byde ind på opgaven.

Peter
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Siden sidste blad 

- har der været a� oldt forårs marked i Kolding.

Vi har netop overstået vores årlige forårs marked i Kolding. Det blev ikke det 
� lløbs stykke som vi havde regnet med. Der var ikke � lmeldt det sædvanlige 
antal fugle nemlig kun 1074. Disse fordelt på alle fuglegrupper. 

Vi havde som sædvanligt været i gang med planlægningen et stykke � d og alt 
klappede endnu engang. Jeg havde fået lovning på mere hjælp på dagen, og 
de klarede de nye udfordringer med bravur. 

Det skal lige siges at der nok er fl ere der ikke tager fugle med på sådan en dag, 
da der var frostvejr samt en del blæst. De� e kan give udfordringer, når fuglene 
skal retur � l burene. Der blev dog handlet fl i�  gt i hele hallen. Jeg snakkede 
med folk der havde taget turen fra Tyskland og enkelte fra Sjælland.
Besøgs tallet blev cirka det samme som det plejer, hvilket betyder at 
overskuddet også ligger på niveau med � dligere markeder. Os der deltog 
fra foreningen rundede jobbet af med lidt mad og drikke samt en snak om 
markedet, inden vi skiltes.

Slu� eligt tog selve oprydningen kun lidt over 1 � me, så vi var hjemme i rig� g 
fornu� ig � d. Jeg tror kassereren i markedsudvalget endnu engang havde glemt 
at indkøbe drikkevarer. De første har allerede meldt sig � l opgaver � l e� erårs 
markedet. Der er plads � l fl ere.

Jeg vil gerne sige mange tak � l dem der bidrog med hjælp på dagen, hvilket er 
afgørende for vores videre deltagelse.  

Peter.
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Smuttur til Holland.

Af: Peter Damsgaard

Vi havde lagt op �l at der var basis 
for en fællestur �l Zwolle den 23/24 
februar. Der var ingen der havde meldt 
sig, så Brian og undertegnede tog 
afsted med følgeskab af Lars. Vi drog 
afsted fra Taulov klokken 01.00 na�en 
�l lørdag den 24-02. 
Der var ingen trafik derned, men 
tradi�onen tro 5-6 gange vejarbejde 
i Tyskland. Vi var ved hallen omkring 
07.30. 
Vi fik lidt morgenmad og pudset 
tænderne så vi var klar �l dørene gik 
op. Vi havde forudbes�lt det meste af 
det foder vi skulle have med hjem �l 
a�entning ved De Groodt, lige uden 
for Zwolle. 

Det var hundekoldt, på dagen og 
trøsten var kun, at vi stod som sild i en 
tønde og ventede på at komme ind. 
Det kunne da a�øde det lidt.

Vel inde på markedet spli�es vi op. 
Brian suser rundt for sig selv, Lars og 
jeg fiser rundt sammen. Har �l �der 
brug for næsten samme fugle. Vi skulle 
igennem 3 haller inden der bliver for 
mange mennesker, så det skal gå lidt 
kvikt. 
Vi fandt hur�gt de fugle vi manglede 
og som sædvanlig bliver man lige 
overrasket over de specialfugle der 
sidder på markedet. En del af dem 
kender vi ikke engang navnet på, men 
jeg var fristet da vi kom forbi ikke 
mindre end 3 par silkehaler. 
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Lidt længere henne sad 1 par 
Safranfinker. En fugl der var e�erlyst 
�dligere af et af vores medlemmer. 
Da vi var igennem alle 3 haller skulle vi 
a�ente fros�oder. 

Brian skulle aflevere fugle der var med 
hjemmefra og Lars fik købt de sidste. 

Hollandsk brunch, pomfri�er med 
frikadelle ruller i krydderboller. Ikke 
just lækkerier, men dog �l at s�lle 
sulten, og så videre ud og hente foder. 

Vi skulle kun have en fyldt Europa palle 
læsset ind i den lille varevogn. Plus 
det løse, vi lige kom på, da vi stod i 
bu�kken. Her skal blot nævnes 100 kilo 
peanuts og 25 kilo popcorn. 

Ja ja, familien skulle jo ikke snydes. 

Here�er hjemover, med indkøb ved 
Fleggaard. Der var lige plads �l 18 
kasser plus det løse. Videre op �l fugle 
biksen, for at aflevere fugle og lige få 
det sidste foder, som vi ikke fandt i 
Holland.

Vi var �lbage i Taulov omkring 19.00 
godt træ�e og godt ømme i bag, af at 
sidde ret dårligt i bilen. 
Men nok ikke mere end man er klar om 
et års �d igen. Giv lyd hvis du er blevet 
fristet.
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Drosler.
Passeriformes turdidae.

Af: Peter Damsgaard 

Der findes på verdens plan 175 
arter af drosler. Drosselfamilien 
er meget variabel og er udbredt 
over hele jorden. Arterne er små �l 
mellemstore, o�e med ret lang hale 
og varierer meget i farvetegning. De 
fleste egentlige drosler er overvejende 
brunlige, og mange af dem har stribet 
eller ple�et underside. Mange andre 
drosselfugle har flo�e farver lige fra 
skinnende blå �l orangerød. Drosler 
er berømte for deres kønne sang, og 
flere af dem regnes for at være blandt 
fugleverdenens bedste sangere.
Anatomi: Drosler er generelt ret 

udspecialiserede. Selv om de fleste 
søger føden på jorden, føler de sig 
også hjemme i træer og buske. Også 
deres kost varierer fra insekter og 
orme i yngle�den �l frugter og bær om 
vinteren. Forskellene på dem afspejler 
sig i arternes forskellige adfærd og 
levesteder. Arter, der er trækfugle, 
har for eksempel længere og spidsere 
vinger end arter, der er standfugle. 
Enkelte er måske lidt specialiserede: 
langnæbbet drossel har således 
længere næb end andre gulddrosler; 
måske udgør regnorme en større del af 
dens kost, end de gør hos andre.

Rede og unger: De fleste drosler er 
territoriale og 
monogame, og 
hvert køn har en 
fast rolle. Først 
etablerer hannen 
et territorium, som 
varierer imellem 
størrelserne. 
Dernæst begynder 
han at synge for at 
�ltrække en hun og 
holde andre hanner 
væk. Hunnen 
bygger så reden 
og ruger, mens 
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hannen forsvarer territoriet. Begge køn 
fodrer ungerne. Reden bygges enten 
på jorden eller i et træ og er o�est 
skålformet og lavet af blade, kviste og 
strå. Enkelte arter yngler i huller og kan 
bruge redekasser. Et typisk kuld er på 
4-6 æg.

Føde: Drosler søger 
føde på mange 
forskellige måder, 
men de fleste af 
dem har stærke 
ben og løber eller 
hopper på jorden, 
hvor de er på jagt 
e�er smådyr og 
andet godt lige 
fra bær og frø 
�l små firben. 
Regnorme er 

særligt værdsa�e 
af mange arter, 
deriblandt solsort 
og vandredrossel. 
Andre, som 
sangdroslen, 
foretrækker 
snegle, som de 
for fat i ved at slå 
sneglehuset mod 
sten. Nogle arter, 
som vindrossel 
og sjagger, søger 
føde i løse flokke, 
især om e�eråret 

når hækkene er fulde af bær.

Østlig Sialia (Sialia sialis)
Den østlige Sialia er ingen undtagelse. 
Den stammer fra det Nord 
Amerikanske kon�nent hvor den er 
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udbredt i et stort område i de østlige 
stater. Som hos mange andre små 
drosler er kønnene forskellige hos 
østlig Sialia. Hannen er flo�ere farvet 
end hunnen. Den har skinnende blå 
overside og ræverød underside med 
hvid mave, mens hunnen har gråt 
hoved, lysere blå vinger og ma�ere rød 
underside.

Fuglen har en længde på 17-21 
cen�meter og vejer mellem 25 og 30 
gram. Det er en delvis trækfugl som 
har hjemme i åben, gammel fyrreskov, 
frugthaver, marker, enge og moser. 
Arten ernærer sig overvejende af 

biller, edderkopper og larver om 
foråret og sommeren, men ski�er �l 
frugtbasseret kost om e�eråret og 
vinteren. Den kan også tage større 
by�e som små slanger, spidsmus 
og firben. En stor del af bestanden 
trækker sydpå om vinteren, o�e i små 
flokke, sjældent mere end 100 samlet.

Introduk�on: Jeg var på forenings-
udflugt �l det Sjællandske sammen 
med loriklubben. På vores tur rundt 
i Nordsjællands Fuglepark, bliver 
jeg pludselig spurgt om det ikke lige 
var noget for mig, med et sådan par. 
- Øhhh, det var nu ikke lige med i 
planerne for 2018, idet jeg havde 
planer om at reducere yderligere i mit 
fuglehold grundet køb af sommerhus. 
Navnet blev googlet. Ok, de så meget 
fine ud og prisen var ok så hva f… 
Jo tak, og a�alen blev at de kunne 
hentes e�er uds�llingen. De�e trak 
lidt ud, men sidst på året blev de 
hentet. De skal bare have lidt melorm, 
skovfugle blanding samt lidt F16. De 
blev installeret i en voliere med et par 
Dompapper af den store slags. De�e 
gik fint og de trivedes rig�g godt. Jeg 
har så læst lidt mere om dem på ne�et 
og har da også været ude og supplere 
op med nye foderemner. Så nu kan det 
bare blive sommer, så vi kan få prøvet 
kræ�er med denne dejlige fugl. 

Her midt i marts, har jeg været nødt 
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�l at �erne Dompapperne. De Østlige 
Sialiaer tolererede dem ikke, og 

jagtede dem i hele 
volieren. Hannen er 
begyndt at synge lidt 
og ser ud �l at være i 
hopla. Lige pt. fodrer 
jeg med lidt melorm, 
skovfugleblanding 
samt lidt æble og 
F16. Det ser ud �l 
at de trives fint med 
det. Når kasserne 
kommer op begynder 
jeg så på at optrappe 
insektmængden. Jeg 
har læst at de yngler i 
en mindre stærekasse, 
så disse er fundet frem 

og bliver sat op i påsken. Så må vi se 
om det lykkes at få lidt på pind.



Af: Erik Trans

Da jeg i 2001 blev medlem af en 
jag�orening som hedder De Danske 
Hubertusriddere som er en gren af 
den Belgiske broderorden i Sankt 
Hubert i Belgien. I den anledning har 
vi mange gange siden været i Belgien 
da der hvert år a�oldes optagelse af 
nye medlemmer i den store Katedral i 
Sankt Hubert.

Sam�dig er der hvert år arrangeret en 
udflugt �l forskellige seværdigheder.
I 2008 besøgte vi en gammel Borg, 

hvor der var en masse arbejdende 
stande, så man kunne se, hvordan det 
foregik på denne �d og folk var klædt 

på �l �dsalderen. 

Det var her jeg så noget som jeg aldrig 
har set før eller siden og også godt 
det samme. Der sad vel omkring 50 
forskellige falke ugler høge og en enkelt 
Kondor på nogle pinde eller trekanter 
med læderstropper om benene samt 
jernkæder i bundet

Her er nogle billeder fra stedet. Jeg 
syntes 

virkelig det 
er synd for 
fuglene 
at sidde 
sådan hele 

dagen. Det må være en lang dag at 
sidde der i bagende sol. 
Der var godt nok en mindre voliere bag 

Sankt Hubert i Belgien
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Jeg vil besøge de�e sted igen engang 
og se om man stadig holder fugle på 
denne måde.

Tag jer ikke af at datoer og klokkeslæt 
ikke er ens på billederne det skyldtes 
et ba�eri ski� midt i det hele.

Det sidste billede 
i serien viser 
falkoneren med 
Kondoren.
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Gulrygget Lori

Af: Benny Bjerringholm

Udseende: Rød kropsfarve og rødt 
hoved. Grønne vinger og gule skuldre. 
Halen er rød ved basen og grøn mod 
spidsen. Orange næb. Grå øjenringe og 
orangerød iris. Grønne lår og mørkegrå 
ben.
Gulrygget Lori adskiller sig fra nominat 
formen ved den gule plet på ryggen og 
lidt lysere grøn farve på vingerne.

Længde: 30 cm.
Leve�d: 28-32 år
Levested: Indonesien: Øerne Kasiruta, 
Bacan, Obi og Mandiole i det nordlige 
Moluccas.
Underarter:

•Lorius garrulus flavopalliatus 
– Gulrygget Lory: lever på Bacan og Obi 
øerne.
•Lorius garrulus garrulus – Gulskuldret 
Lory, lever på Halmahera og Widi 
øerne.
•Lorius garrulus morotaianus – lever 
på Morotai og Rau øerne.

Føde: I naturen lever de af pollen, frugt, 
nektar og blomster.

Opdræt: Redekassen skal være ca. 40 
x 20 x 30 cm. Og gerne med en skuffe 

som indsats da de sviner meget især når 
der er unger, så er det nemt at gi en tør 
kasse, ud med den beskidte og ind med 
den rene
Der lægges normalt 2 æg som udruges 
på ca. 26 dage. Ungerne er flyvefærdige 
10 - 11 uger e�er klækningen.
Kosten består primært af nektar og 
pollen. Suppler med frugt f.eks. æble, 
pære, appelsin, banan samt grøntsager 
f.eks. gulerod, majs, 
Nektar og pollen køber jeg som pul-ver, 
de�e blander jeg 4 dele nektar 1 del 
pollen. Denne blanding skal blot blandes 
med vand og en tur i blenderen. Hos 
mig blandes det 14 dl.vand og 3 dl.af 
blandingen.
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Frugten har ind�l for nylig, hos mig, 
givet problemer, de ville ikke have 
andet end druer og melon. Jeg er på det 
seneste begyndt at anbringe frugt og 
grønt i tråden, her æder de hvad som 
helst, gulerødder, rødbeder, brokkoli, 
bladselleri, æbler, pærer, kaki, melon, 
kivi. Ja min fantasi har ikke stoppet dem 
endnu.

E�er flere år med papegøjer og 
paraki�er skulle der også noget andet 
ind. 2014 købte jeg de første lorier, en 
flok Bjerglorier på 8 stk. i 2015 fulgte 
1 par Gulrygget Lori og 1 par Rød Lori. 

Det har givet et noget anderledes liv i 
kludene, især hos de Gulrygget. Der leges 
hele dagen. Om hovedet hænger nedad 
eller de de klatrer rundt i de tynde grene, 
kan de stadig sloges i leg. De kan kæmpe 
for at få en gren med op under lo�et 
selv om den tabes flere gange prøver de 
�l igen og igen. I de tynde grene kan de 
slå kolbø�er og gynge i �mevis. Ny �ng 
i voliere er kun “farlige” i kort �d og skal 
undersøges. Først skal der kigges så slal 
der bides og så skal der smages (tungen 
kommer frem som det sidste). En tabt 
skuretrækker kan fly�es rundt i lang �d. 
En tabt tommestok eller en blytant er 
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garenteret ikke noget værd næste dag.
Vand og foder skåle skal side rimeligt 
fast, ellers ligger de rundt i voliere og der 
er ingen mad den dag?. Har de en gang 
løst problemet med at få skålene løs fra 
fodder bakken bliver de ved ind�l du 
finder en ny måde at sikre dem på.
De Gulryggede og Bjerglorier er meget 
�llidsfulde og “hjælper” gerne �l, når 

foderskålene skal ski�es, så det kan 
somme �der være svært at undgå løse 
fugle på foddergangen.
  
I fåret 2017, som 3 årige begyndte de at 
lægge æg. De første 2 hold var blanke, 
men 3. gang lykkedes det. Det gav 2 
unger som begge kom på pind. Der var 
dog en del slagsmål e�er ca. en måned 
på pind, især den ene unge fik nogle 

klø, og jeg var bange for at hannen 
skulde tages fra da ungerne stadig blev 
fodret af forældre og endnu ikke var 
selvstændige. Kampene stoppede dog 
heldigvis e�er en uges �d og der faldt 
ro over gemy�erne igen. Der er stadig 
fred blandt dem her i januar, men nu skal 
ungerne fly�es.
Den Gulryggede Lori er nok en af de 

mest larmenende lorier, men om det er 
papegøjer eller lorier er vel underordnet, 
dog er jeg stadig glad for tålmodige 
naboer
Kan der gives de re�e forhold og naboer, 
er det fugle jeg kun kan anbefale der er 
al�d gang i dem

Li�eratur henvisning: Dansk Loreklub 
samt interne�et..
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