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Mindre meddelelser

ren 1968 iagttog 2 Vandstære. Det foretrukne opholdssted var Grindsted Å ved vejbroen i umiddelbar tilslutning til dambruget, men fuglene sås
også ved stemmeværket og kanalerne. På intet
tidspunkt iagttoges nogen form for adfærd, der
kunne lede tanken hen på yngel, ligesom der heller ikke trods eftersøgning blev fundet rede eller
set juv. individer.
Hr. J OHNSEN er udmærket bekendt med arten,
da dambruget er en af landsdelens bedre overvintringslokaliteter for Vandstær. Det er beliggende
ved Grindsted og Grene Åers sammenløb knap 6
km øst for Grindsted.
De øvrige 3 oversomringer stammer fra Gravengårds Vandmølle ved Holsted Å 3 km øst for Holsted. Oplysninger herom er, uafhængigt af hinanden, givet af fodermester M. ANDERSEN, Gravengård, og E. MØLLER, Esbjerg, som samstemmende
meddeler, at 1 individ er set oversomrende 1969,
1971 samt »engang i 60'erne«, nogle år før 1969.
Begge kender arten fra dens regelmæssige overvintring ved møllen. Der er kun set 1 Vandstær
pr. iagttagelse, og heller intet i denne enlige fugls
adfærd tydede på yngel. Rede, æg, unger eller
juv. individer er ikke iagttaget.
HENRIK SCHØTT
Højvangs Tværvej 8, 6700 Esbjerg

samme kan vist siges om Mursejlere, som fodrede
unger endnu d. 24. september 1971. Mursejleren
yngler almindeligt i Hvidovre i København. Over
min altan på Hvidovrevej 234 har et par haft rede
gennem flere år, og jeg har haft rig anledning til
at følge deres færden. I 1971 var der Mursejlere
til stede hele sommeren og som normalt unger i
reden i juli måned. Jeg forventede, at Mursejlerne
som sædvanlig ville trække bort i løbet af august.
Imidlertid konstaterede jeg, at der var unger i
reden d. 27. august, og jeg iagttog, hvordan ungerne dagligt blev fodret, og man hørte deres
ejendommelige »trillende« piben under fodringen.
Dette varede indtil d. 24. september, hvorefter
Mursejlerne forsvandt. I yngleperioden hændte det
undertiden, at begge de gamle fugle var i reden
samtidigt for at fodre. Efter de her foreliggende
iagttagelser at dømme, synes der ikke at være
tvivl om, at Mursejlerne har bragt to kuld unger
på vingerne i 1971. Jeg mindes ikke tidligere at
have hørt om dette.
Af litteraturen (bl.a. HANZAK, J.: Das grosse
Bilderlexicon, 1965) fremgår det, at Mursejlere
kan henligge i »dvaletilstand«, hvis perioder med
dårligt vejr indtræffer. I sommeren 1971 var der
imidlertid ikke længere perioder med dårlige
vejrforhold, og Mursejlere blev næsten dagligt
set ved reden.
HOLGER VÆRNBO
Hvidovrevej 234, 2650 Hvidovre

SUMMARY: 4 instances of Dippers (Cinclus
cinclus) spending the summer in Jutland. The
Dipper is a rare breeding hird in Denmark.

SUMMARY: Swifts (Apus apus) probably raising
two broods. - In a suburb of Copenhagen Swift
nestlings were record ed in the same nest in J uly
1971 and again between 27. August and 24. September.

SEN YNGLEFOREKOMST AF
MURSEJLER (Apus apus)
Sene forekomster af Mursejler (Apus apus), oktober-november, anses vel for en sjældenhed. Det

J" Dalborg-Johansen
15. juli 1917 - 7. februar 1972

Af
HOLGER POULSEN

Den 7. februar 1972 døde dyrlæge Jørgen Dalborg-J ohansen 55 år gammel. Lige fra han blev
medlem i 1931, deltog han ivrigt i foreningens
møder og ekskursioner. Efter at have nedsat sig
som praktiserende dyrlæge i Odense blev han
snart midtpunkt i den entusiastiske skare af fynske ornitologer. Han deltog med stor iver i alle

de ornitologiske aktiviteter, og med sin store
hjælpsomhed var han en støtte for det senere oprettede Feltornitologisk Udvalg for Fyn. Mange er
de ornitologer, der er kommet i hans og hans
kones gæstfrie hjem, hvor diskussionen altid gik
livligt om ornitologiske oplevelser fra nær og
fjern.

