
Själlandsrundan oktober 2014.  

Vestegnen, Köge, Slagelse, 

Fredrikssund och sist Helsingör 

tack för i år!    

Alla era utställningar är ett stort 

nöje att besöka år efter år.  

Unika fåglar man inte tidigare har 

sett, andlöst vackra och fina 

exemplar.  

Voljärer som är underbart 

dekorerade i höstens alla färger.  

  

Hornparakit 

Text: Britt, bild och layout: Rita 



När klockan ringer 3:30 så funderar 

man på det kloka i beslutet att följa 

med på resan.... 

 

Vi knör in oss i de vita bekväma 

minibussarna och redan känns 

atmosfären trygg och fin. Första 

stoppet är alltid frukost i Björkäng  

där Christer också ansluter sig. 

 

Musiken dånar i bussen och så 

mumsar vi på choklad. Alla pratar 

och försöker överrösta musiken, 

stämningen är på topp. 

I den andra bussen äter man inte 

choklad och lyssnar inte på musik 

men stämningen är på topp i alla 

fall....hur de nu bär sig åt ?  

  



Första anhalten Vestegnens fugleforening 

Stanleyrosella 



Australisk kungsparakit 

Honan är grön 



Bergsparv 



Svart tangaraunge som håller på 
att färga ut 

Grå kardinal 



Rosenkakadua 

Nästa ställe, Köge 



Här handlas säckvis av fröer, vitaminer, pellets och mycket annat 



Blåhuvad pionus 



Orangebukad papegoja, honan till höger 

Grönstjärtad lori 



Turkos parakit 

Rosthuvad 
vitbukspapegoja 



Blåkindad conure 



Hornparakit 

Ringparakit 

Barnard Ringparakit 



Gulnackad dvärgara 

Vitpannad papegoja 
Gulkindad amazon 



Rödryggad dvärgara 

Pagodstare 

Kungsglansstare 



Dominikanerkardinal 

Förstår ni att lusten att  

ta med sig några fåglar 

hem är stor,  

nästan oövervinnerlig! 

Kinesisk näktergal 



Goda gamla vänner möts … 

… men nu ger vi oss av till nästa ställe 



Muskotfink 

Tredje stoppet på lördagen, 
Slagelse 

Pyrhýra molinae hypoxantha 

Nandayparakit 

Blåhuvad fjärilsfink 



Gulmaskad sparvpapegoja Kanariefåglar 

Solparakit 

Gulmaskad sparvpapegoja 

Måsfink 



Lördagskväll och god mat 



Barhäng 



Stefans överraskning:  

Mellanlandning vid Super Koi på väg till Helsingör 

Här beundrade vi fiskar 

som kostade 115 000 

kronor, var 86 cm långa 

och 12 år gamla.  

 

Det skulle bli en dyr 

middag! 





Diamantduva 

Turkosparakit 

Elegantparakit 

Gulmaskad 

sparvpapegoja 



Sista anhalten Helsingör 

Danska AgapornisKlubben, DAK, visar 

upp sina underbara dvärgpapegojor 



Med facit i hand kan man konstatera att 

årets utställningar var lysande och lyckad. 

 

Caroline köpte med sig kanariefåglar hem, 

Ronny köpte guldbröstade astrilder och 

Michael köpte cubafinkar och helena 

astrilder. Rita kånkade och bar på flera 

handgjorda färgglada..... ? ja vad?  Vad det 

är får ni inte veta nu, men något som DU 

kan vinna på julmötets lotteri! 

 

Jag vet att Thomas kubiken köpte fåglar...  

 

Avslutnigsvis 2013 års superbild med text 

från de goa undulaterna, den bildtexten vare 

sig åldras eller blir inaktuell! 

 

Tack kära underbara vänner för årets resa! 


