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Noter om Gråspætte (Picus canus Gm.)
og Kalanderlærke (Melanocorypha calandra (L.))
i Danmark.
AF BERNT LøPPENTHIN.
(With a summary in English: Notes on the Grey-headed \Voodpecker (Ficus
canus Gm.) and the Calandra-Lark (Melanocoryplw calandra (L.)) in Denmark).

I Dansk Ornithologisk Forenings fortegnelse over Danmarks Fugle (LøPPENTHIN, 1946, p. 46) betegnes Gråspætten
som »Tilfældig Vintergæst«; men på grund af skeptiske udtalelser, som specielt gjaldt et eksemplar med betegnelsen
»Ourø 1912«, besluttede jeg at stryge arten af listen over de i
Danmark med sikkerhed påviste fuglearter, når en revision
skulle foretages. Samlingen, den pågældende Gråspætte tilhørte, stammede fra skolen på Orø, hvor ScHEEL (1925, p. 2728) i sin tid registrerede dens indhold af sjældnere arter. Der
fandtes imidlertid så mange mærkelige angivelser på de derværende fugle, at en kritisk holdning over for hele samlingen
måtte anses for berettiget. Dværgskarven, som tidligere er
strøget af listen (LøPPENTHIN, 1946, p. 101), stod også i denne
samling. Endvidere indeholdt den bf. a. en i sin tid meget
omtalt Stor Hornugle, et meget lyst eksemplar, som skulle
være skudt i udkanten af Rold Skov 1909; den er senere kommet til Zoologisk Museum og anses for en sibirisk fugl med
falsk etikette.
Zoologisk Museum havde ikke registreret andre Gråspætter
med dansk etikette end Orø-fuglen, hvorfor Gråspætten blev
overført til listen over de tvivlsomme danske forekomster
(LøPPENTHIN, 1956, pp. 238 og 244). Dette viste sig imidlertid
at være forhastet, idet HARALD THOMSEN (i brev af 18. oktober
1956) fremsatte en skarp kritik til D.0.F.T.s redaktør under
henvisning til, at Svendborg Zoologiske Museum ejede 2 danske
Gråspætter, skudt henholdsvis 1906 og 1908. Begge stammede
fra Fjellebro og angaves at være skudt af greve P. AHLEFELDTLAURVIG-BILLE selv. De er forøvrigt tidligere nævnt af HøRRING (1935, p. 303); det er s;2 ad., Hobro Skov 17. april 1906
og d' juv., Feldborg Plantage 10. februar 1908.
For at få kontrolleret sagen til bunds, specielt med hensyn
til håndskriften på de originale etiketter, henvendte jeg mig til
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samlerens søn: overjagtkonsulent, greve G. AHLEFELDT BILLE,
der lovede at undersøge spørgsmålet, når han en dag kom på
Svendborg Zoologiske Museum. I brev af 3. januar 1957 meddeler han, at oplysningerne på de to omtalte Gråspætter er
skrevet med hans faders håndskrift. Gråspætten kan herefter
genoptages i listen over autentiske danske fugleforekomster
med samme ordlyd som nr. 218 i fortegnelsen af 1946.
I den liste, HøRRING (1935, p. 303) gav over fugle fra Fjellebro-samlingen, nævnes også en Kalanderlærke fra Als 1895.
Denne kom hverken med i fortegnelsen 1946 eller i supplementet 1956. Jeg benyttede lejligheden til også at søge oplysninger om denne fugl, hvorom HARALD THOMSEN (i brev af
17. november 1956) meddeler følgende: »Grev P. Ahlefeldt ...
fortalte mig, at han havde skudt den paa Als, hvor den sad
sammen med en del Bomlærker. Paa hans etikette stod ikke
nævnt nogen maaned, men han sagde da: - Jamen det var i
Maj maaned, tag og skriv dette, og jeg anførte saa selv paa
etiketten (Maj) i parentes. Paa etiketten staar Als 1895.«
Også denne fugls etikette siger greve G. AHLEFELDT BILLE
god for, hvorfor listen over de danske lærker kan suppleres som
følger:
Kalanderlærke, Melanocorypha calandra (L.). Tilfældig
gæst fra syd.
Bestemmelse til underart er ikke foretaget, men det drej er
sig utvivlsomt om nominatformen: M. c. calandra (L.).

SUMMARY IN ENGLISH
Notes on the Grey-headed Woodpecker (Picus canus Gm.)
and the Calandra-Lark (Melanocorypha calandra (L.))
in Denmark.
Two Grey-headed Woodpeckers shot in Denmark 1906 and 1908
and a Calandra Lark shot 1895 are mentioned. There has been some
doubt as to the origin of these specimens and they have not been
recorded in the Danish check-list. Recent investigations have shown,
however, that these hirds undoubtedly were shot in Denmark.
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