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MINDRE MEDDELELSER
Sen forekomst af Mudderklire (Actitis hypoleucos (L.)).
Den 11. december 1960 iagttog undertegnede en Mudderklire
(Actitis hypoleucos) ved Mølleå mellem Ravnholm og Stampen. Fuglen
skræmtes op ved åbredden, hvorfra den fløj over til et nærliggende
vandrensningsanlæg, hvor den muligvis har kunnet finde føde i slambunker og lign.
I. ANDERSEN, C. MURMANN, PREBEN og INGER SKOGSTAD

Tidlig forekomst af Atlingand (Anas querquedula L.).
I relation til hr. ErnrL NIELSENS meddelelse i D. 0. F.T. 52, 1958,
p. 83 om iagttagelse af Atlingand (Anas querquedula) i Sortedamssøen den 6. marts 1957 kan jeg meddele, at jeg den 3. marts 1957
iagttog en udfarvet han i Utterslev Mose. Mosen var på dette tidspunkt
islagt, og fuglen stod blandt Gråænder på kanten af en våge.
C. MURMANN

Iagttagelser af Sortkrage (Corvus corone corone L.)
på Bornholm.
Den 27. august 1960 iagttog undertegnede seks Sortkrager
( Coruus corone corone) ved Dueodde. Fuglene sås i selskab med fire
Gråkrager (Coruus corone cornix). Samme sted var en del ungfugle
af Råge (Coruus frugilegus), så der var god lejlighed til at sammenligne
de to arter. Sortkragerne var helt matsorte, ikke så metalskinnende
som Rågerne, næbbet kraftigt, men mere stumpt; stemmen var som
Gråkragens.
Det er såvidt vides første gang Sortkragen er iagttaget på Bornholm.
RENNE MELCHIOR-HANSEN, SøREN P. SrLLEHOVED
I tilslutning til ovenstående meddelelse kan nævnes, at jeg iagttog
et blandingspar af Kragen på Aspesgård, Pedersker, 3. juni 1928. Det
havde rede med friske æg, måske andet omlæg, 6 m oppe i en fyr.
Den ene af fuglene var en normal Gråkrage; den anden, som skreg
meget kraftigt, var helt sort.
BERNT LøPPENTHIN

Sjældnere fugle i Blåvandshuk-området oktober 1960.
Under D. 0. F.'s studielejr på Skallingen 16.-23. oktober 1960
gjordes flere iagttagelser af sjældnere fugle. Disse iagttagelser kan
måske have nogen interesse, hvorfor de nærmere omstændigheder ved
observationerne her skal refereres.
Knarand (Anas strepera L.). Den 20. oktober iagttoges mindst
4 Knarænder på Ho Bugt. De omtalte fugle lå i en andeflok på ca.
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2500, som omfattede 11 arter. Den 21. oktober sås igen en Knarand
på samme lokalitet.
Tredækker (Capella media Latham). På en tur til marsken på
Skallingens vestkyst den 21. oktober lettede en bekkasinlignende fugl
kl. ca. 15,00 omkring 50 m foran observationsholdet. Fuglen virkede
større og noget mørkere end en Dobbeltbekkasin, der kort forinden var
iagttaget. Flugten var jævn og uden sving og kast,. mens vingeslagene
var ret langsomme i forhold til Dobbeltbekkasinens. Der hørtes ingen
lyde, da fuglen jagedes op, og den steg straks til en ret anselig højde
for at forsvinde i nordlig retning. Observatørerne bestemte straks
fuglen til Tredækker, skønt ingen af disse tidligere havde set denne fugl.
Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus Temminck). På ca.
100 m's afstand sås kl. 07,00 den 20. oktober en måge med let udvisket
hætte. Fuglen opholdt sig på stranden ved Blåvandshuk. Da den senere
lettede og flyttede ca. 50 m hen ad stranden, bemærkedes det, at håndsvingfjerene var helt hvide. Disse iagttagelser bevirkede, at to af
observatørerne nærmede sig fuglen og kom den på en af stand af ca.
50-75 m. Da fuglen stod på stranden i nærheden af en flok Stormmåger,
var der rig lejlighed til at konstatere den meget lille størrelsesforskel
mellem de to arter. Af andre kendetegn konstateredes helt hvid hale
og den ret lyse hætte, der gik langt ned i nakken. Efter 3-5 minutters
iagttagelse lettede fuglen og forsvandt over revet. På grundlag af den
ret nøjagtige beskrivelse, der udarbejdedes straks efter iagttagelsen,
bestemtes fuglen til Sorthovedet Måge.
Gråmåge (Larus hyperboreus Gunn.). Ved flere lejligheder sås en
Gråmåge juv., således både på Skallingens vestkyst og ved Blåvandshuk
om morgenen den 18. oktober.
Dværgmåge (Larus minutus Pall.). På en ekskursion til »Grenen«
på Skallingens østkyst sås den 16. oktober en adult Dværgmåge flyvende
over fladvandet.
SIGURD KRISTENSEN

Masseforekomst af Gravand (Tadorna tadorna (L.)) på Rømø.
På en Rømø-ekskursion, som den 22. oktober 1960 arrangeredes i
tilknytning til D. O. F.'s studielejr på Skallingen, iagttoges en usædvanlig stor koncentration af Gravænder (Tadorna tadorna) langs
Rømø-dæmningens sydside. Flokken var usædvanlig tæt, og Gravændernes antal oversteg sikkert 10.000 individer.
SIGURD KRISTENSEN

Havørn (Haliaeetus albicilla (L.)) og Gråmåge
(Larus hyperboreus Gunn.) ved Skagen.
Den 14. april 1960 iagttog et hold jyske ornitologer en juv. Havørn
(Haliaeetus albicilla) over Skagen Nordstrand. Fuglen sås først på lang
afstand siddende på stranden; men senere lykkedes det at få den at se
på ca. 300 m's afstand. Den var hele tiden forfulgt af Måger og Krager.
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Igen den 15. og 16. april sås fuglen i området. Iøvrigt sås den 14. april
en Gråmåge (Larus hyperboreus), der trak mod syd over Grenen.
Også denne fugl var en juv.
SIGURD KRISTENSEN

Sjældnere iagttagelser i Thy.
Lille Flagspætte (Dendrocopos minor (L.)) iagttoges 15. april
1960 i en løvtræsbevoksning i den østlige del af Tved plantage. Fuglen
sås kun i kort tid og blev ikke observeret siden.
Hvidvinget Korsnæb (Loxia leucoptera (C. L. Br.)). Den 8. maj
blev tre Hvidvinget Korsnæb set i selskab med en Stor Korsnæb
(Loxia pytyopsittacus) i plantagen øst for Blegsø.
Fiskeørn (Pandion haliaetus (L.)) fløj om morgenen den 15. maj
over Hanstedreservatet. Kl. 6,40 korn den til syne, idet den langsomt
og af og til »kippende« fløj mod nord over søerne Hyekjær og Blegsø.
Da den var over den sidste sø, styrtede den pludselig ned for at fange
en mindre gedde, som den fløj mod nordøst med.
Lille Fluesnapper (Siphia parva (Bechst.)) sås om eftermiddagen
20. august ved en mindre, solfyldt lysning på bakken Rosbjerg i Tved
plantage. Fuglen opholdt sig kun den samme dag på stedet.
Trane (Grus grus (L.)). 17. oktober iagttoges syv Traner midt i
Hanstedreservatet. I den times tid de blev observeret stod de roligt
og blundede, pudsede sig eller fouragerede. 19. oktober så jeg atter de
syv Traner; denne gang var de på vingerne, idet de fløj lavt hen over
mig i den vestlige del af Tved plantage. Sandsynligvis var de blevet
skræmt af et eller andet ude i reservatet og har så taget en mindre tur
ind over skoven; de fløj da også mod reservatet, da jeg iagttog dem.
Senere har jeg ikke set dem, og meget taler således for, at det drejer
sig om rastende fugle, der var kommet fra nord. Reservatets eget
Tranepar, som også i år forsøgte at yngle, mener jeg ikke var blandt
Tranerne, da jeg ikke har iagttaget parret siden 25. september.
Stor Tornskade (Lanius excubitor (L.)) iagttoges 17. oktober på
en telefontråd ved Vigsø (øst for Hansted), Den 18. oktober blev en
Stor Tornskade atter iagttaget, og formodentlig drejer det sig om samme
fugl, idet den tidligt om morgenen fløj mod syd over Rosbjerg.
PouL HALD MORTENSEN

Dansk genfangst af ringmærket Alpesejler (Apus melba (L.)).
Hermed en meddelelse om genfangsten af en Alpesejler (Apus
melba). Da denne art kun er truffet to gange tidligere i Danmark 1),
må det have interesse at meddele tilfældet i D. 0. F. T. Jeg fik ringen
tilsendt af en fisker, NIELS A. NIELSEN, Esbjerg, med meddelelse om,
at fuglen i udmattet tilstand havde slået sig ned på kutteren »Jørgen
Smed« i Nordsøen, på en position af 80 sømil vest til nord af Vyl fyrskib
1)

Lødderup, Mors, 17. juni 1804; Nyvraa, Vendsyssel, 12. okt. 1896.
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ca. 25. august 1960. Da den døde kort efter, og da man ikke vidste,
hvad det var for en mærkelig fugl, sikrede man sig ringen.
Efter korrespondance med »Vogelwarte Sempach« har jeg fået oplyst, at det var en Alpine Swift (nr. F. 5604) mærket på reden den
25. juni 1960 Sursee (Lucerne) Switzerland på 47.11' n. br., 8.07' ø. lgd.
Genfangststedet har jeg gennem ministeriet fået bestemt til 55.28' n. br.,
7.30' ø. lgd. Fuglen er således fløjet ca. 940 km mod nord fra sin
hjemegn.
HENNING SCHEEL

ANMELDELSER
JoAcmM STEINBACHER & HANS E. WoLTERs (Red.): Vogel in
Kafig und Voliere. (Leveringer i løsblade og hefter, se nedenfor. En del
farvetavler, talrige tekstfigurer). HANS LIMBERG, Aachen 1953 ff. Priser: DM 2,45 for løsbladleveringer a 12 sider, DM 4,80 for hefter a
24 sider.
Efter planen vil dette fortrinlige værk med tiden omfatte »alle
indenlandske og udenlandske bur- og volierefugle«. Hidtil er startet
3 rækker om henholdsvis pragtfinker, europæiske sangfugle og hønsefugle. Den ældste af rækkerne, »Prachtfinken«, er bearbejdet af udgiverne
med bistand af andre kyndige ornithologer. Den er nu for så vidt
afsluttet med sine 313 sider tekst; titelblad og register vil antagelig
komme i nær fremtid. Det er ubetinget den bedste opslagsbog, som
hidtil har været udgivet om denne specielle fuglegruppe; den er nok
skrevet for zoologiske haver og private fugleholdere, men vil også være
til stor nytte i museer. Ved hver art findes udmærkede omtaler af
navne, udseende, underarter, udbredelse, stemme, føde, færden og
yngleforhold i frihed og fangenskab. Der er gode udbredelseskort og
tegninger eller farvebilleder af hver enkelt form; talrige skitser af
svælgmønstre hos unger, som har stor betydning her, vises også.
Rækken er udsolgt fra forlaget, og dens første leveringer er nærmest
uopdrivelige; men en ny udgave er under forberedelse. Formentlig
kommer denne i hefter og ikke som den løbende udgave i løsblade til
en ringsamler, som er tilbøjelig til at rive papiret itu.
I 1955 startede en løsbladserie om »Einheimische Singvogel«, hvoraf
120 sider om mejse-træløbergruppen og en del sangere forelå 1958.
Så standsedes denne fremstilling, og 1960 er udsendt 2 hefter om sangere med titlen »Europaische Singvogel«, der i alt væsentligt er optryk
af den tilsvarende tekst fra løsbladudgaven. Man regner med at have
denne række fuldendt med ca. 600 sider i løbet af 1962. Planen er som
skitseret ovenfor for pragtfinkerækkens vedkommende. Bearbejderne
er bl. a. JuRGEN NICOLAI, som har givet fortrinlige ethologiske bidrag,
bl. a. om Dompap og Korsikansk Spætmejse. Man kan sikkert regne
med gode laboratorieiagttagelser over europæiske sangfugle.

