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Rødrygget Svale (Hirundo daurica rufula Temm.),
ny for Danmark.
AF A. G. CAROLSFELD-KRAUSE.
(\Vith a Summary in English: The Red-rumped Swallo\v (Hintndo daurica
rufula Temm.) observed in Denmark).

En eftermiddag i midten af august 1954 kaldte min kone
på mig, for at jeg skulle se en »rød svale«, som sad uden for
køkkenvinduet i mit hus i Islev. Med nogen hovedrysten
lagde jeg avisen og begav mig ud for at bese fænomenet.
Fuglen, der sad på en lysledning ret tæt ved vinduet med front
mod mig, lignede i snit og størrelse ganske en han af vor almindelige landsvale, men dens farver var i sandhed yderst påfaldende. Hele undersiden, strube, bryst og bug var helt ensfarvet, rosenrød, mens det jeg kunne se af hoved, ryg og vinger
var af en mørk drapfarve.
Desværre fik jeg kun lejlighed til at betragte fuglen nogle
få sekunder, før den fløj op, men i flugten vendte den ganske
tæt ved vinduet, så jeg nåede at bemærke, at den meget spidsvingede og spidshalede fugl havde en tydelig rød overgump.
Jeg var klar over, at det var en udenlandsk art, men da
mit kendskab til fugle er meget begrænset, forhørte jeg mig,
da jeg en måneds tid senere havde ærinde på Zoologisk Museum
og kom i tanke om fuglen, hos sagkundskaben om, hvad det
kunne være for en art. Jeg fik forevist et billede af H irundo
daurica, og det lignede meget godt den svale min kone og jeg
havde set, bortset fra, at arten på tegningen havde et rødt
nakkebånd, som jeg ikke havde set, og at undersiden var
noget lysere, mere orange; men da jeg så fuglen mod en lys
himmel, var jeg på forhånd klar over, at farven måtte have
været noget lysere end den forekom mig. Imidlertid mente
dr. FrNN SALOMONSEN med sikkerhed at kunne fastslå, p. gr.
af overgumpens røde farve, hvorom der ikke er tvivl, at det
virkelig drejer sig om den nævnte sydøstlige svale-art, som
altså er en ny gæst i vor fugle-fauna.
D. o. F.s navneudvalg foreslår at kalde denne for Danmark nye
art for Rødrygget Svale, et navn der ligesom det engelske Redrumped Swallow hentyder til bagryggens og overgumpens kastanierøde
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farve. Den Rødryggede Svale yngler i Nordafrika, Sydspanien, Balkanhalvøen og Vestasien, og i andre racer i Østasien. Den er enkelte
gange tidligere fundet i Nordeuropa. I maj-juni 1954 blev denne art
for første gang også truffet i Holland (G. v. d. BAAN & I. SwAAB,
Ardea 42, 1954, p. 350).
Red.

SUMMARY IN ENGUSH
The Red-rumped Swallow (Hirundo daurica rufula (Temm.))
observed in Denmark.
A Red-rumped Swallow was observed at Islev, Copenhagen, in the
midst of August 1954. The observer was able to see the colouration
quite distinctly and his detailed description leaves no doubt about
the identification. This is the first record of the Red-rumped Swallow
in Denmark.
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