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The international signatures have been used throughout; a list of
these signs is given on p. 154. Each recovery in the list is followed by
a figure in brackets, which refers to the literature statement on which
the recovery in question has been based. The first figure (before the
comma) refers to the number given in the bibliography p. 154-156,
the second figure (after the comma) refers to the volume or year of
issue of the periodical in question. Some 25 recoveries, enumerated
in the list, and based on unpublished notes, are marked as (in lift.).

MINDRE MEDDELELSER
Bemærkning om Rikser (Rallinae) i Danmark.
Den nuværende hyppighed her i landet af de 4 riksearter, der er
kendt som sikre danske ynglefugle, nemlig Vandrikse (Rallus aquaticus L.), Engsnarre (Crex crex (L.)), Plettet Rørvagtel (Porzana
porzana (L.)) og Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus (L.)), er
ret påfaldende, hvis man sammenligner med forholdene efter midten
af 1800-tallet. De ægsamlere, der arbejdede i 1860erne og 1870erne,
havde alle de nævnte arter repræsenteret i deres samlinger; men af
Vandrikse og den Grønbenet Rørhøne drejede det sig næsten udelukkende om æg fra andre lande, mens der fandtes en god repræsentation
af danske kuld af Engsnarre og Plettet Rørvagtel. I ALFRED BENZON's
ægkatalog (MS på Zool. Museum) er under betegnelsen vandrikse registreret 92 æg, hvoraf eet havde dansk lokalitetsangivelse, og det har
samleren endda kommenteret med et spørgsmålstegn. BENZON havde
dog et kuld danske vandrikseæg; men det var både katalogiseret og
etiketteret som »Crex pratensis«, altså Engsnarre. Kuldet er taget af
P. V. HEIBERG i Rødding Sø på Møn 15. maj 1866. Både lokalitet og
dato tyder på Vandrikse, og kuldet, der findes i Zool. Museums samlinger, fjerner enhver tvivl om, at det drejer sig om vandrikseæg.
Den Grønbenede Rørhønes sjældenhed efter midten af 1800tallet
understreges af nogle klækkeskaller fra »Fuglesangsmosen« i Jægersborg Dyrehave 20. juni 1874, som ALFRED BENZON fandt anledning til
at opbevare. Udover disse skaller nævnes i kataloget 2 æg af Grønbenet Rørhøne fra Danmark og 27 fra Tyskland og Østrig. I 1890erne
blev den Grønbenede Rørhøne almindeligere i Danmark, og i begyndelsen af 1900tallet fandt man reder af alle de her omtalte 4 riksearter.
Men danske redefund af Engsnarre og Plettet Rørvagtel hørte op. Af
Engsnarren har jeg ikke set yngre danske æg end fra 1924; senere
redefund er dog rapporteret, men kun meget få. Af Plettet Rørvagtel
har jeg ikke set yngre danske kuld end fra 1911; men det skal nævnes,
at et henkastet æg blev fundet ved Salten Å 14. juli 1953 (HJ. ØsTERGÅRD CHRISTENSEN).
I løbet af 1900tallet har man snarere fundet hundredevis end snesevis af vandriksereder, og redefundene af Grønbenet Rørhøne i Danmark
denne periode kan man vist roligt regne i tusinder.
BERNT LØPPENTHIN
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Lille flagspætte (Dendrocopos minor (L.)) i Tisvilde Hegn.
På vore vandringer i Tisvilde Hegn i Påskeferien 1958 iagttog vi
en Lille Flagspætte (Dendrocopos minor) tidligt om morgenen den
7. april. Den kom flyvende ud fra et ungt birkekrat sammen med en
stor flagspætte (begge Sj2). Fuglene satte sig med ca. 1 meters af stand på
en udgået gren i en fritstående birk øst for Enebærdalen. Den blev
iagttaget meget længe, men senere på dagen og den følgende dag søgte
vi den forgæves.
HENNING & SVEND KAULBERG
Iakttagelse av liten flugsnappare (Muscicapa parva Bechst.).
Den 1. juni 1956 horde jag en sjungande hane av liten flugsnappare
(Lille Fluesnapper, Muscicapa parva) i Ålholms park på Lolland
några hundra meter norr om den stora skarvkolonin.
INGEMAR AHLEN
Storlabb (Stercorarius skua (Briinn.)) och havssulor
(Morus bassanus (L.)) vid Skagen.
Den 21. oktober 1956 kl. 14.30 sågs vid Skagen en storlabb (Storkjove, Stercorarius skua komma soderifrån, runda Grenen fOr att
sedan stracka utåt havet i vastlig riktning. Vid tillfallet rådde frisk
vastlig vind, och ett stort antal havssulor (Suler, Morus bassanus)
iakttogs aven. Vid branningarna utanfOr Grenen uppeholl sig hela tiden
mellan 40 och 50 exemplar, de flesta gamla fåglar. Då och då Iamnade
små grupper grenen och drog sig soderut i Kattegatt, medan det undan
for undan kom nya från vaster, som sallade sig till skaran vid Grenen.
INGEMAR AHLEN
Bramgæs (Branta leucopsis (Bechst.)) på Nordfyn november 1957.
Den 3. november 1957 iagttog fru skovfoged N. RASMUSSEN,
Morud, en flok på 50 Bramgæs (Branta leucopsis) i fladvandet ud
for Agernæs, Egebjerggård.
Den 17. november 1957 så installatør H. KROG og undertegnede en
flok på 20 Bramgæs, der fouragerede sammen med 7-800 Blisgæs
(Anser albifrons (Scop.)) på Gyldensteens strandenge øst for Bogense.
Ialt opholdt der sig den dag på engene ca. 1000 Blis gæs og 25 Sædg æ s (Anser fabalis (Lath.)).
JØRGEN STUBGAARD
Knarand (Anas strepera L.) iagttaget på Helnæs april 1957.
Isenkræmmer H. CHRISTIANSEN og frue, Odense, iagttog den 21.
april 1957 2 Knarænder (Anas strepera) (d', Sj2) på Helnæs, Sydfyn.
Fuglene holdt til i en lille sø nær kysten nord for Lindehoved fyr.
Den 22. og 27. april holdt parret stadig til på samme lokalitet
(H. KROG).
JØRGEN STUBGAARD
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