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Amerikansk Rørdrum
(Botaurus lentiginosus (Mont.))
ny fo1· Danmark.

Sort Glente
(Milvus migrans (Bodd.))
på Fanø.

Den 10. november 1961 fik jeg fra
Fanø tilsendt en rørdrum, som viste sig at
være en A m e r i k a n s k R ø r cl r u m.
En hund havde fanget rørdrummen og
bidt den i ryggen.
Det var en hun, der målte 59 cm fra
næbspids til halespids. Vinge 22,8 cm,
hale 7 ,9 cm, tarse 7 ,5 cm. og overnæb fra
mundvig 9 ,5 cm.
Kun få gange har denne art vist sig i
Europa som tilfældig gæst i Spanien, på
De Britiske Øer og Kanaløerne, Færøerne
og Islancr:'). Fundet på Fanø er derfor meget interessant, og en ny fugleart er dermed konstateret i Danmark.

Den 19. april 1962 kl. 9,10 iagttoges
en Sort Glente på Fanø's nordspids. Den
korn flyvende fra klitterrænet ud over
strandengen og fortsatte n10d stranden
nordlig retning.
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Sm·t Glente
(Milvus migrans (Bodd.))
ved Henne Sti-and.
Under et ophold ved Henne Strand iagttoges den 19. april 1962 kl. 11,30 en
Sort Glente.
Fuglen kom langs klitrækken og for
svandt nordpå, den var alene. Der var næsten ingen vind (svag østenvind), overskyet men god sigt.
FREDDY JEN SEN

Ederfugl
(Somateria mollissima (L.))
i Utterslev Mose.
Den 5. maj 1962 iagttoges en udfarvet
E cl e r f u g 1 han ved Teglholmen i Utters1ev J\!J:ose.
HENNING JENSEN

Vinterforekomster af Svaleklire
(Tringa ochropus L.)
i Sydsjælland.

Fig. 1. Den amerikanske Rørclrun.
Fig. 1. American Bittern
':') På De Britiske Øer er den truffet ca. 40
gange.
RED.

V ed Holløse Mølle ved Susåen sås den
14. januar og· den 25. februar 1961 en
S v a 1ek1 ir e, den 31. januar samme år
sås tre eksemplarer på en gang. I vinteren
1961-62 fandtes ved gentagne besøg ingen overvintrende Svaleklirer.
JOHN ANDERSEN
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Supplerende oplysninger om
Odinshannens
(Phalarophus lobatus (L.))
trækforhold.
Civilingeniør N. HESSELBJERG CmuSTENSEN meddeler i D.O.F.T. 55, 1961,
p. 224, nogle interessante oplysninger vedrørende 0 cl in s hanens træk. Jeg kan
supplere disse med et par iagttagelser, som
muligvis kan bidrage til vort kendskab om
artens. trækveje.
Den 1. maj 1959 besøgte jeg sammen
med hr. OLE GEERTZ-HANSEN og hr.
HANS-JØRGEN SPEYER et stort moseområde, der er beliggende på Den Iranske Højslette, ca. 80 km. vest for Teheran. Blandt
andre vadefugle så vi ser en flok på ca. 40
0 cl in s høns.
Man har længe været klar over, at der
går et betydeligt vadefugletræk mellem
Det Kaspiske Hav og Den Persiske Golf.
I det sydvestlige hjørne af Det Kaspiske
Hav, ved havnebyen Pahlevi, er der foretaget adskillige interessante iagttagelser.
Derimod foreligger der så godt som ingen
trækobservationer fra det sydøstlige hjørne af Det Kaspiske Hav, fra distriktet
Gurgan.
Hr. HANS-JØRGEN SPEYER meddeler
mig (in litt.), at han den 27. april 1961
besøgte Gurgan. I nogle strandsøer syd for
byen Bander Shah så han mindst 10.000
Odinshøns, næsten alle i vinterdragt
Fuglene var genstand for en ejendommelig form for jagt, idet den lokale befolkning dræbte adskillige ved hjælp af stenslynger, som blev kastet lavt over vandet
og lige ind i flokkene. Jeg nævner dette,
fordi det efter min mening synes at vise,
at denne masseforekomst af Odinshøns slet
ikke var nogen tilfældig forekomst, men
måske en årlig tilbagevendende foreteelse.
Også andre vadefugle blev iagttaget,
bl. a. ca. 1000 B rush ø ns (Philomachus pugnax (L.)) og 6-800 S ty 1 tel ø b er e (Himantopus himantopus (L.)).

Området vil sikkert vise sig at være en
vadefuglelokalitet af cle helt store.
Litteratur

Schiiz, Ernst, 1959: Die Vogelwelt des siiclkaspischen Tieflandes.
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En aprilia,gttagelse af Hvepsevåge
(Pernis apivorus (L.)).
I tilknytning til hr. JøRGEN VILLEHSLEV HANSENS meddelelse om tidlige
iagttagelser af Hvepsevåge i D.O.F.
T. 55, 1961, p. 162, kan jeg oplyse følgende
Den 27. april 1961 så jeg i Hornbæk et
rovfugletræk, der bestod af: 2 F i s k eø r n e (Pandion haliaetus (L.)), 5 H eps e våger (Pernis apivorus (L.)), 2
Musvåger (Buteo buteo (L.)), 3 ubestemte Våger (Buteo/Pernis), 2 S purv e hø g e, (Accipiter nisus (L.)) samt ·1
1" ær k e fa 1 k (Falco subbuteo (L.)).
Vin cl en var øst, styrke 1. De fleste af fugl ene fløj ret lavt og alle i østlig retning,
langs kysten.
Trods ihærdige iagttagelser så jeg ikke
flere våger før den 20. maj, cla Hvepsevågernes hovedtræk satte ind.
BENT PORS NIELSEN

Krumnæbbet Ryle
(Calidris ferrugineus (Pont.))
på forårstræk i Sydslesvig.
Den 20. maj 1962 iagttog undertegnede
K r u m n æ b b e cl e R y 1 e r i ren
sommerdrag·t på Reesholm i Slien. De stod
i en mindre vandsamling inde på holmen
sammen med 4 Dværg ry 1 er (Calidris minuta Leisler) i sommerdragt og 9
Al min cl e 1 i g Ry 1 e (Calidris alpina
(L.)), hvoraf den ene var i vinterdragt og
lidt derfra 2 S o r t k 1 i r e r ( Tringa
erythopus (Pal1.)) fuldt udfarvede.
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Ellekrage
(Coracias garrulus L.)
på Bornholm.
Den 22. juni 1962 iagttog min kone og
jeg en E 11 e krage i Paradisbakkerne.
Fuglen sås i en lysning med en del udgåede træer, fra hvis grene den foretog jagtudflugter efter flyvende insekter. Næste
morgen iagttog jeg den et par timer, og
sammen med lærer ARNE PETERSEN og
SØREN P. SILLEHOVED, Neksø, tog jeg om
eftermiddagen op til lokaliteten, hvor fugen stadig opholdt sig.
Eftersøgninger
de påfølgende dage gav intet resultat, muligvis på grund af oprydningsarbejde i
lysningen.
GERHARD ANDERSEN.
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sig udelukkende om (enlige?) syngende
hanner.
Den 13. juni 59 hørtes 6 synge i rørskoven N for kanalen, der forbinder Tystrup og Bavelse søer. Iflg. 0. SCHELDE
(mundtlig medd.) var der yderligere 4-5
i rørene S for omtalte kanal, så tallet kommer op på en halv snes O O.
Den 24. maj 60 hørtes og sås 2 på lokalitet N, den 28. s.m"s.å. hørtes 4 og
den 4. juni 3.
I Gyrstinge sø hørtes og sås 1
den 29.
maj 60; samme dag hørtes og sås 1 ekspl.
på samme lokalitet, som er omtalt i D.O.
F.T. 54, 1960, p. 59. Herfra var arten
imidlertid forsvundet i 1961, hvorimod 1
ekspl. atter den 11. juni 61 hørtes ved
Gyrstinge sø.
KARSTEN N ØRGAARD

o

Sommeriagttagelser af Kjover.
Den 1 O. juli 1961 sås fra stranden ved
Læsø's sydvestlige hjørne en S to r k j ov e (Stercorarius skua (Briinn)), der fløj
mod sydøst nogle hundrede meter fra land.
Den pågældende dag herskede på andet
døgn en kraftig sydvestlig blæst.
Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus (L.)) synes at oversomre regelmæssigt på Læsø, idet op til tre fugle er iagttaget på en gang i juli måned i 1960 og
1961.
JAN DYCK

Iagttagelser af Drosselrørsanger
(Acrocephalus arundinaceus (L.))
i Vestsjælland.
Om
D r o s s e 1r ø r s a n g e r e n
(Acrocephalus arundinaceus (L.)) skriver
C. A. BLUME (D.O.F.T. 53, 1959, p. 26)
kort: "D r o s s e l r ø r s an g e r e n s forekon1st her i landet er meget sporadisk;
nogle år hører man intet om den." Da
der i overensstemmelse hermed kun er
fremkommet få meddelelser om arten i
D.O.F.T. de sidste 3 år, kan følgende
iagttagelser måske interessere. Det drejer

Svaleklire
(Tringa ochropus L.)
som ynglefugl i Nordslesvig.
Lærer DIRCH JØRGENSEN, Slesvig, så
den 9. juni på en skovvej en halvvoksen
vadefugleunge foran bilen nær Søgård.
Da han standsede for at sætte ungen ind
til siden, så han en af de gamle fugle, en
S v a 1 e k 1 i r e, sidde og skælde ud fra
grenene på et ca. 10 m. højt grantræ. Der
findes en mindre delvis sivomkranset skovsø tæt ved stedet.
JØRGEN JØRGENSEN

Søkonge
(Plotus alle (L))
ved Liseleje.
En fugl i vinterdragt blev fundet ved
stranden ud for Liseleje, Nordsjælland.
Det havde i foregående dage været storm
af nordvest. Fuglen var tydeligt afkræftet
og døde efter et par timer.
POUL HOLM JOENSEN
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Hvidøjet And
(Aythya nyroca (Giildenstadt))
i Stadil Fjord.

Rødhovedet Tornskade
(Lanius senator L.)
ringmærket i Vestjylland.

Den 6. oktober 1962 blev der skudt en
Hvid øj et And, ad.
i Stadil Fjord,
Vestjylland. Skindet og skelettet findes nu
på Vildtbiologisk Station, Kalø.

I den første uge af august 1961 holdt
et adult eksemplar til på et kombineret
plantage- og hedeterræn nogle få kilometer SE for Henne Strand. Fuglen observeredes første gang af lærer Poul Holm
Joensen, som viste mig den nogle senere.
V ed daglige besøg på lokaliteten viste det
sig, at den hovedsagelig levede af store
Bjørnespindere, som den fangede rundt
omkring på heden. Da der således var føde
nok, viste fuglen heller ikke tegn til at
ville forlade stedet foreløbig, hvorfor det
besluttedes, at den skulle ringmærkes.
Efter mange forgæves forsøg med Bjørnespindere som lokkemad lykkedes det den
6. aug. 1961 at få fuglen til at gå i en
opstillet smækfælde. Eksemplaret havde
de for arten karakteristiske kendetegn:
Mørke vinger med hvidt felt og dertil en
meget smuk, mørk orange hætte. Efter at
være blevet ringmærket blev den igen
sluppet løs og kunne de første dage ofte
ses i landskabet, fra hvilket den dog forsvandt 4,-5 dage senere.
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Observationer af Havørn
(Haliaeiitus albicilla (L.))
ved Stevns i vinteren 1961-62.
Den 14/1 1962 blev en ungfugl set ved
Gjorslev Møllesø.
Den 18/2 samme år sås en ældre Havørn med synligt hvidt på halen sydvest
for havnen "Bøgeskov".
Den 25/2 samme år, forsøgte en næsten
mørkebrun ung Havørn udtræk ved Køge
Sydstrand.
FINN LARSEN

Sortstrubet Bynkefugl
(Saxicola torquata (L.))
ved Henne Strand.
Et par sås ved Henne Strand den SO.
april 1961, og på omtrent sanune lokalitet igen 21. maj 1961.
Po-c-L HOLM JOENSEN

Rødhovedet Tornskade
(Lanius senator L.)
ved Kæ1·gård plantage i Vestjylland.
Den 31. juli 1961 så Thomas Thelle,
Poul Holm Joensen og jeg en H_odhovedet
Tornskade ved Kærgård plantage i Vestjylland.
Den fangede på tornskadevis skarnbasser, spindere og andre insekter, som den
fortærede straks efter fangsten. Under hele
iagttagelsesperioden var den tavs.
Tornskaden holdt sig på stedet, og i de
følgende dage sås den af ca. 20 ornitologer.
Bo N ETTERSTRØM

FLEMMING GRAND

Den 14. Internationale
Ornithologkongres.
V ed afslutningen af den 13. Internationale Ornithologkongres i Ithaca, USA,
blev det besluttet at afholde den næste
kongres i England i 1966 med Dr. David
Lack som præsident. De engelske medlemmer af den Internationale Ornithologiske Komite valgte Dr. N. Tinbergen
til generalsekretær, og det blev besluttet
at holde kongressen i Oxford. Der blev
dannet en britisk eksekutiv-komite.
Da den Internationale Ornithologiske
Komite ikke fandt, at kongressen nødvendigvis måtte holdes i yngletiden (idet
man mente, at den, dersom det var praktisk gennemførligt, netop burde afholdes
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udenfor ynglesæsonen) besluttede den britiske komite, at kongressen skal finde sted
i juli. Det er ikke muligt at samles i Oxford i august.
Den Internationale Komite har besluttet, at der ikke nødvendigvis bør afholdes
ekskursioner før eller efter kongressen, og
den engelske eksekutiv-komite har derfor
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besluttet, hvis det er praktisk gennemførligt, kun at arrangere en ekskursion - en
uges krydstogt til skotske søfugle-øer i et
skib stort nok til at rumme de fleste deltagere i kongressen.
De foreløbige datoer er: 16.-23. juli
1966 for krydstogtet og 24.-30. juli
1966 for selve kongressen i Oxford.

SUMMARY IN ENGLISH
Short communications

American Bittern (Botaurus lentiginosus
(Mont.)). An adult <;j2 was taken by a dog on
the island of Fanø, SW Jutland on Nov. 10th
1961.
Black Kite (Milvus migrans (Bodd.)). One was
seen on April 19th 1962 at the island of Fanø
at 9,10 a. m. and one (the same?) at 11,30 a. m.
appr. at Henne Strand 30-40 km further north.
Green Sandpiper (Tringa ochropus L.) was
found wintering at the river Suså in S\V Sealand in Jan. and Feb. 1961.
Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus
L.)). On May 1st 1959 some 40 individuals were
seen in marshes some 80 km N of Teheran,
Persia. On April 27th 1961 at least 10.000 Reclnecked Phalaropes were observed in lagoons S
of the town of Bander Shah, District Gurgan.
Simultaneously ab. 1000 Ruffs (Philomachus
pugnax (L.)) and 6-800 Black-winged Stilts
(Himantopus himantopus (L)) were observed.

Hony-Buzzard (Pemis apivorus (L.)). One
early migrant was seen on April 27th 1961 at
Hornbæk, N. Sealand.
Curlew-Sandpiper(Calidris ferrugineus(Pont.)).
Two adults in breeding plumage were observed
on May 20th 1962 near Schleswig, N. Germany.
Roller (Coracias garrulus L.). One was observed on June 22th 1962 on the island of Bornholm.
Little Auk (Plotus alle (L.)). One in winter
plumage was found at Liseleje, N. Sealand.
Ferruginous Duck ( Aythya nyroca ( Giildenstadt)). One
adult was shot at Stadil Fjord,
W. Jutland, on Oct. 6th 1962.
Stonechat (Saxicola torquata (L.)). A pair was
observed near Henne, W. Jutland, on April 30th
and on May 21st 1961.
Woodchat Shrike (Lanius senator L.). One
adult was observed during the first ten days of
August 1961 in Kærgård Plantation, VV. Jut]and.
The hird was ringecl.
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