175
hvad der jo foreligger udsagn om fra Sverige og Tyskland, har
ynglet anden gang. Har de gjort det, er det rimeligvis sket
i træerne øst for Susåen.
Reden befinder sig, sammen med en Gulidsk, der angives
som skudt ved Hardenberg (det nuværende Krenkerup ved
Sakskøbing) 1. maj 1891, i en glasmontre i Svendborg zoologiske Museums fuglesamling. Ynglefundet ved Næstved er det
første i landet, idet Gulirisken som bekendt ikke tidligere med
sikkerhed var fundet ynglende i Danmark; der findes kun en
ubekræftet og meget tvivlsom meddelelse fra Als 1930 om
redefund.
SUMMARY IN ENGLISH
The
Denmark.
The Serin (Serinus canarius serinus (L.)) 1vas hitherto unknown as
breeding-bird in Denmark. In 1948 the author found a pair nesting' in
a small grove in the vicinity of the city Næstved in southern Zealand.
The nest was situated in a young larch (fig. 1), and contained four nestlings
27th. The young left the nest oil June 3rd.

Af J. ORR. HARBOE.
ARTHUH, CHRISTIANSEN har i Dansk Ornith. Foren. Tidsskr.
42, 1948, p. 149-61, skrevet en artikel om fuglene på Ulfshale og Nyord. I indledningen skriver forf., at det er et af de
fuglerigeste steder i det østlige Danmark. Det er det også;
men jeg synes blot ikke, det fremgår af omtalen af de forskellige arter. Selv om opholdets hovedformål har været optagelse
af film, synes jeg dog, at et 3 ugers ophold kunde have givet
lidt mere indblik i de forskellige arters forekomst; men jeg
kan godt tænke mig, at et ophold i et telt i en fugtig og kold
maj kan stemme iagttageren pessimistisk. Jeg har på mine
ekskursioner 10-12 gange fra juli 1944 truffet flere arter, som
ikke er nævnt, og jeg skal indskrænke mig til at omtale disse
og enkelte andre arter, som jeg synes trænger til lidt mere
udførlig omtale.

176
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus). Sjælden som ynglefugl
i Vedlen. Den træffes hyppigere ved kysten.
Gråand (Anas platyrhynchos). Fåtallig ynglefugl i forhold til de mange
gode lokaliteter især på Nyord, hvor jeg kun har fundet dens rede 2 gange.
A tlingand (Anas querquedula). Nogle par yngler hvert år på Nyord
og Ulfshale-engene; mens antallet synes at svinge noget fra år til år.
10. maj 1946 sås 2 reder med 10 og 12 æg på Nyord.
Krikand (Anas crecca). Almindelig i træktiden både på Nyord og
Vedlen, men sjælden som ynglende. Jeg har kun truffet den een gang
som ynglefugl, idet jeg 3. juni 1942 traf en S2 med ællinger i et vandhul
ved stenvaskeriet.
Spidsand (Anas acida). Meget almindelig ynglefugl både på engene
ved Ulfshale og Nyord; især sidste sted synes den at være i stærk tiltagende. Under 2 besøg i 1948 fandt jeg 17 reder med æg. Jeg vil antage,
at der yngler mindst 30 par på øen. Rederne lægges mere åbent end Skeandens, og fuglen forlader reden, når man kommer den på 10-12 m afstand. I modsætning til Skeanden, hvis rede gerne er godt skjult i tæt
græs, og som flyver fra reden, vralter spidsanden oftest fra reden og søg·er
at lokke fredsforstyrreren bort.
Pibeand (Anas penelope). Yngler næppe, da jeg aldrig har set den
efter midten af maj.
Skeand (Spatula clypeata). Sikkert endnu talrigere ynglefug·l end
Spidsanden på begge lokaliteter. Jeg vil antage, at der på Nyord ruger
50-60 par. På 2 ture til øen 11. maj og 25. maj 1947 fandt jeg 21 reder
med æg.
Taffeland (Aythya ferina). Selv om jeg ikke har fundet den ynglende, antager jeg, at det sker af og til, da jeg har set den på velegnede
lokaliteter i Vedlen.
Rørhøg (Circus aemginosus). Et par yngler årlig i Vedlen. Undertiden kan man se flere fugle; men jeg har kun med sikkerhed fastslået
eet rugende par.
Tårnfalk (Falco tinnunculus). 1945 havde 2 par unger i granskoven
vest for vejen gennem Ulfshale, men siden har jeg ikke set den.
Vandrikse (Rallus aquaticus). Almindelig ynglefugl. Jeg hai' fundet
dens rede flere gange både ved vandhuller og i ret tørre småmoser i
skoven.
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus). Almindelig ynglefugl
både i Vedlen og ved vandhuller i skoven. Dens kraftige parringstone
høres langt ud på natten.
Strandskade (Haematopus ostmlegus). 30-40 par yngler på Nyord,
også enkelte par på Ulfshale-engene og ved Hegnede.
Stor Præstekrave (Chamdrius hiaticula). Enkelte par yngler, som
ARTHUR CHRISTIANSEN anfører, på nordkysten af Ulfshale; men hovedparten, 10-15 par, ruger på de 1- 2 ha store sandflader ved stenvaskeriet.
Rederne ligger her på de højeste steder, hvor der gerne findes lidt småsten. På Nyord har jeg aldrig fundet den ynglende.
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Stor Kobbersneppe (Li1nosa limosa). Jeg har kun truffet den een
gang på Nyord, 2. maj 1948, da et par holdt til på engene, og lokale folks
udsagn om, at den yngler og hvert år møder med 4 unger, skal man vist
ikke stole alt for meget på.
Stenvender (Arenaria interpres). På den stenede nordkyst, hvor
der skulle være gode ynglesteder, og hvor den efter lokale folks udsagn
skulle være, har jeg aldrig set den. Tidligere ynglede den på Ægholm
et par km nord for Nyord. 1928 var der endog 3 reder; men nu findes den
ikke mere.
Syd 1i g Ry 1e ( Caliclris alpina schinzii). Nogle par yngler på Ulfshaleengene; men langt flere findes på Nyord. Jeg har i hvert fald ingen steder her i landet set så stor en rylebestand. At sætte antallet af rugende
par til 30-40 er sikkert ingenlunde for højt; men rederne er ret vanskelige at finde, da fuglene her, i modsætning til deres sædvane andre steder,
forlader reden på lang afstand som andre vadefugle. Æglægning·en kan
undertiden begynde tidligt; jeg har fundet reder, hvor første æg var lagt
ca. 12. april, endda i det ret kolde forår 1946.
Brushane (Philoniachits pugnax). Nogle få par yngler på Ulfshaleengene og ved Vedlen. På Nyord vil jeg; anslå antallet til 30-40 par.
12. maj 1948 fandtes 11 reder med æg. Rederne findes spredt over hele
øen, ofte ret langt fra kamppladserne. De findes i mere kort og tæt græs
end Rødbenens og ikke sjældent lige op til små vandhuller.
Klyde (Recurvirostra avosetta). Yngler flere steder, dog kun få på
Nyord; men antallet varierer meget fra år til år, og den yngler heller
ikke de samme steder hvert år. 1945 var der på en lille ø ud for Vedlen
en koloni på 31 reder, som lå i opskyllet tang. 1946 var der kun 3 reder.
10. juni 1945 sås på Sæksandene 45 reder med æg (VILLY NrnLS1rn).
Sølvmåge (Larus argentatus). Enkelte par findes mellem Stormmågerne både på nordkysten af Nyord og nord for Ulfshale-skoven. Pa Sæksandene fandtes 20 reder 10. juni 1945.
Havterne (Sterna paraclisaea). Yngler af og til på Nyord og måske
også på nordkysten af Ulfshale. Tidligere var der en stor koloni på Ægholm, men nu kun få par.
Sp 1i tterne (Sterna sanclvicensis). 1937 hørtes den over Ægholm, og
1938 fandtes 4 reder; 1939 var der 70, men nu er den borte.
Gøg (Cuculus canorus). 3-4 (f(f høres årlig på Ulfshale. På Nyord har
jeg aldrig hørt den. Den eneste gang, jeg har fundet dens æg her, var
i en rede af Gul Vipstert (Motacilla fiava).
Skovhornugle (Asio otus). De ugleskrig·, som hørtes om natten, har
alle været af denne art, hvoraf jeg har fundet rede med æg eller unger
hvert år. Et år var der vist endda 2 par.
Natravn (Caprimulgus europaeus). 30. juni 1945 fandt K. BARFOD
dens "rede" med en ret stor unge. 7. juni 1945 fandt jeg reden med 2 æg,
og jeg har hørt den hvert år siden. Hannen karakteristiske stemme og
dens parringsflugt høres på ret lang afstand i stille forårsnætter; dog har
jeg aldrig konstateret mere end eet par.
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Digesvale (Riparia riparia). Mange par yngler i de lf2-1 m høje
grusskrænter ved stenvaskeriet.
Stenpikker(Oenanthe oenanthe). Et enkelt par yngler ved færgelejet ..
Bynkefugl (Saxicola rubetra). Fåtallig ynglefugl.
Nattergal (Luscinia luscinia). EnkeltecJ'cJ'høres om natten.
Høgesanger (Sylvia nis01·ia). Yngler årlig. 7. juni 1946 sås rede med .
5 æg ved parkeringspladsen, 5. juni 1947 fandtes 2 reder med æg på samme
sted. Også i udkanterne af skoven har jeg fundet dens rede; men antallet
af ynglefugle svinger her som andre steder fra år til år. 1946 var der
3-4 par.
Havesanger (Syvia borin). Meget almindelig ynglefugl i skoven;.
men terrænet passer også langt bedre til den end til de andre sangere.
Tornsanger (Sylvia communis) og Gærdesanger (Sylvia curruca).
Fåtallige ynglefugle.
Gulbug (Hippolais icterina). Almindelig ynglefugl i skoven.
Løvsanger (Phylloscopus frochilus). rI'alrig ynglefugl i den åbne
granskov vest for Ulfshale-vejen; kun ret få i løvskoven.
Skov sanger (Phylloscopus sibilatrix). Flere syngende cJ'cJ' høres hvert
år i løvskoven.
Rørsanger (Acrocephalits scirpaceus). Kun et ganske enkelt par forekommer ved Vedlen, hvor rørene er for åbne. Nogle par findes i rørpartier ved kysten og i rørene ved stenvaskeriet.
Engpiber (Anthus pratensis). Ikke særlig almindelig, hverken på
Nyord eller på Ulfshale-engene.
Markpiber (Ardhus campestris). K. BARI!'OD fandt dens rede 28. juni
1944 med unger i en græstue i sandet ved stenvaskeriet. 16. juli samme
år fandt jeg andet kuld med 4 æg. Både 1945 og 1946 ynglede den på
terrænet, men siden er den ikke set.
Skovpiber (Anthus trivialis). Enkelte par yngler i skovene, især i
den ret åbne granskov.
Hvid Vipstjert (11fotacilla alba). Enkelte par yngler ved stenbunker
og under nedhængende grønsvær.
Gul Vipstjert (.2vfotacilla fiava). Fåtallig ynglefugl på Nyord, noget
hyppigere på Ulfshale-engene.
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio). Almindelig ynglefugl på
åbne steder i skoven og ved markhegn.
Kærnebider (Coccothraustes coccothraustes). Selv om jeg ikke har
fundet dens rede her, antager jeg, at den yngler, da jeg hørte den flere
gange i skoven i maj 1946.
Grønirisk (Chloris chloris). Fåtallig ynglefugl.
Tornirisk (Cm~duelis cannabina). Talrig ynglefugl. Rederne findes
næsten alle i enebærbuske.
Bomlærke (Embe1·iza calandra). Enkelte fugle er set på Nyord samt
ved vejene til Ulfshale.

