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Skestorke
ved Fælsted
Den 2. august 1948 så jeg 7 Skestorke (Platalea 1LJur-nT·nn,,n
ved Fælsted
der er den sydøstligste del af Nissum fjord,
vest for Holstebro. De lettede på stor afstand, men slog atter
ned i rørskoven efter at have fløjet nogle gange frem og tilbage. Senere
dagen fik jeg, da jeg lydløst stagede mig frem
i en pram, et glimt at se af dem i kikkert, før de lettede.
Opsynsmand E.TNAR
Gørding, har meddelt mig,
at der kom 2 Skestorke til Fælsted Kog allerede den 3. maj.
Den 24. maj så han 10 i flok, hvilket er det største antal, der
er set. Skestorkene blev set sidste gang ved (jorden den 8. august, og de har ikke ynglet der. Opsynsmanden har ikke før
set sådanne
ved Fælsted Kog, til trods for at han har
boet ved fjorden i ca. 25
. 1)
EHNST TOHP PEDEHSEN.
oriolus

Under et ferieophold på statsbanernes feriehjem på Knudshoved ved Nyborg så jeg den 28. juni 1948 4 Piroler (Oriolus
oriolus), tre gamle hanner og en hun, siddende i toppen af et
træ i udkanten af Slipshavn Skov langs vejen til Slipshavn.
Jeg undersøgte skoven daglig de følgende 8 dage, men kun
de første tre dage så jeg Pirolen, en enkelt han, der til gengæld var meget ivrig til at
Efter den 2. juli hverken
hørte eller så jeg noget til Pirolen. Selv om man går efter lyden
af en fløjtende han, er Pirolen meget vanskelig at få øje på,
da den næsten altid
sig i de øverste trækroner og
fuldstændig falder sammen med de grønne blade.
Opsynsmanden paa statsbanernes feriehjem P. HANSEN fortalte, at han i 194 7 og 1948 flere gange havde set Pirolen
træerne omkring feriehjemmet.
THORVALD K.JÆH.
i Grib Skov.

En Sortspætte blev iagttaget
den 7. november 1948.

en ekskursion i Grib Skov
VIBEKE TOBIESEN.

1) Ifl. meddelelse fra hr. THORVALD KJÆR har Skestorken formentlig
ynglet 1948 i Selbjergvejle, idet et enkelt par gentagne gange blev iagttaget der under et besøg 1. 6. 1948.
(Hed.)
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I LøPPENTHIN's fortegnelse over Danmarks fugle, 1946, står
·Om Rødbenen ( Tringa totanus): Almindelig Ynglefugl i hele
Landet med Undtagelse af Bornholm, hvor den ~ok kan ses faatalligt om Sommeren, men næppe ruger. - 9: juli 1929 fandt
jeg en Rødben med dununger på stranden syd for Nexø. Dette
sted er ideelt som yngleplads for Rødbenen. Jeg har desuden
grund til at formode, at den også yngler ved Ølene, hvor jeg
i yngletiden så en Rødben, hvis adfærd tydelig viste, at den
havde yngel der. :Men det lykkedes mig ikke at finde yngelen.
E. lVIADSEN.
ved Bredevad sø.

En Isfugl (Alcedo ispida) blev iagttaget den 15. august 1948
Kl. 17 ved Brede vad sø (den første af Vestbirk-søerne fra Gudenkilde) flyvende i skovkanten i nærheden af slusen 1 m
vandfladen og ca. 4 m fra min båd.
E. NIELSEN. i

Den 10.
lejlighed til under et kort
i Gilleleje, i havnen at
en Lomvie ( Uria aalge)
ca. 30-40 meters afstand. Lomvien dykkede ustandeligt
havnebassinet
vandet i 20-30 sekunder ad gangen),
vandoverfladen. Så vidt
kunde se,
og sås kun kort tid
det
af den blege race U. a. albionis
til 2den
bl. a. var hage,
strube og
renhvide.
CARL JOHAN 0T'l'O.

KLEMEN'l'SSONS
artikel /(De svenska
utbredning", Vår
5, :!, 1946, p.
jag meddela foljande.
Under sommaren
jag i kikare på Ladugårdsi Stockhohn nordostra ytterområde, en gularle-c:), som
och teckning fullsta1~digt tycktes overensstamma med
Jllotacilla fiarn thunbe1'gi. Panna och hjassa voro blågråa, tyglar
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och oronUtckare blåsvarta. Superciliarstreck saknades. Tecknjngen kontrasterade skarpt mot de omkringboende gularlornas (c:a 20 par av utpraglad Motacilla fiava fiava-typ). Den
morkhuvade cS uppeholl sig inop revir tillsammans med Q,
som jag ej kunde skilja från en fiava-Q, och deras upptradande tydde
hackning.
Inom exakt sarnrna revir har jag i år återigen påtraffat två
gulårlor 0 och
dar c) genom farg och teclming skiljer sig
från flava-typen. Hjassan ar gråaktig som hos fiava rnedan orontackarna aro blåsvarta. Ogonbrynstreck synes på hOger sida men
ar på vanster reducerat till en ljus ftack snett bakom ogat.
SVEN ARMINGTON.

En aberrant

I Zoologisk Museums samlinger findes som nr. 17611 en han
af Motacilla fiava) som ikke ligner de almindelige gule vipstjerter der ellers træffes i Danmark. Den er indsamlet d. 3. 5.
1891 af HECKMANN ved Frederiksholm teglværk ved København.
Dr. FINN
der blev opmærksom
dens mærkelige
overgav den til
til beskrivelse.
Fuglen adskiller sig fra de almindelige Mot. fia'Ca fiava L.
VU.•J<-~;;;,,_,_._J,"" ved den gullige
som hos de aler hvid. Desuden har de
øredækdet ellers
overhoved findes
findes ikke så
som rester af vinteraf JVI. f.
og heller ikke med
om
være
gulhovedede race
f.
Det er ikke
da
former findes
Holland
det

England.

HANS JOHANSEN.
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Da jeg den 11. juni 1948 havde fornøjelsen
en klasse fra Odense seminarium i omegnen af
havde
vi en lille oplevelse af ejendommelig karakter.
På en græsmark i nærheden af et hegn fandt vi et helt og
smukt æg af en Agerhøne
perdix), som næsten var
helt
i en gammel, indtørret kokasse. Den buttede ende
af ægget vendte
opad således, at en lille kvadrattomme
af ægskallen var synlig over gødningen.
Da jeg tog
op, mærkede jeg, at det var
varmt, vel nok lidt over den sædvanlige rugetemperatur. På
kogødningens tørhed kunne vi se, at
havde ligget
således, og for at vise selskabet indholdet,
jeg min
kniv og slog hul
det, men i stedet for en rådden masse,
afslørede sig en levende, næsten helt udsom vi havde
viklet agerhønekylling, som pippede og bevægede
og
vil tro, at der under normale rugeforhold ville have
fødder.
været en 5-6 dages rugning tilbage, måske dog kun 3-4.
len var helt udviklet, men der lå lidt blod i ægget endnu.
Den eneste forklaring, jeg kan tænke mig
fænomenet,
er: En
har lagt et æg lige midt på græsset (det sker
jo ikke så sjældent, at en fugl lægger et æg lan·gt borte fra
reden). En af kvierne i folden har
ved et tilfælde dækket
til med gødning, og det gode vejr, vi havde i perioden
før den 11. juni i forbindelse med den fugtige varme i den
dog noget porøse gødning, har bragt fosteret til udvikling.
Det var vel et forsøg værd at prøve, om almindelige hønseæg under lignende omstændigheder kunne udvikles, og hvilken
rugetid der skulle til.
EmK NØRGAAlm.
trækkende Lille

Den 3. april 1947, på hvilken dag der foregik et stærkt
småfugletræk henover Als,
jeg på nært hold her en Li 11 e
Flagspætte (Dryobates minm·), der i støt bølgeflugt trak ganske lavt mod NNV over Egen Galgebakke. Fuglen var ikke
større end en spurv og meget hvidspættet på oversiden.
OLAF BEHRENDS.
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1948.

juni 1948 og
af den
Tyvholm værende koder blev gjort til
for
Det viste sig herved, at antallet af reder
hvilket er 20 mere end sidste år. Kun 2 af samtreder indeholdt hverken æg eller unger.
de
157 reder indeholdt 56 udelukkende æg. Fordelingen var føl: 6 reder med 1 æg,
reder med 2 æg og 6 reder med
3 æg.
resterende 101 reder indeholdt alle en eller flere
unger, foruden i
tilfælde æg.
fordelte
Bl reder med 1 unge, 51 reder med 2 unger og 19
reder med ;~ unger.
ii,....·~~-~, iøvrigt ca. 400 par
itterner(Sterna
er
riclibundus) i et så stort
...,,",U",J.LH_,,,,_"__,'°J,'""' bedømmelse heraf blev opgivet.
Der fandtes
på Tyvholm. Med hensyn til forekomsten af T s ter (Cepphus gJ·ylle) bemærkes, at 19 stk. sås
svømmende ud for Tyvholm og ca. 30 stk. ud for Kjølpen.
blev iøvrigt konstateret 1 par ynglende Sø 1vm
er
argentatus). Antallet af Splitterner syntes at
være større end sidste år.
Ved
af Græsholm fandtes
"Halen" en rede
med;) æg af Svartbag (Larns mærinns).
Af Sildem
er
sås på Græsholm 2-3 par. Det blev dog ikke konstateret om fuglene
- Forekomsten af Sølvmåger blev
til 75-100 par. Ingen Splitterner fandtes på Græsholm.
På Hirsholm
2 Sten vendere
inte1J?res) (par?).
Ifølge fyrmester \.VILSTER har et par Stenvendere haft rede i
år på
men æggene
formentlig
af
hvoraf en enkelt holdt til
Hirsholm.
Knotterne havde først og fremmest til formål
at
antallet af
Svartbage. Af denne art
fandtes 2i3 reder med æg foruden en del tomme reder. Af Sten~
vendere sås 2 par (1 rede med 4 æg fundet). Splitterner
ynglede i et antal af ca. 100 par, desuden adskillige par FjordSøl vm
er og Stormm
r (Larus
Hættemåger samt enkelte Sildemåger.
oiu;;;,v.L~)V
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Den omstændighed, at der i år ikke fandtes en
med fast ophold på Knotterne, havde bevirket, at ulovlige besøg og indsamling af æg havde fundet sted i vidt
hvilket de mange nylagte kuld vidnede om. Det kan således anføres, at ingen af Splitternerne ved besøget d. 8. juni havde
unger, medens adskillige af de
Hirsholmene ynglende Splitterner havde unger allerede d. 4. s. m. Strandfoged JESPERSEN,
med hvem jeg talte om sagen, var ganske klar over den omfattende ulovlige indsamling af æg, men beklagede, at det ikke
var ham muligt at dæmme op imod uvæsenet ved de spredte
inspektioner, som han foretog.
IB. HENHIQUES.
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FINN SALOMONSEN: Fuglebogen. Byens, Havens og Skovens Fugle.
Med tavler af HENNING SCHEEL.
pp., 22 farvetavler). - J. FR. CLAUSEN,
København 1948. Pris: 28.50 kr.
Atter har en dansk fuglebog set lyset, en bog, der både med hensyn
til papir og tryk fremtræder i fornemt udstyr. Ganske i
med overlæge HEL1rn's kendte bøger er fuglene omtalt efter deres forskellige biotoper. I det foreliggende bind behandles således byens, havens og skovens
fugle, og det er tanken at fortsætte med havets, kystens og strandens fug'le
for at slutte af med et bind om mosens, markens og søens fugle. Da
mange fuglearter som bekendt forekommer i flere landskabstyper, er det
ofte umuligt at placere dem på en tilfredsstillende måde, og det her skete
udvalg er da også foretaget ret skønsmæssigt. Navnlig vanskeliggøres det
ved, at forf. under det nog·et heterogene begreb "byens fugle" hl. a. medtager en række arter, hvis typiske opholdssteder er sø og mose. Fra de
fleste andre populære værker, der er udkommet herhjemme, adskiller
"Fuglebogen" sig bl. a. ved at behandle samtlige arter, der er truffet her
i landet samt ve_d at nævne adskillige racer uden dog som regel at give
nogen nøjere beskrivelse af disse. Som det
af indledningen skal
bogen "tjene som hjælpemiddel ved indledningen af et fuglestudium",
men også den mere erfarne ornitolog kan have stor nytte af den, i.det
den i koncentreret form giver de vigtigste morfologiske og biologiske
karakterer. Begynderen, der først og fremmest ønsker en oversig·t over
de mere almindelige danske fugle, vil clerimod snarest anse det for ret
unødvendigt, at så sjældne og ganske tilfældige gæster som f. eks. Svanegås, Hvidbrynet Løvsanger, Brunirisk og Karmindompap er medtaget i
en populær håndbog af denne art.
I det foreliggende bind omtales ikke mindre end 132 arter. Rn=•r art
får kun ca. ~ side tekst, affattet af FINN SALOMONSEN, men heri fremdrages
de vigtigste kendetegn, de mest karakteristiske livsforhold samt oplysnin-

