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MINDRE MEDDELELSER
Nyere iagttagelser af Tredækker (Gallinago media (Latham)).
AXEL LARSEN meddeler, at han den 11. maj 1952 så en Tredækker (Gallinago media) gå ned på diget vest for Mejlgården på Amager.
Han havde god lejlighed til at se den, da han lettede den flere gange
på ca. 15 m afstand. Den 14. maj 1952 iagttog LEIF LARSEN 2 Tredækkere og den 26. maj s.å. 1 Tredækker på samme lokalitet.
LEIF LARSEN bemærkede følgende feltornithologiske kendetegn: Tavs
opflyvning, lige, tung flugt, det meget hvide i halefjerene og den mørke
bug. Den 16. maj 1952 iagttog LEIF LARSEN atter 1 Tredækker på
nøjagtig samme lokalitet.
Den 12. maj 1956 iagttog KAJ og IDA NIELSEN m.fl. 1 Tredækker
nær Lille Lyngby i Nord-Sjælland.
C. A. BLUME

Ellekrage (Coracias garrulus L.) og Biæder (Merops apiaster L.)
set på Falster.
Den 3., 4. og 5. Juni 1955 blev 1 Ellekrage (Coracias garrulus)
set af ERIK BRANDT og frue ved Reservatet på Bøtø. Ellekragen opholdt sig meget på samme sted, og på tornskademaner fløj den fra tid
til anden ned på jorden for at søge føde.
ERIK BRANDT og frue var også så heldige at se en Biæder
(Nlerops apiaster) på et pigtrådshegn ved Bøtø den 9. Juni 1955.
Fuglen blev set godt; den forsvandt, da en Nattergal begyndte at
synge.
C. A. BLUME

Gulirisk (Serinus canaria serinus (L.)) ynglende på
Lolland i 1955.
VERNER LARSEN meddeler (in litt.), at han sammen med 0. HANSEN,
AXEL LARSEN og HERSTED PEDERSEN den 12. juni 1955 iagttog en
han af Gulirisk (Serinus c. serinus) i anlæget ved Nakskov Indrefjord.
Fuglens metalliske lokkestemme hørtes flere gange. Tilsidst blev
Gulirisken set i sangflugt, og da den derefter slog ned på en ledningstråd, blev dens gule overgump set.
22*
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Den 26. juni s. å. blev lokaliteten besøgt af Sv. CHRISTOFFERSEN,
AXEL LARSEN, KAJ og IDA NIELSEN og BøRGE SVENDSEN, der fandt
G uliriskens rede med 5 æg ca. 8 moppe i et birketræ. Iflg. meddelelse
til AXEL LARSEN besøgte LINDHARD HANSEN stedet den 5. juli i regnvejr; han så hunnen ligge på reden. Atter den 10. juli var L. H. ved
reden og konstaterede, at hannen bragte hunnen føde, som denne
øjensynlig gav videre til ganske spæde unger. Hannen sang livligt
(muligvis to syngende hanner). Den 11. juli om aftenen var der intet
tegn på liv og cl. 17. juli heller ikke. En undersøgelse viste, at reden nu
kun indeholdt 1 råddent æg. Grenen med reden blev sendt til Zoologisk
Museum i København.
C. A. BLu:vrn

Perleugle (.legolius funereus), fundet i Kongelunden. Bemærk de fjerklædte tæer
forneden tilhojre.

Perleugle (Aegolius funereus (L.)) i Kongelunden.
I selskab med Sv.vVrLLADSEN NIELSEN fandt jeg den 29. april 1956
et hovedløst kadaver af Perleugle (Aegolius funereus), liggende i
skovbunden i Kongelunden på Amager. Ved samtale med skovløber
CRILLESEN samme dag oplyste denne at han ved arbejde i skoven
medio april havde fundet kadaveret (hovedløst) i udkanten af en risbunke i skoven. Han havde udtaget dette og henlagt det ved foden af
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risbunken, idet han gik ud fra, at en kyndig ornitholog ville støde på
det. Fuglen var øjensynlig død vinteren 1955-56. Stykket overgivet
Zoologisk Museum (fig. 1).
SVEN JøNssoN
Efter at bestemmelsens rigtighed var konstateret, blev stykket
destrueret, da det ikke egnede sig til opbevaring i Zool. Museums samlinger.
(Red.)

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes (L.)) om sommeren
ved Rørvig.
I sidste halvdel af juli 1956 færdedes jeg daglig på og ved den
ejendommelige incllanclsklit Højsandet, der strækker sig tværs over
halvøen Isøre, fra Rørvig by til Dybesø. Den 16. og 17. juli hørte jeg
flere gange en fuglestemme, som jeg ikke kunne identificere; men den
18. juli kl. 11.10 havde jeg heldet med mig, idet det lykkedes mig at
komme »den ubekendte« så nær, at den lod sig bestemme som N ø cl cl ek rige (Nucifraga caryocatactes), en for årstiden usædvanlig fugl. I
dagene derefter iagttog jeg adskillige gange fuglen (aldrig mere end et
individ af gangen), når den opholdt sig i Højsanclets vegetation af
fyr og hassel. Fuglen var meget lidt sky, så det lod sig gøre at iagttage
den i kikkert på en afstand af 8--10 meter.
Pensionatsbestyrer E. HENNINGSEN, Feriehjemmet, Rørvig, der er
jæger og ornitologisk interesseret, og overfor hvem jeg nævnte min
iagttagelse, foreviste mig et eksemplar af Nøddekrige i sin private
fuglesamling. Denne fugl (af racen N. c. caryocatactes; ingen angivelse
af køn) havde pensionatsbestyreren skudt, ud af en flok i sin have,
en af de første dage i oktober 1955, i den tro, at det drejede sig om
Skovskade, idet fugle af denne art plyndrede hans haves hasselbuske.
Min meddeler fulgte nu hele vinteren Nøclclekrigernes færden på halvøen, hvor de forblev indtil slutningen af marts måned. Desværre har
intet kunnet oplyses om en eventuel ynglen i sommeren 1956.
ERIK B. J ONSEN

Spidsand (Anas acuta L.) og Sangsvane (Cygnus cygnus (L.))
·
i Godthåbsfjord, Vestgrønland.
Af fuglenyt fra Tarmrenstationen i den indre Godthåbsfjord kan
meddeles: Et par Spidsænder (Anas acuta) blev set den 21. maj 1955
flyvende syd-nord. Derefter slog fuglene et sving fra nord mod syd
og kastede sig ned på søen bag stationen (hvor iøvrigt Taffelanden i
sin tid blev skudt; jf. D.O.F.T. 49, 1955, p. 260). De lange tynde halse
og den slanke krop, der tilspidser ud i halen, var medvirkende til bestemmelsen.
Omkring en måned senere, cl. v. s. den 20. eller 21. juni 1955, havde
en af de samiske vogtere, MARTIS GAuP, set en Sangsvane (Cygnus
cygnus) i bunden af Itivclleq Fjord. GAUP kendte sangsvanen fra Finmarken.
JENS RosING
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Ifølge oplysninger fremkommet under Grønlands Landsråds forhandlinger 1956 viste der sig i foråret 1956 Sangsvaner i N anortalik
distrikt; af de i alt seks svaner blev de tre nedlagt på forskellige steder.
Nogle stykker kom også til Godthåb distrikt, hvor en var blevet nedlagt. På vedkommende møde i Landsrådet blev det enstemmigt vedtaget at søge gennemført en totalfredning af svaner i Grønland. (jfr.
Beretninger vedrørende Grønland 1956, nr. 2, p. 191.)
(Red.)

Dagspressens ornithologiske nyheder fra 1956.
Nedenstående meddelelser er et uddrag af de mange ornithologiske
oplysninger, som i løbet af 1956 er fremkommet i dagspressen, specielt
provinsbladene, og som er af mere almen interesse. Redaktionen af
D.O.F.T. har kun medtaget sådanne oplysninger, som man har absolut
tiltro til, men det må pointeres, at de nævnte meddelelser naturligvis
står helt for de pågældende blades egen regning.
Hvidøj et And (Aythya nyroca). Et eksemplar skudt af vognmand
MALMBERG, Stege i 1953 og erhvervet af Svendborg zoologiske Museum.
(»Sydfyn«, 9. februar 1956.)
Sneppeklire (Limnodromus griseus (Gmelin)). Et eksemplar,
fundet ved Thisted i maj 1956, erhvervet af Svendborg zoologiske
Museum. Om racen er intet opgivet, og hvis stykket tilhører en af de
østlige former er den ny for Danmark. (»Svendborg Avis«, »Sydfyn«,
»Fyns Venstreblad«, o. a., 1. august 1956.)
Rosenmåge (Rhodostethia rosea (Macgillivray)). Et eksemplar
blev skudt ved Tybrind Vig i december 1955 og blev udstoppet i Assens, hvor lærer LEO NovRuP så fuglen og erhvervede den til sin samling. (»Bogense Avis«, 22. maj 1956.) Arten er ny for Danmark. LEo
NovRuP har lovet at skrive en meddelelse om fundet i D.O.F.T.
Lunde (Fratercula arctica (L.)). Et eksemplar blev fundet ved
Nakkehoved, Nordsjælland, i slutningen af november 1955, og blev
foræret til Gilleleje Museum, hvor stykket nu befinder sig. Om racen
er intet opgivet. (»Frederiksborg Amts Avis«, 1. december 1955.)
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto (Friv.)). Et par har slået sig ned
ved Forsinge på Sjælland. (»Kalundborg Folkeblad« 23. maj 1956.)
En er set i forsommeren 1956 ved Højslev (Fjends). (»Skive Folkeblad«,
2. juni 1956). Den yngler igen i 1956 i Holstebro. Et par er set i forsommeren 1956 ved Over Feldborg. (»Holstebro Dagblad«, 7. juni 1956.)
Ellekrage (Coracias garrulus L.). Et eksemplar blev fundet i
Estrup Skov ved Vejen, såret af haglskud, i begyndelsen af oktober
1955. Den holdtes tam hos lærer LEO NovRuP, Gesten, og levede endnu
6. december. (»Kolding Folkeblad« 11. oktober 1955; »Berlingske Tidende«, 12. oktober 1955.)
Sortspætte (Dryocopus martius (L.)). Et eksemplar blev set i
Bjergsted Skov ved Jyderup 1. december 1955, og blev igen set i jan.
1956. (»Holbæk Amtstidende«, 3. december 1955 og 19. januar 1956.)
(Red.)

