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Iagttagelser af sjældne danske fugle.
Af

c. A. BLUME.

(With a Summary in English: Observations of Rare Danish Birds).
(Meddelelse nr. 10 fra Dansk Fugleforskning).

Klippeværling (Emberiza cia L.) ny art for Danmark.

Hr. SVEND LARSEN meddeler, at han ved en ekskursion den
12. maj 1957 til Nakskov Indrefjord havde lejlighed til at iagttage en han af Klippeværling i pragtdragt. Klippeværlingen
kom flyvende og satte sig i en høj busk, men den blev set på
nært hold og i fin belysning (kikkert 10 x 50). Selv om fuglen
kun blev siddende i nogle minutter, før den først fløj over i
et højt træ nær pumpestationen og derfra videre, var der rig
lejlighed til at se værlingens lyse askegrå hoved med de tynde
men skarpt markerede, sorte striber, den askegrå strube og
forbryst samt de brunligt orangefarvede sider og underside.
Da SVEND LARSEN er en fortræffelig iagttager og en habil
ornitholog, er enhver tvivl om iagttagelsens rigtighed udelukket.
Da Klippeværlingens nordligste ynglepladser ligger omkring Rhinen (iflg. A Field Guide to the Birds of Britain and
Europe), drejer det sig rimeligvis om et forlænget træk eller
snarere om en fugl, der er slået ud af kurs, da biotopen er
usædvanlig for denne art.
Karmindompap (Carpodacus erythrinus (Pall.)) på Saltholm.

Den 7. september 1958 havde hr. Sv. CHRISTOFFERSEN den
oplevelse at se en Karmindompap på Saltholm. Den fløj op
fra en stubmark og satte sig i toppen af en roeplante. Det
drejede sig om en af de uanselige ungfugle; det stribede bryst
og det tykke næb var det, der først vakte opmærksomheden.
For at være sikker i sin sag henvendte CHRISTOFFERSEN sig på
Zool. Museum, hvor han fik bekræftet rigtigheden af sin bestemmelse. Tidligere kendtes her i landet kun to iagttagelser,
nemlig: 13. september 1941 da 2 måske 3 ungfugle blev set i
en kartoffelmark på Christiansø; en blev nedlagt (FINN SALO-
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MONSEN, D.O.F.T. 35, 1941, p. 219), og 23. september 1955
da 2 hunner blev iagttaget ved Blåvandshuk (I. C. T. N1sBET,
D.0.F.T. 51, 1957, p. 63).
Rosenstær (Pastor roseus (L)) på Anholt.

Følgende rapport er modtaget af hr. CARL MICHAEL PETERSEN (in lift.): »Under en vandring i bakkerne på Anholts vestkyst den 15. august 1957 blev en Rosenstær iagttaget. Fuglen
kom flyvende imod mig i modlys og blev først antaget for en
almindelig stær. Men da flugten virkede for blød, blev kikkerten
taget til hjælp, hvorved de karakteristiske farver afsløredes.
Rosenstæren slog til i en bjergfyr og kunne nu iagttages i godt
lys på ca. 50 m's afstand. Kroppens lyse partier virkede ikke
meget rosafarvede - snarere lysegrå, men dannede en skarpt
tegnet kontrast til hættens, vingernes og halens sorte farve.
De forlængede nakkefjer kunne ikke ses; det kan skyldes, at
fuglen var meget sky og gjorde sig slank. Men der er også
den mulighed, at eksemplaret har været en hun, idet dennes
nakkefjer angives at være kortere end hannens og dens lyse
partier mere grå end rosa. Jaget op fløj fuglen kun ganske kort
og anbragte sig denne gang halv skjult i en bjergfyr. Da jeg
her lod fuglen falde til ro, fik jeg lejlighed til at høre dens
stemme, der lød som stærekvidren, blot gengivet meget hurtigere og i et højere tonleje.
Rosenstæren siges at være udpræget flokfugl og at slutte
sig til Stæren, hvor dette er muligt. Jeg formoder derfor, at
denne fugl, der færdedes alene, umiddelbart forinden var
ankommet til Anholt, idet meget store flokke af ungstære holdt
til på øen i de dage; en flok på flere hundrede fouragerede således i en eng med kreaturer kun 400 m fra iagttagelsesstedet.
Vinden var siden foregående dags middag frisk S. Ø.
Med velvillig bistand af Zoologisk Museums ornithologiske afdeling er følgende materiale gennemgået:
Zoologisk Museums protokol over danske Fugle.
NIELS KJÆRBØLLING 1875-77: Skandinaviens Fugle. 2. udgave ved
JONAS CoLLIN. - København.
JONAS CoLLIN 1877: Ornithologiske Bidrag til Danmarks Fauna. Kjøbenhavn.
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JONAS CoLLIN 1888: Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna.
- Kjøbenhavn.
JONAS CoLLIN 1895: Faunistiske og biologiske Meddelelser om danske
Fugle. - Kjøbenhavn.
Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 1906 ff.
Af dette materiale fremgår, at Rosenstærener rapporteret 21 gange
i Danmark siden 1832 (Flensborg medregnet, Færøerne ikke medregnet). Et par af de ældre meddelelser angiver, at foruden det nedlagte eksemplar er enkelte andre individer samtidig set.
Fra dette århundrede findes følgende fund:
1) 1908: Skovbo ved Svendborg, maj, es, (TAGE LA CouR, D.O.F.T. 35,
1941, p. 125).
2) 1908: Holbæk, 19. juni (AKSEL TOFTE, D.O.F.T. 3, 1908, p. 211).
3) 1909: Herning, 29. juli (H. ScHEEL, D.O.F.T. 19, 1925; C. M. PouLSEN, D.O.F.T. 41, 1947, p. 237).
4) 1913: Ourø (Zool. Mus. protokol; H. ScHEEL l. c., p. 19).
5) 1934: Auderød ved Kokkedal, 12. juni, es (Zool. Mus. protokol).
6) 1945: Springforbi, Nordsjælland, 16. juni, es (Zool. Mus. protokol).

Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor Gm.) på Amager.

Den 4. september 1957 iagttog hr. B. PALM en Rosenbrystet Tornskade i en af de spredte tjørnebuske i den nordlige
ende af det inddæmmede areal på Amager. PALM havde den
på fint hold i over en halv time; han underrettede mig, og
sammen med hr. LARS H. SøRENSEN var jeg derude en time
senere, men da var det ikke muligt at finde den; sandsynligvis
var den da trukket videre. PALM bestemte den til en hun i
begyndende vinterdragt; noget af det sorte pandebånd var
afslidt.
Den Rosenbrystede Tornskade hører til de store sjældenheder her i landet. Iflg. N. KJÆRBØLLING (l. c.), p. 208, er den
Rosenbrystede Tornskade kun set 2 gange i det forrige århundrede nemlig 1) 18. maj 1828 da et eksemplar blev skudt på
Ulfshale på Møn (og skænket det kgl. Museum) og 2) Iflg.
professor REINHARDTS optegnelser har STEENSTRUP meddelt
hans fader, at han den 27. september 1834 erholdt en Lanius
minor ved Hillerslev præstegård i Thy.
Til D.0.F.T. er der kun indgået 3 meddelelser om den
Rosenbrystede Tornskades forekomst nemlig 1) fra juni 1908,
da H. C. KLINGE så en i et hegn ved Kolding, (D.0.F.T. 2,
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1907-08, p. 211), 2) 16. juni 1932, da KAY ScHÅFFER med sin
søn så et eksemplar i Bjålum Klitter (D.0.F.T. 31, 1937, p.162),
3) 17. maj 1955 blev der af en skoleelev fundet et dødt eksemplar på en landevej syd for Odense (D.0.F.T. 49, 1955, p. 258).
Lærer HELGE FREDERIKSEN sendte skindet til Zool. Museum
i København, hvor arten ikke tidligere var repræsenteret fra
Danmark.
Tretået Spætte (Picoides tridactylus (L.)) på Saltholm.

Hr. JoEs RAMSØE JACOBSEN meddeler in litt.: »l Amagerskoven på Saltholm så jeg 23. oktober 1952 en Tretået Spætte.
Den meldte sin tilstedeværelse med sin stemme, et blødt kjøp,
som mest af alt mindede om Solsortens; men da den var lysere
og højere, var der også noget af den Store Flagspættes dog
adskilligt skarpere stemme deri. Lige som jeg havde fået øje
på den, lettede den, fløj hen imod mig, passerede hen over mit
hoved inden for en arms rækkevidde, og slog sig ned i et udgået træ 5-6 m bag mig, og i de følgende 20 minutter havde jeg
de bedste betingelser for at kigge den efter i sømmene. Den
var af Flagspættens størrelsesorden og sort-hvid i farverne.
En bred hvid stribe, som strakte sig fra baghovedet ned over
ryggen, var meget iøjnefaldende, ligesom man øjeblikkeligt
heftede sig ved hovedets tegning. Den var sort på hovedets
sider, havde en fin hvid stribe gående fra mundvigen bagud
gennem øjet, foruden en hvid skægstribe. Issen var sølvgrå og
fint vatret, og herved afsløredes, at d~t ikke var en gammel
han, idet denne har gul isse. Undersiden var hvid, men på
kropsiderne og undergumpen var der små, tværstillede, sorte
pletter. Derudover var fuglen sort, bortset fra nogle hvide
stænk i vingen og på de yderste styrefjer. Om fuglen havde
tre tæer, var jeg dog ikke i stand til at dømme; men det øvrige
turde være tilstrækkeligt til at fastslå bestemmelsens korrekthed. - Endelig fortjener at bemærkes, at den virkede meget
mere livlig end vore egne spætter. Således bearbejdede den
træets møre og frønnede top med en utrolig ihærdighed, og
splinterne fløj mig bogstavelig talt om ørerne.«
Den Tretåede Spætte er en meget sjælden gæst i vinterhalvåret fra nord (eller øst). Der er kun rapporteret om tre
forekomster til D.0.F.T. (begyndt 1906), nemlig 1) fra EnG.
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MADSEN, der i dagene lige før jul 1929 så en hun i sin have i
Åkirkeby (D.0.F.T. 25, 1931, p. 138), 2) en hun blev 23. marts
1942 skudt i Uggerby Plantage ved Løkken (S. RASMUSSEN,
D.O.F.T. 38, 1944, p. 43), 3) en hun, blev 28. december 1941
af konservator WrnHE fundet død i en granskov ved Rye i
Jylland (HJ. ØsTERGAARD CHRISTENSEN og red., D.0.F.T. 45,
1951, p. 47 og 116). Der findes intet dansk eksemplar på Zool.
Museum i København iflg. dets Protokol over den danske
Fuglesamling.
Skestork (Platalea leucorodia L.) ved Felsted Kog
og Selbjerg Vejle.

Den 19. juni 1956 så PREBEN LILLELUND tre Skestorke
lette fra rørbevoksningen ved Felsted Kog; de fløj bort over
rørene. Den 18. juli 1957 så AxEL LARSEN tre Skestorke ved
Selbjerg Vejle; de stod på en revle uden for rørbræmmen.
Dagen efter stod der en enkelt Skestork sammesteds.
Svalekliren (Tringa ochropus L.) ynglende i Nordsjælland
og utvivlsomt i Midtsjælland.

Kontorchef F. MARTENSEN-LARSEN meddeler in litt.: »Den
25. og 26. maj 1958 iagttog landsdommer ERIK BASTRUP og
undertegnede en Svaleklire i en skov i Nordsjælland, hvor den
ynglede ved et kær; vi så et kuld unger i det sumpede terræn
i nærheden af kæret, således at det var sikkert fastslået, at
der var ynglefugle på stedet. Når vi kom i bærheden af ungerne,
fløj den op og vedblev igennem længere tid at flyve frem og
tilbage over kæret, medens den udstødte nogle karakteristiske
lyde ... «
Læge 0. ScHELDE meddeler in litt.: »Vor Svaleklire blev
pænt set den 1. juni 1958, da den uroligt skrigende fløj omkring
ved et lille vandhul i skoven (Midtsjælland). I den følgende
uge blev den set flere gange, men det lykkedes ikke at se unger.
Ejheller blev 2 fugle observeret. Sidste gang eftersøgt og set
8. juni 1958.«
Om Svaleklirens ynglen i Nordsjælland se iøvrigt V. HoLSTEIN, D.O.F.T. 51, 1957, p. 191, og flere meddelere ibid.,
p. 204-206.
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Stort fald af Skovsnepper ( Scolopax rusticola L.) på Møn.

Læge K. LINNET meddeler in litt., at der 19. marts 1957
var et meget stort sneppefald over alt på Møn; på N ordfeld
var der 120 Snepper og i den lille skov ved Raaby Mose 22.
I 1958 sås de første Skovsnepper først 6. april, da der var
10 i den lille skov ved Raaby Mose og »mange« på N ordfeld.
Vagtel (Coturnix coturnix (L)) ved Fjand.

Vagtelen er en af de meget sjældne fugle i vort land.
Hr. PREBEN LILLELUND meddeler, at han 16. juni 1956 fra en
kornmark nær Fjand i Vestjylland hørte Vagtelens særdeles
karakteristiske slag: lik lik-lik, lik lik-lik.
Pomeransfugle (Eudromias morinellus (L.)) på Amager.

Under en ekskursion til det inddæmmede areal på Amager
4. september 1957 havde hr. B. PALM lejlighed til at iagttage
6 Pomeransfugle i flok gående på jorden.
Iagttagelser af Rovterne (Hydroprogne tschegrava (Lepechin)).

Hr. BøRGE SVENDSEN meddeler, at han 30. maj 1956 så en
Rovterne ved Jersie Strand; EBBE THOMSEN så to Rovterner
ved Selbjerg Vejle i juni 1956.
Den 22. juli 1957 havde Sv. CHRISTOFFERSEN og jeg selv
rig lejlighed til at iagttage en Rovterne ved Aflandshage; vi
blev opmærksom på den ved at høre dens grove stemme; dens
koralrøde næb sås tydeligt i solen; den fløj langsomt hen over
hovederne på os med sin karakteristiske mågeagtige flugt.
Sv. CHRISTOFFERSEN har yderligere set Rovterne på Aflandshage 22. juli 1957, 3. juli 1958 og 27. juli 1958.
Græshoppesanger (Locustella naevia (Boddaert))
ved Århus og Farum.

I Jylland synes Græshoppesangeren at brede sig nordpå; på
øerne ses den sjældent. Hr. JoEs RAMSØE JACOBSEN meddeler
in litt.: »Der var en Græshoppesanger, der sang ved vestenden
af Brabrand Sø om aftenen 29. maj 1957, og om morgenen to
dage senere; 31. maj hørte jeg den igen og havde det held at
komme til at betragte den på ganske få meters afstand i
lang tid.
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Den 15. juni 1957 hørte hr. AxEL LARSEN og hr. 0. HANSEN
en Græshoppesanger nær Mølleåen ved Farum. Fuglen sang i
længere tid. Den 18. juni blev den hørt og set af FINN LARSEN,
mig selv m. fl. Det drejede sig om en enlig han, der sang vedholdende. Ved en Busekskursion til lokaliteten 21. juni havde
de 35 deltagere rig lejlighed til både at se og høre Græshoppesangeren. Den havde sit foretrukne opholdssted i en pilebusk.
Den 23. juni hørte AxEL LARSEN den sidste gang.
Nyere iagttagelser af Drosselrørsanger (Acrocephalus
arundinaceus (L.)).

Drosselrørsangerens forekomst her i landet er meget sporadisk; nogle år hører man intet om den. Hr. J. G. RoDE meddeler, at han 29. maj 1956 fra en sti ved Gentofte Sø havde
lejlighed til at iagttage en Drosselrørsanger på nært hold; den
sad i rørene uden at synge.
Den 2. juni 1957 så og hørte KAJ og IDA NIELSEN en
Drosselrørsanger ved Arresøen; 1. juni 1958 så KAJ og IDA
NIELSEN to Drosselrørsangere på samme lokalitet. Den 5.juni
195 7 så og hørte de samme iagttagere en Drosselrørsanger i
Søborg Mose, og ~19. maj 1958 så og hørte de en Drosselrørsanger på samme lokalitet. Nogle dage senere hørte B. PALM
to syngende hanner sammesteds (nær den vestlige bred mellem Horsebakken og Grønnemose Alle). Adskillige andre ornithologer havde lejlighed til at høre og se Drosselrørsangerne i
Søborg Mose.
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus (Temm.)) i Jylland.

Hr. OLE BRANDT meddeler in litt., at han om eftermiddagen 23. marts 1957 hørte en Rødtoppet Fuglekonge synge
i Vejrs Plantage; tidligere, nemlig den 13. maj 1951, har
BRANDT hørt den i en plantage ved Randbøl Hede. Dens
karakteristiske sang er svagt stigende mod midten, den slutter
med en lille trille.
Sortrygget Vipstjært (Motacilla alba yarrellii Gould)
ved Råbjerg.

Hr. OLE BRANDT meddeler in litt., at han 10. april 1955 så
fire Sortryggede Vipstjærter ved Råbjerg syd for Skagen.
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Lille Fluesnapper (Muscicapa parva (Bechst.)) på Bogø,
Lolland, Christiansø og Amager.

Læge KR. LINNET meddeler in litt., at han 5. oktober 1950
i sin have på Bogø på få meters afstand så en Lille Fluesnapper; den havde intet rødt på struben, tegningen på halen sås
tydeligt.
Hr. L1NDHARD HANSEN meddeler in litt., at han 30. september 1952 så en Lille Fluesnapper i sin have ved Krenkerup
(nær Sakskøbing), hvor den fangede insekter; den blev der kun
en dag.
Hr. OLE SøNDERHOUSEN meddeler in litt.: »••. Den 25. oktober 1955 hørte jeg i Sophiehøjs have (ved Holeby) en gærdesmutteagtig stemme fra en busk; da jeg gik nærmere fløj en
fugl ud, som jeg ved første betragtning antog for en rødhals,
men under flugten viste den sine hvide halefjer, således at jeg
blev klar over, at det var den Lille Fluesnapper, jeg havde
foran mig. Jeg iagttog fuglen i mere end 20 minutter i haven
og havde således god lejlighed til at se dens farver; efter
det rødlige bryst at dømme, har· der været tale om en
voksen han.«
Hr. SVEND JOHANSEN meddeler in litt.: ».•• Den 2. september 1957, da trækket mellem kl. 14 og 15 var gået i stå (ved
Hyllekrog), kørte jeg op til Langskoven i Lungholm Inddæmning for at kigge på rastende småfugle; der var netop i de dage
en mængde Brogede Fluesnappere. Jeg gik stille langs vejen,
da jeg ser en lille fugl flyve ud på fluesnappermaner fra en
lille gran, og da den sætter sig, ser jeg dens røde bryst eller
nærmest strube, men navnlig var det de hvide partier på siden
af halen, som satte mig på sporet, og den var så flink endnu
et par gange at flyve ud i luften og snappe et insekt og rigtig
vise mig halen, inden den forsvandt ind imellem nogle buske.
Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om bestemmelsen ... «
Den 25. maj 1958 så hr. V. VALENTINUSSEN 4-5 Små Fluesnappere på Christiansø og dagen efter sås mindst to (se VALENTINUSSENS efterfølgende rapport fra Christiansø).
Hr. JoEs RAMsøE JACOBSEN meddeler (in litt.), at han den
18. september 1958 så 1-2 Små Fluesnappere ved Fyret ved
Blåvandshuk. Se også iagttagelserne omtalt D.0.F.T. 53, 1959,
p. 41c_42.
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Hr. CLAUS F. PEDERSEN meddeler in litt.: »Om morgenen
21. sept. 1958 iagttog jeg en Lille Fluesnapper ved Sydvestpynten på Amager. Den opholdt sig i restaurantens have, hvor
den på fluesnappervis fangede insekter. Fuglen manglede rødt,
men de hvide yderhalefelter sås tydeligt. Da jeg senere kom
tilbage sammen med SvEND CHRISTOFFERSEN, befandt fuglen
sig stadig på samme sted.«

Interessante iagttagelser ved Blåvandshuk 15.-18. sept. 1957.

Hr. OLE BRANDT meddeler in litt., at han og brandinspektør
S. H. ANDERSEN, Odense, var ved Blåvandshuk i de ovennævnte dage. Den 15. september var det storm fra SV. og
overskyet; 16. september storm fra V. og overskyet; 17. september stiv kuling fra NV. og overskyet; 18. september tåget.
Hver af de 3 første dage var observationstiden 7 1 / 2 time, men
18. september ophørte observationerne kl. 12.15, da der kun
var få fugle.
Lommer (Gauia sp.). Den 15. september sås 4, 16. september 20, 17. september 34 samt en Islom (Gauia immer), 18. september 7; i alt 66 Lommer.
Sule (Morus bassanus). Den 15. september sås 39, 16. september 1, 17. september 42, 18. september 19; i alt 101 Suler.
Særdeles interessant var trækket af Kjover: Den 15. september 1957 sås 32 Almindelige Kjover (Stercorarius parasiticus)
og to Mellemkjover (S. pomarinus); 16. september 122 Almindelige Kjover og en Lille Kjove (S. longicaudus); 17. september 17 Almindelige Kjover samt 1 Storkjove (S. skua); 18. sept.
ingen Kjover.
Kjoverne trak forbi langs revlen mod SSV.; de to Mellemkjover og den Lille Kjove trak dog langs kysten tæt forbi
iagttagerne. Den 15. september trak halvdelen af Kjoverne
enkeltvis, ellers i småflokke op til 7 fugle. Den 16. september
var der kun 6, der trak enkeltvis, de øvrige i flokke på indtil 16;
denne dags kjovetræk på 123 individer er utvivlsomt det
største, der hidtil er konstateret herhjemme. Storkjoven, der
observeredes 17. september, hører til de store sjældenheder i
vore farvande; der går ofte mange år imellem, at der rapporteres iagttagelser af den.
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· Thorshane (Phalaropus fulicarius). BRANDT og ANDERSEN
havde 15. september lejlighed til på nært hold at iagttage en
Thorshane; den svømmede nær kysten. Denne art hører også
til sjældenhederne i vort land.
Iagttagelser på Christiansø 24.-26. maj 1958.

Hr. V. VALENTINUSSEN meddeler in litt.: »Som aftalt sender
jeg Dem herved en fortegnelse over de bedste fugleiagttagelser,
som jeg gjorde under mit ophold på Christiansø i pinseferien
fra 24. maj kl. 13 til 26. maj kl. 14. I alt iagttog jeg 56 arter
derovre.
Turteldue (Streptopelia turtur (L.)): En set tydeligt 26. maj ved
7-tiden.
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto): En set tydeligt 25. og 26. maj
om formiddagen.
Skovhornugle (Asio otus (L.)): En set i »skoven« 26. maj om
formiddagen.
Natravn (Caprimulgus europaeus (L.)): En opholdt sig på den
samme sten midt på øen alle tre dage, og desuden så jeg en
eller to andre.
Vendehals (Jynx torquilla L.): En set længe 24. maj om eftermiddagen og om aftenen.
Råge (Corvus frugilegus L.): 4-5 set alle tre dage; to skudte
var hængt op til skræk og advarsel.
Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata rubicola (L.)): En set
tydeligt 24. maj sidst på eftermiddagen og om aftenen midt
på øen sammen med almindelige Bynkefugle ( Saxicola
rubetra (L.)).
Lille Fluesnapper (Muscicapa parva (Bechst.)): 4-5 eksemplarer set 25. maj og mindst 2 den 26. maj begge dage både
morgen, formiddag og eftermiddag.
Nordlig Gul Vipstjert (Motacilla fiava thunbergi Billberg): To
hanner set på Frederiksø 26. maj om formiddagen ... «
Jeg benytter lejligheden til at takke vore medarbejdere for
deres værdifulde indsats og Zoologisk Museums Ornithologiske
Afdeling for beredvilligt at have stillet dets bibliothek samt
dets protokol over Museets danske fuglesamling til min disposition.
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SUMMARY IN ENGLISH
Observations of Rare Danish Birds.
This paper deals with observations in recent years of rare hirds
in Denmark. The following are the most noteworthy observations:
Rock-Bunting (Emberiza cia), adult male, 12. May 1957, Nakskov
Indrefjord, Lolland. This is the first Danish record.
Scarlet Grosbeak (Carpodacus erythrinus), an immature hird,
7. September 1958, Saltholm Island. The third Danish record.
Rose-coloured Starling (Pastor roseus), an adult hird, 15. August
1957, Anholt Island. This species has been recorded previously ab out
two dozen times in Denmark.
Lesser Grey Shrike (Lanius minor), 4. September 1957, Amager
Island. There are five previous Danish records.
Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus), female or immature,
23. October 1952, Saltholm Island. This is the fourth Danish record.
Dotterel (Eudromias morinellus), a flock of 6 hirds, 4. September
1957, Amager Island. This is a rather rare passage migrant in Denmark.
Green Sandpiper (Tringa ochropus), a breeding record in northern
Zealand in 1958, and an observation in the breeding time in 1958 in
middle Zealand. In recent years there has been a few other breeding
records in Zealand, but not elsewhere in Denmark.
Grasshopper Warbler (Locustella naevia), singing male May-June
1957 at Brabrand Lake, Jutland, and at Farum, Zealand. A rare and
irregular breeding bird in Denmark.
Great Reed-Warbler (Acrocephalus arundinaceus), observed at various occasions in 1956-1958 at Gentofte Lake, Arresø Lake and
Søborg Marsh, all on the Island of Zealand. This species breeds only
locally in Denmark.
Pied Wagtail (Motacilla alba yarrellii), four individuals, 10. April
1955, Råbjerg, northern Jutland. A rare visitor in this country.
Red-breasted Flycatcher (Muscicapa parva), various observations
during autumn migration, viz 5. October 1950, Bogø Island; 30. September 1952, Sakskøbing, Lolland; 25. October 1955, Holeby, Lolland;
2. September 1957, Lungholm, Lolland; 4-5 individuals 25-26. May
1958, Christiansø, Bornholm; 18. September 1958, Blåvandshuk,
western Jutland. Occurs during migration time regularly but very
locally in Denmark.
Arctic Skua (Stercorarius parasiticus), 15-18. September 1957,
large numbers passing off the coast of Blåvandshuk, western Jutland,
on the 16. September no Jess than 122 individuals. A few individuals
of the three other skuas were also seen.
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius), 15. September 1957,
Blåvandshuk, western Jutland. A rare visitor.
Stonechat (Saxicola torquata), 24., May 1958, Christiansø, Bornholm. A very rare visitor and breeding bird in Denmark.

