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Iagttagelse af Søkonge

Sen forekomst af Mursejler

(PLotus alle (L.))

(Apus apus (L.))

ved Vesterhavet.

Den 8. november 1963 så jeg kl. 15.30 en
Mursejler kredse over bagterrænet ved Danmarks Akvarium i Charlottenlund. Fuglen, som
fløj i en højde af ca. 30 meter, virkede fuldkommen sund. Den forsvandt kort efter i sydvestlig retning. Vejret var overskyet med let
regn. Temp. 8 ° C.
MOGENS HøJGAARD

Fra sydsiden af Skallingen iagttoges en S ø konge i vinterdragt den 18. oktober 1963.
Der blæste en kraftig vestenvind, og fuglen
fløj i selskab med nogle ryler fra Vesterhavet
ind i Ho Bugt kun 10-15 m fra kysten.
OLE EsPENHAIN LARSEN
CARSTEN l\1URMANN

Rødtoppet Fuglekonge
(Regulus ignicapinus (Temm.))

Storpiber

ynglende i Kongelunden 1961.

(Anth'us novaeseelandiae richardi (Vieillot))

Den 14. april 1961 hørtes kraftig sang af
Rødtoppet Fuglekonge fra et åbent granområde i Kongelundens nordøstlige del. Fuglen
viste sig stationær, og den 30. april kunne det
fastslås at et par var til stede, idet parring
iagttoges.
Efter ihærdig eftersøgning blev reelen fundet den 8. maj. Den var anbragt, på den for
fuglekonger karakteristiske måde, hængende i
kvistene under en gren, i en rødgran i ca. 8
meters højde. På daværende tidspunkt indeholdt reden 5 æg. Den 17. maj syntes ~ at
ruge og den 30. maj var der unger i reden,
øjensynlig klækkede dagen før. Såvel <!; som
~ madede redeungerne, ~ dog hyppigst, til
16. juni, hvor ungerne forlod reden om eftermiddagen. Herefter deltog begge de gamle
fugle lige ivrigt i madningen af de efterhånden fuldt flyvedygtige unger. Fra 3. juli foreligger den sidste iagttagelse af den samlede
familie på stedet. Parret sås og hannen identificeredes med sikkerhed af en lang række
ornithologer, bl. a. BLUME, FRoLICH.
Sv. WILLADSEN NIELSEN

Rovterne
(Hydroprogne tschegrava (Lepechin))

fundet skudt ved Tissø.
Den 1. august 1959 fandt jeg en død Rovterne. Da den var helt frisk, blev den udstoppet og findes nu på Århus Naturhistoriske
Museum. Det er senere blevet mig oplyst, at
fuglen, en gammel han, var blevet skudt.
IB CLAUSAGER

på Christiansø.
Den 19. maj var vi på Christiansø for at
tælle rastende småfugle op. Efter ca. en halv
times ophold på øen opdagede undertegnede
en for mig ukendt piber i nærheden af fyret.
Efter længere tids iagttagelse af fuglen bestemte vi den til S t o r p i b er. Den lod sig betragte på få meters af stand i ca. 1 Yz time,
og dens tillidsfuldhed gjorde det muligt for
iagttagerne at gøre så detaljerede notater på
stedet vedrørende dens udseende, at der ikke
skulle kunne herske tvivl om dens senere fastslåede identitet.
Lokaliteten hvorpå fuglen fouragerede var
fugtig og bestod hovedsagelig af græstuer og
nogle små vandhuller. Kom vi fuglen for nær,
fløj den op på en stor sten, som lå i nærheden, for derefter at flyve bort. Den blev
af og til væk for vore øjne, men vi kunne
næsten altid finde den på samme lokalitet,
hvor den først var blevet iagttaget. Det var,
som stedet havde en vis tiltrækningskraft på
fuglen.
Det, vi først lagde mærke til, var fuglens
ranke holdning, dens lange ben og dens størrelse. Den var ca. på S a n g 1 æ r k e n s ( Alauda
arvensis (L.)) størrelse, men slankere. Benenes
farve var nærmest lyserød, men denne tilsyneladende lyserøde farve kan skyldes det kraftige solskin den pågældende dag.
Issen, nakken og ryggen var meget kraftig
stribet. Stribernes farve svingede fra mørkebrun til sort. Den havde en lys stribe over
øjet samt en under kinden. Desuden havde

Mindre meddelelser

234

den en ikke alt for fremtrædende mørk skægstribe. Brystet var spredt kraftigt stribet omtrent til midten, hvor der blev en brat overgang til den ensfarvede lysgullige bug, der således kom til at stå i kontrast til det kraftigt
stribede bryst.
Vi havde ikke nogen felthåndbog med på
vores ekskursion, og af den grund var vi nødsaget til at lave en fyldig beskrivelse af fuglen på stedet samt tegne en skitse med de vigtigste kendetegn, så vi havde noget at holde
os til, når vi kom hjem. Vi slog op i "Europas
Fugle" for at sammenligne med de notater, vi
havde gjort på Christiansø. Hvad vi havde skrevet og tegnet på stedet svarede nøje til beskrivelsen i "Europas Fugle". Det eneste vi
havde bemærket om fuglen, som ikke stod i
bogen, var den bratte overgang mellem det
kraftigt stribede bryst og den lysgullige bug.
Desværre lod den ikke stemmen høre, men alene
på grundlag af vores notater er vi ikke i tvivl
om det var en Storpiber vi havde set.
SØREN SILLEHOVED, KNUDE. NIELSEN

Sort Glente
(Milvus migrans (Bodd.))

i Nordsjælland.
Søndag den 13. maj 196Z iagttoges en Sort
Glen.te ved Borsholm i Nordsjælland.
JON FEILBERG FREDERIKSEN

Hvidhalset Fluesnapper
Ficedula albicolLis (Temminck))

på Bornholm.
Da jeg den 13. maj 196Z kom gående ved
bredden af Ferskesø i Nexø Lystskov, iagttog
jeg en flok Fluesnappere ved en lille rydning.
Den ene viste sig hurtigt at være en H v i cl h a 1s e t
F 1 u e s n a p p e r, han, og dens
hvide halsbånd var meget tydeligt. Vejret den
pågældende dag var: Skyet, regn, 5-6 omkring Ø. Dagen efter var den øjensynlig væk,
for trods en grundig eftersøgning i området
sås den ikke.
Man må gå ud fra, at grunden til at den
H vidhalsede Fluesnapper blev set, var det dårlige vejr denne dag og dagen i forvejen.
S. P. SILLEHOVED

Personalia
* 13.

ELLA ADELHOLT
t 26. oktober

juli 1902

Den Z6. oktober 1963 døde et af D.O.F.'s
mangeårige medlemmer, assistent, frk. ELLA
ADELHOLT.
Sidst på sommeren blev frk. Adelholt alvorlig syg. Det blev hurtigt klart, at hun led
af en uhelbredelig hjernelidelse, og denne var
årsagen til hendes død.
Frk. Adelholt var gårdmandsdatter fra Midtjylland, men havde siden sine unge dage været
i København, hvor hun i mange år havde en
betroet stilling i Dansk Arbejdsmands Forbund.
Med hendes død har vor forening mistet et
af sine mest aktive og interesserede medlemmer. Hun var medlem af foreningen i ZZ år,
og sjældent måtte man undvære hende til
møderne. I kraft af sin meget aktive personlighed arrangerede hun i begyndelsen af halvtredserne studiekredse og ekskursioner for
mange af foreningens yngre medlemmer. Dette
førte til, at hun var en af de ledende ved
dannelsen af det sjællandske feltudvalg i 1953,
i hvis arbejde hun deltog med stor iver til 1959.

1963

Hendes største indsats i dette arbejde beroede
på hendes store erfaring i ungdomsarbejde samt
i hendes store evne til at inspirere og lede.
]\fange af vore medlemmer har hun ydet en
uvurderlig hjælp i deres første tid som fugleinteresserede.
Initiativet til dannelsen af en almen naturhistorisk ungdomsforening udgik fra feltudvalget i 1958, og denne forening blev en realitet i 1960, idet der da i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening blev dannet
en ungdomsafdeling under denne: "Natur og
Ungdom". Frk. Adelholt var en af de bærende
kræfter ved den nye forenings start og var
indtil sin død medlem af dens styrelse. Hun
viste herved, at hun ikke var ensidig, men
havde en almen naturinteresse, hvilket man
også fik et levende indtryk af, når hun fortalte om sine mange rejser.
Frk. Adelholt offentliggjorde et enkelt større
arbejde i vort tidsskrift om udenlandske
ringmærkede fugles forekomst. L. FERDINAND

