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hvorvidt disse forhold er tilfældige, skyldes andre omstændigheder, eller har relation til hinanden må foreløbigt stå hen i det
uvisse.
SUMMARY IN ENGUSH
The Shelduck (Tadorna tadorna (L.)) in Denmark, with
Special Reference to Inland Breeding.

The Shelduck (Tadorna tadorna (L.)) occurs as a common breeding
bird along the coasts of Denmark. It has been fully protected since 1931
and has increased in number. The most remarkable faet is that in the
last f ew years it has been found breeding inland along freshwater lak es.
When these lakes are found in the vicinity of the sea the birds often
migrate to the sea as soon as their ducklings are hatched. In case the
breeding site is situated far inland (see map fig. 1) the old birds will
go with their young only to the nearest fairly large lake where they
remain until the young are ready to fly. There are many records of
nests in old fox' and badger's dens, out the author has looked in vain
for birds breeding in dens simultaneously inhabited by these animals.
In early spring the birds are often met with near ponds and in flooded
freshwater areas, where pairing is supposed to take place.
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MINDRE MEDDELELSER
Gråkrage (Corvus cornix L.) på flyvende fangst.
I D.O.F.T. 52, 1958, p. 82 omtalte K. R. DAHL en Krage, der
havde forfulgt en Lærke i luften, og jeg vil i tilslutning dertil gerne give
følgende meddelelse:
For nogle år siden betragtede jeg en januardag et par Gr åkr ag er
( Corvus cornix), der gik på en snedækt mark lige uden for Sømer Skov
i Horns Herred. Pludselig lettede begge Krager og fløj med hastige
vingeslag mod et mål, som viste sig at være en lille fugl (vistnok en
Gulspurv) der var på vej ind mod skoven. Afstanden fra Kragernes
startsted til småfuglen var ca. 200 m, og krageparret nåede den, da
den var ca. 100 m fra skovbrynet. Begge Krager skiftedes nu til at jage
fuglen i luften på rovfuglemaner, og jeg er næsten sikker på, at de
havde fået den, hvis det ikke var lykkedes den at smutte ind i noget
tæt buskads i skovbrynet. Det var en streng frostperiode med megen
sne, og det er muligt, at fuglen har været lidt sløj, selv om den for mig
så ud til at være fuldkommen frisk.
MoGENs HøJGAARD
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Ynglede Kvækerfinken (Fringilla montifringilla (L.))
på Langesø skovdistrikt 1957?
Den 3. juli 1957 iagttog jeg en Kvækerfinke (Fringilla moniifringilla) ()- i Blæsbjerg-skoven på Langesø skovdistrikt. Det viste sig
senere, at E. ToBIESEN og H. KROG den 24. maj både så og hørte en
Kvækerfinkehan på nøjagtig samme sted i skoven. De to iagttagelser
blev foretaget uafhængig af hinanden og blev først sammenfattet så
sent på sommeren, at en nærmere undersøgelse ikke førte til noget
resultat.
JØRGEN STUBGAARD

Skestork (Platalea l. leucorodia (L.)) set på Bogø juni 1957.
En Skestork (Platalea l. leucorodia), gammel fugl, blev den 5. juni
1957 iagttaget af H. KROG og R. VESTERGÅRD m. fl. i Gammelmosen på
Bågø i Lille Bælt. Senere på måneden blev fuglen set et par gange af den
lokale befolkning. Under et besøg på øen den 10. juni så jeg, trods
grundig eftersøgning, ikke noget til den sjældne gæst .
.JØRGEN STUBGAARD

Stor Tornskade (Lanius excubitor (L.)) iagttaget ved Beder.
Undertegnede iagttog den 15. og 16. marts 1959 en Stor Tornskade (Lanius excubitor) på højspændingsledningen ca. l km vest for
Beder. Fuglen blev begge dage iagttaget i et tidsrum af ca. 20 minutter.
Trods ivrig eftersøgning blev den ikke iagttaget senere.
SIGURD KRISTENSEN

Havørn (Haliaeetus albicilla (L.)) ved Kysing Fjord.
Den l. april 1959 var jeg ved Kysing Fjord, hvor jeg var så heldig
at se en Havørn (Haliaeetus albicilla). Den kom flyvende fra vest ganske lavt over vandet skarpt forfulgt af Krager og Måger. Da den nåede
Kalvø satte den sig på engen her, og det lykkedes mig nu at komme den
på ca. 50 meters afstand. Det var en ung fugl, som var ivrigt optaget
af at fortære en Krage. Da jeg forsøgte at komme den endnu nærmere, lettede den og forsvandt mod nord. Mågerne og Kragerne optog straks forfølgelsen. Havørnen er kun iagttaget enkelte gange tidligere på denne lokalitet.
SIGURD KRISTENSEN

Tidlig ankomst af Vibe (Vanellus vanellus L.).
Den 1. februar 1959 iagttog KNUD K. HANSEN, Brendstrup ved
Århus, 3 Viber (Vanellus vanellus) komme trækkende i østlig retning.
Iagttagelsen blev gjort på Vestereng, nordvest for Århus.
SIGURD KRISTENSEN
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Vinteriagttagelse af Klyde (Recurvirostra avosetta (L.)).
Den 1. februar 1959 iagttog undertegnede en Klyde (Recuruirostra
auosetta) fouragerende på en sandbanke ved Køge Sønderstrand.
Trods kulden så fuglen ud til at befinde sig udmærket.
E. HoasTAD, 0. EsPENHAIN LARSEN

Sort Stork (Cicona nigra (L.)) iagttaget på Sjælland.
På en tur den 31. august 1958 til Knudshoved ved Vordingborg
iagttog jeg en Sort Stork (Ciconia nigra). Den stod ude vest for
»Draget« på ca. 100 m afstand i nogen plantevækst ved bredden af en
lille dam. Den kom nærmere og var tilsidst på 50 m afstand i åbent
ganske lavt vand, hvor den søgte efter føde. Den var meget renere i
fjerene end den hvide Stork og bugen var skinnende hvid, mens alle
andre fjerpartier var sorte. Næb og fødder var blegt kødfarvede, så det
var en ung fugl. Senere sås den påny, ved en lidt større indsø, hvor den
også fouragerede i vandkanten.
S. K. ANDERSEN
Den 29. april 1959 har jeg to gange set Sort Stork (Ciconia nigra)
her på Jyderupegnen, idet den stod på et sumpet parti af en eng, som
ligger tæt op til Skarridsø, grænsende op til Delhoved skov. Da den
lettede, fløj den ind over Delhoved skov i retning af et mose- og engparti, som er der, og da jeg lidt senere undersøgte dette sted stod den
ganske rigtig der. Den var i de foregående dage, efter hvad jeg har
kunnet få oplyst, set af enkelte mennesker flyvende over den nærmeste
omegn her, uden at nogle af disse dog har været klar over, at det drejede
sig om den Sorte Stork.
C. HAXTHAUSEN

Dompap (Pyrrhula pyrrhula (L.)) om sommeren i Nordsjælland.
Den 18. juni 1959 så overlærer PouL ANDERSEN, Gentofte, og
undertegnede to Dompapper (Pyrrhula pyrrhula) (han og hun) i
skoven ved Hellebæk lidt syd for vejen gennem Apperup; de hoppede
fra en vejskrænt ned på skovvejen og lod sig tydeligt iagttage på ret
nært hold; de fjernede sig derefter i træerne på vejens modsatte side;
nogen rede var ikke at se. Det er 3. gang jeg (dog over en lang årrække)
har set Dompap i Hornbækegnen udenfor træktiden (den ene gang
rede med unger), og jeg må derfor antage, at fuglene ruger her.
ANDR. BARFOD
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