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FINN SALOMONSEN.

MINDRE ME

DELELSER

Gransangeren (Phylloscopus collybita (Vieill.))
paa Randersegnen.

Gransangeren er nu under sin Fremtrængen i Jylland
naaet til Randersegnen. Den første blev set og hørt 8 / 5 1945 i
en af Skovene ved Støvringgaard. Det lykkedes ikke paa senere Ekskursioner at finde Fuglen igen. Fra 1~46 foreligger
O· 22 / 4
følgende Iagttagelser: Støvringgaard Skov
11
3
7
2 syngende O· / 5 c5
9. / 5 syngende O· / 5 2 syngende
c5. 17 / 5 2 syngende OO· 16fG 2 syngende c) O· Efter Forekomsten mener vi at have lokaliseret 3 Par. Skovbakken i Randers:
27
/ 4 syngende c). 9 , 5 s~-ngende 0 .
Rede med
fundet
2
paa Jorden under en ung Ask. 3/5 LIND ringmærkede Ungerne
(5). 27 / 5 Ungerne havde forladt Reden. 2 / 6 syngende
og Unger
1 Ynglepar. Bidstrup Skove: 26 / 5 ca. 10
c) 0 . FusSkov
singø Skove: 30/ 5 syngende 0 . 29/ 9
paa Djursland: 1 7 / 7 syngende 0 .
Nordgrænsen for Udbredelsen i 1946 synes at være en Linie
gennem Randers, idet Gransangeren, trods ihærdig Eftersøgning,
ikke er blevet fundet i Skovene nord og syd for Mariagerfjord.
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o
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er dog en syngende c) hørt og set 4 / 6 ved
Skov, den eneste, der blev hørt paa en treEkskursion i Rold, Høstemark og Tofte Skove.
H. LI:ND & A. STEINBACH.
•• Dværgmaagekolonien" paa Tyreholm.
I F. SøGAAIW ANDERSEN's Redegørelse for Dværgmaag ens
Ynglepladser i Danmark (Dansk Orn. For. Tidsskr., 39, 1945,
p. 28-50) omtales Dværgmaagen (Larus minutus) som Ynglepaa Tyreholm ved Møn 1939. Jeg nærede straks nogen
Tvivl om Angivelsens Rigtighed, saavel som jeg var absolut
utilbøjelig til ait antage de paagældende Fugle for Efterkommere af Dværgmaagerne i Rødby Fjord, hvorfra Arten forsvandt ca. 1903. Det forekom mig temmelig usandsynligt,
sydøstdansk Dværgmaagebestand - vel med skiftende Opholdssteder
skulde have haft Held til at f]æle sig i over
Aar. Jeg har ganske vist aldrig været i Land paa rryremen jeg regner dog med
som Sydsjællænder
at
have et nogenlunde taaleligt Kendskab til Egnen der omkring,
og J. CHR. HARBOE, der er særdeles vel kendt i dette Omraade,
og som jeg diskuterede Sagen med, stillede sig om muligt enclmere forbeholdent end jeg. SøGAAIW ANDERSEN havde ikke
selv været i Forbindelse med Ophavsmanden til Meddelelsen,
men ad forskellige Omveje fandt jeg frem til ham, og jeg fik
Lejlighed til at undersøge det af SØGAARD ANDERSEN (I. c., p. 42)
omtalte 3-Kuld, der var opgivet som Dværgmaagea~g, taget paa
Tyreholm 8. Juni 1939. 2 af Æggene kunde - maaske ! - være
Dværgmaageæg, men hvis jeg havde faaet dem forelagt uden
nærmere Kommentarer. vilde jeg ikke have betænkt mig paa
at bestemme dem til Fjordterne (Ste1·na hirundo); det tredie
i Kuldet var et temmelig oplagt Fjordterneæg. Konservator
A. VVINDEBALLE, der ogsaa havde undersøgt det paagældende
Kuld, var af ganske samme .Mening som jeg. Det viste sig, at
Meddelelsens Hjemmelsmand ikke selv havde taget Æggene,
men havde faaet dem overladt af en Ven, der havde fundet
dem paa en Udflugt til den her interesserende Egn, og før jeg·
havde forhørt mig hos ham, vilde jeg ikke sige noget afgørende .
.Mit Brev til Indsamleren af 23. April 1946 besvaredes telefonisk
et Par Dage senere, og Resultatet var temmelig negativt. Det
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meddeltes, at nogle "smaa Hættemaager" fløj omkring over Øen,
men man saa ingen sætte sig ved den paagældende Rede, der
efter den givne Beskrivelse var en typisk Ternerede.
de
nævnte Fugle har været Dværgmaager eller ej, skal være
usagt, men der kan næppe være Tvivl om, at Tyreholm bør
slettes af Listen over Artens danske Ynglepladser.
BERKT LØPPENTHIN.
Efteraarstræk af Rovfugle over Sydsjælland.
Det skal kort meddeles, at ikke faa Rovfugle paa Efteraarstræk passerer over Sydsjælland ad en noget østligere Rute end
omtalt af HoLSTEIN (Dansk Om. For. Tidsskr. 40, 1946, p. 18385 ). Undertegnede har adskillige Gange iagttaget ret
lige Træk af Hvepsevaager og Musvaager, endvidere
Taarnfalke og Spurvehøge passere i sydlig Retning over
Bellevueskoven og den østlige Del af Lekkende Skov. Jf. ogsaa BLUME & FRØLICH, Dansk. Om. For. Tidsskr. 40, 1946) p. 243.
BEHNT LØPPEKTHIN.
Ynglefu~l paa Samsø.
I Tiden 24.-30. Maj 1944 iagttog jeg næsten hver Aften
en "trækkende" Han af Skovsneppe over og ud for den nordlige Del af lVIaarup Skov. Sidst i Maj 1945 saa jeg 1 a 2 "trækkende" cS cS samme. Sted som Aaret før. Først i Juni 1946 observeredes en og maaske flere "trækkende" Skovsnepper i Terrænet omkring lVIaarup. Dette Aar var Artens Yngleforekomst
. paa Samsø bevist, idet Skovfoged A. NIELSEK 7. April jog en 9
op fra en Rede med 4 Æg ved Roden af en Birk i den nordlige Del af lVIaarup Skov. Fundet blev gjort under
den sidste Dag, Jagtloven tillod! Jagten indstilledes naturligvis omgaaende, og i den paafølgende Tid kontrolleredes Stedet
gentagne Gange af Skovfoged F. CHRISTOFFERSEN, der ca. 23.
April saa Æggeskallerne, efter at Ungerne var klækket og
borte fra Stedet. Den 5. Juni, da jeg fik Lokaliteten
saas kun Redeskaalen.
Siden har Skovfoged CHRISTOFFEHSEN (i Brev af 7. December
1946) meddelt mig, at han sidst i Juli dette Aar under sit Arbejde i lVIaarup Skov observerede en Skovsneppe, der opførte
sig, som om den havde Unger i Nærheden. Trods en Del Søgen blev disse dog ikke fundet.
BERKT LøPPENTHIN.

Skovsneppe (Scolopax rusticola L.)
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Forekomst af Pirol (Oriolus oriolus (L.)) i Sydsjælland.

Den 17. 5. 1946 hørte
i Skovvængeskoven (Ornebjerg
Kohave), der ligger ca. 3~ km Nord for Vordingborg i en Bestand bestaaende af ældre Ege og Bøge, Pirolens karakteris.tiske Stemme. Et Par Minutter efter hørte jeg den ca. 100 m
herfra i Bøgehøjskov; ingen af Gangene lykkedes det mig at
faa Øje paa
Skønt jeg har færdedes i denne Skov i
mange Aar) er det første Gang,
jeg har været ude for den her,
og jeg har heller ikke hørt, at
andre skulde ha ve iagttaget
den her tidligere.
0. 0LAFSSON.

Jagtfalk (Falco rusticolus
i Vestjylland.

En ung Hun af Jagtfalk
blev skudt ved Hee, Ringkøbing Amt, 15. Oktober 1946.
Falken blev sendt mig til Udstopning, og som det fremgaar af Fotografiet, hører Eksemplaret til den mørke Form,
J?alco r. rusticolus L., som hører hjemme i Finland og den
nordlige Del af den skandiviske Halvø. Totallængde: 57 cm, Hale: 23 cm og Vinge: 39 cm.
LEO NOVRUP.

Sangen hos en Tornirisk
cannabina (L.)) op madet
af Kanariefugl (Serinus canaria (L.)).
Den 2. Maj 194t) kom jeg i Besiddelse af en Tornirisk

Han, som
har haft Lejlighed til at høre sine Artsfæller
synge, idet den stammer fra et Æg taget i en forladt Rede og
udruget af en Kana1•iefugl i København. Jeg anbragte Fuglen
i en stor, lys Kælder med Traadnet for et Vindue mod Syd, og
efter et Par Dages Ophold begyndte den at synge. Dens Sang
er af en saadan Beskaffenhed, at den vilde være vanskelig at
bestemme i Naturen, idet Fuglen benytter Kanariefuglens To-
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ner og Triller, mens Foredraget derimod er den normale Tornirisks. Interessant er det, at Fuglen, som aabenbart ikke har
været tilfreds med, hvad den har lært af Kanariefuglen, selv
har komponeret nogle Strofer, der i ikke ringe Grad minder
om Munkens Sang "en miniature". Af og til indfletter den i
sin Sang en af Torniriskens kendte "Metalklange", men den
gør det paa en ufuldkommen og famlende lVIaade. Kun naar
den flyver, udstøder den de Lokkeraab, som Tornirisken normalt bruger under Flugten. Efter nogle Dages yderligere Observation af Fuglen lod jeg den flyve. Trods 6 Aars Ophold
i Bur fløj den næsten lige saa godt som en vild Fugl og forsvandt straks ud af mit Synsfelt.
lVIOGENS Hø.JGAAHD.
Dusør for Rovfugle.

I Dansk Jagttidende for Februar 1947, p. 309, staar følgende
Notits: "Hovedbestyrelsen for "De danske Brevdueforeninger"
har vedtaget at udsætte en Dusør paa 50 Kr. for hver nedskudt Vandrefalk, Due- eller Hønsehøg.
((De danske Brevdueforeninger", der igen er tilknyttet Generalstabens Efterretningsvæsen, har for at beskytte de danske
Brevduer, der altid skal staa til Disposition for Generalstaben,
vedtaget ovennævnte Foranstaltning.
Eventuelle nedskudte Fugle af ovennævnte Arter kan afleveres eller indsendes til Brevduefællesforeningen Lim(jorden"s Formand, Kommunelærer Busch Knudsen, Prinsensgade 20, Aalborg."
11

Denne nye Præmiering maa paa det skarpeste fordømmes og bekæmpes
fra ornithologisk Side. Den vil muligvis resultere i, at vore faa ynglende
Vandrefalke og Duehøge totalt udryddes. Efter at Staten og de store Jagtforeninger for mange Aar siden sluttede med at præmiere skudte Rovaltsaa nu Brevdueforeningerne. Det er et Spørgsmaal om
fugle,
det i vore Dage, i Radioens Tidsalder, af militære Grunde er nødvendigt
med det store Hold Brevduer i Danmark. Naar man erindrer, at Brevduerne herhjemme mere er Genstand for Totalisatorvæddeløb end for
militære Øvelser, synes Henvisningen til Generalstaben som Begrundelse
for Præmiering af Hovfugle nærmest som en daarlig Vittighed. Den udbetalte Dusør er saa høj, at den uden Tvivl vil friste Folk over Evne 7
saaledes at den faatallige Bestand vil blive skudt i Yngletiden. Hvormange Eksemplarer af andre Rovfuglearter, der ikke er nævnt paa Proskriptionslisten, som samtidig vil ryge med i Løbet, kan man kun gisne
om, men med Fortidens kolossale Nedskydninger af Spurvehøge, Kærhøge~
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'Ugler, o. s. v. i Erindring, skal man vist ikke nutildags vente
Forstaaelse eller Kendskab. Der er allerede Bevis for, at
.andre Rovfugle skudt mod Lo\'en er indsendt til
Kontrollant i Haab om Gevinst. Det vilde være en bedre og· mere værdig
Ide, om der af det store Overskud, som Brevdueforening·erne indtjener
gennem Totalisatorspillet, afsattes en Sum til at dække den ret minimale
Skade, Rovfuglene g·jorde paa Duebestanden, i Lighed med den ViidtskadeErstatning, som udbetales herhjemme og i Udlandet, naar
Dyr
gør Skade paa Land- eller Skovbruget.
Hele Sagen har allerede vakt en Del Opsigt; jfr. f. Eks. en Artikel
i "Jyllandsposten" for 8. Marts 1947. Medlemmerne af D. 0. F. skal her
i Tidsskriftet blive holdt underrettede om, hntd der fra interesseret Side
·eventuelt vil blive foretaget.
(Red.)

Indbydelse til Ornithologko:ngres i Skotland.

Dansk Ornithologisk ]forening har
Skrivelse:
The British Ornitologists' Union afholder en Sammenkomst
j Juni 1947, i Dagene 20.-23. Juni, i Edinburgh, og til denne
Sammenkomst er Ornithologer fra andre Lande inviterede for
.at genoptage det ornithologiske Samarbejde, som fandtes før
Krigen. Forhaabentlig vil danske Ornithologer være i Sta,nd
til at deltage i Sammenkon1sten og vi anmoder Dern herved
hjerteligt om at modtage vor Indbydelse.
I Tilslutning til Mødet arrangeres en
til
·("The Highlandsn). Denne Ekskursion afholdes i de 5 efter
Mødet følgende Dage og slutter den 28. Juni.
er
arrangeret for at udenlandske Ornithologer kan stifte Bekendtskab med typiske skotske Fugle, og vi haaber, at de danske
·Ornithologer ogsaa vil være i Stand til at
denne
Ekskursion.
Denne Invitation er fremsendt gennem
for
uThe British Council in Denmark" 1), som
eventuelle Deltagere al Hjælp ved Erhvervelse af Visum og ved Arrangementet af Rejsen til Edinburgh.
..LJ..lC'!H'""""-''-"'U

Deres forbundne
(sign.) PHYLLIS

BAHCLAY-SMITH

Sekretær.

1) Adresse: Hichs-Huset, Haadhusplads 16, København V. Tlf.

4028.

