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This suhspecies is distributed in northern Sweden (Vasterhotten a,nd
Norrbotten) and entire Finland, no doubt also in the northernmost Norway. It meets T. b. sibirica in N.W. Russia. The type-localily of Tetrao
Bonasia Linnaeus is restricted to Uppsala, Uppland.
The new subspecies has been described 011 a vere large material.
Further particulars on the variation of the species Tetrastes bonasia will
be published else\\'here in a near future.
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Stor Storlllsvale

Paa en Sejltur i Grønsund d. 15. l~. 1946 saa jeg en Stor
Storms va 1e ( Oceanod1·orna leiteo1·rhoa (Vieill.)) udfor Haarbølle
Bro paa Møen. Det var Snetykning og Blæst af N. Ø. Fuglen
fløj nær ved Baaden og ganske tæt hen over Bølgerne, som
om den spadserede paa dem. Den blev kort efter skudt af en
Havlitjæger. Det lykkedes mig at erhverve Exemplaret, som
var en
K. LINNET.

o.

And

(Pall.)) ved

Paa en Tur til Hyllekrog paa Lolland d. 4. 4. 1947 sammen
med C. A. BLUME og TH. FRØLICH saas i en af de smaa rørkransede Søer, der strækker sig langs Dæmningens indvendige
Side, 3 Rødhovede Ænder (Netta rufina (Pall.)), 2 Andrikker
og 1 And. Ornithologer, der samme Dag var i Nakskov Inderfjord, saa ikke den Rødhovede And der, efter hvad jeg har
faaet oplyst. Da jeg d. 18. 5. atter var ved Hyllekrog sammen
med mønske Ornithologer, saa vi 1 Rødhovedet And, en Andrik,
der var meget sky og fløj til Havs, da vi nærmede os. Samme
Dag iagttog vi Arten ved Nakskov Indrefjord.
K. LINNET.
Sortterner ( Chlidonias niger (L.)) og Dværgmaage
(Larus minutus (Pall.)) ved

Paa Sækkesandet ved Møen iagttog jeg i Eftermiddags- og
Aftentimerne d. 6. 8. 1947 fra en Skydevold en Flok paa ca.
35 unge og gamle JVIoseterner (Clidonias nige1· (L.)). De var
meget rastløse, og saas snart samlede, snart kun faa Stykker
sammen. Af og til satte de sig en kort Tid paa Tangen i Strand-
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kanten eller paa det lave Vand. Endnu da jeg forlod Sække'"
sandet, ca. 1 Time efter Solens Nedgang, fløj en Del i\loseterner omkring. Der har antagelig været flere end 35, men
flere saa jeg ikke paa een Gang. De unge Fugle var i Overtal.
Mens jeg laa skjult i Skydevolden kom, som en særlig Sensation) en ung Dværgmaage (Larus minutus Pall.) flyvende
forbi i sydøstlig Retning. Den forlod antagelig Sækkesandet,
i det mindste saa jeg den ikke senere.
K. LINNET.
Opskyllede Fugle paa Fanø.

Paa en Tur langs Nordstranden paa Fanø cl. 29. 5. 1947
fandt jeg et ilanddrevet, delvis raaddent Exemplar af Stor
Regnspove (Numienius arqitata), hvis Næb langs Overkanten
fra Fjergrænsen til Spidsen maalte ikke mindre end 18 Centimeter. Samme Dag fandt jeg desuden døde Exemplarer af en
B j erg and (Aythya mm·ila), to F 1øj s æ n d er (JVlelanitta fusca)
og yderligere en Stor Regnspove, hvis Næb dog var betydeligt
kortere end ovennævnte.
Paa en Tur, som jeg foretog langs samme Strækning d. 20.
6. 1947 fandt jeg en Havlit (Clangula hyemalis), en Fløjsand
og en Hvidnæbbet Islom (Colymbns adamsii). At det virkelig er denne Art fremgaar af, at Næbkanten er svagt opad-

VALENTIN JENSEN fot.

Kranie af Hvidnæbbet Islom (Colynibus adarnsii) fundet opskyllet paa
Fanø 20. 6. 1947. Selve den lyse Hornskede sidder stadig paa Næbbet.
Maalestok 1 : 1.8.
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bøjet, og at Næbfarven er hvidgul. Totallængden af Kraniet
er 18 Centimeter.1)
Kraniet af saavel Colymbus som Nwmenius var ganske ubeskadigede og opbevares begge i min Samling.
S. RASMUSSEN.
Nogle Iagttagelser fra Lolland-Falster.

S karv (Phalac1·ocomx ca'rbo sinensis ). Enkelte Skarv er er
de sidste 3-4 Aar af og til set i Maribo Sø. Men omkring 1. Maj
194 7 indfandt sig pludselig en Flok paa ca. 70 og forsøgte at
fortrænge Raagerne fra Kolonien paa Hestø. Saa vidt jeg kan
skønne, blev der dog kun dræbt et mindre Antal Raageunger.
Skarverne blev paa Stedet det meste af Maj Maaned, men
ingen ynglede. I Smaalandshavet særlig omkring Askø holder
mange Skarver til.
Rørdrum (Botaurus s. stellaris), som i hvert Fald de sidste
8 Aar har ynglet ved Maribo Sø, til Tider endda flere Par, er
i 194 7 helt udeblevet.
D ro s s e 1rørs an g e r (Acrocephalus a. m·undinaceus) maa nu
regnes til de faste Ynglefugle ved Maribo Sø, og den er endda ikke helt faatallig. 15. Maj 1947 saa jeg saaledes alene
ved Hestø 3 syngende c)
Ellekrage (Coracias g. garrulus). GodsforvalterVALENTINER
har meddelt mig, at 1 eller 2 Ellekrager har holdt til ved Corselitze paa Falster fra midt i Maj til sidst i Juli 1947. Den (de)
saas ofte flyve fra Træ til Træ i Godsforvalterens Have eller
Parken, som støder op dertil. Det lykkedes aldrig at se 2 samtidig, men Godsforvalteren mente flere Gange at have hørt
Fuglene skrige til hinanden.
Fasanjæger JØRGENSEN saa 5. Juni 1945 1 Ellekrage ved
Oreby ved Saxkjøbing.
Dompap (Pyr1·hula py1·rhula). Den 18. August 1946 og 10.
Juli 1947 saa jeg en Dompap i en Skov nær Saxkjøbing. Det
var begge Gange 1 c) ad. og begge Gange paa samme Lokalitet, som er udstrakte, tættte 10-50 Aar gamle Gran plantninger.

o.

1) Forf. har venligst paa min Anmodning sendt Kraniet af H vidnæbbet Islom til Zool. Mus. for at faa Bestemmelsen kontrolleret og Stykket
fotograferet. I en senere Skrivelse oplyser Forf., at Islommen, saa vidt
det kunde ses, var i Vinterdragt, og at den rimeligvis var skyllet op i
Vinterens Løb.
(Red.)
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Pi ro 1 ( Oriolus o. o'rioliu; ), som ellers var at træffe i alle
Saxkjøbip_gegnens Skove, er i Aarene 1945, 46 og 4 7 helt udeblevet. Det synes dog at være et lokalt Fænomen, for i Merritskov ved Bandholm (Lærer NIELSEN, Maglemer) og i det classenske Fideikommis Skove (Godsforvalter VALENTINER) er den
fremdeles ynglende.
Sortstrube t Bynke fug 1 (Saxicola torquata 1·ubicola). 1
ad. blev sidst i Marts 194 7 af nogle Drenge bragt til Konservator LUNDAHL, Nykøbing F. Den var formentlig frosset ihjel.
Sortklire (Tringa erythropus). Jeg saa [2 sammen med
Rødben paa Fladet ved Oreby 14. Juni 1947.
Kongeørn (Aquila c. chrysaetos). 1
juv., som ikke var
i Stand til at flyve, saas flere Gange i November 1946 ved
Oreby. Den 29. November dræbte Fasanjæger JØRGENSEN den.
Det viste sig, at den i Brystet havde en dyb Saarkanal øjensynlig efter en Riffelkugle. En Kongeørn holdt Vinteren 19464 7 til ved Krenkerup.
Havørn (H aliaeetus albicilla). En ca. 3aarig 9 dræbtes i det
tidlige Foraar 1946 med Jfosformos udlagt for Krager ved Oreby.
LIND HARD HANSEN.

o

o

Ellekrage (Coracias garrulus L.) ved Juelsherg.

Hofjægermester GREGEHS JUEL, Juelsberg, meddeler, at en
Ellekrage holdt til i Godsets Park i Dagene 8., 9., 10. og
8. B. ANDERSEN.
14. Juli 194 7.
Purpurhejre (Ardea purpurea L.) ved Møgeltønder.

Herved kan jeg meddele, at der d. 26. 5. 1947 opholdt sig
en Purpurhejre ved Mølledammen ved Lindskov Mølle,
Møgeltønder Sogn. Der fløj tre Fiskehejrer rundt over Dammen, mens Purpurhejren stod blandt de tørre Tagrør ved Bredden, og da Fiskehejrerne fløj hen over den, lettede ogsaa Purpurhejren og fløj bort. Den var meget let kendelig fra Fiskehejrerne ved sin lidt mindre Størrelse og sin brunlige Farve.
Selvom jeg ikke havde Kikkert med, tør jeg dog med Bestemthed sige, at det var en Purpurhejre. Møller THOMSEN havde
bemærket den usædvanlige Hejre nogle Dage før, men har
ikke set den siden.
VIGGO GREGERSEN.
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Gransanger (Phylloscopus collybita (Vieill.))
ynglende ved Aalborg.

I Tilslutning til Meddelelsen fra H. LIND og A. STEINBACH
om Gransangeren paa Randersegnen (D. O. F. T.
1947, p. 75),
kan jeg meddele følgende: I Slutningen af Juni og Begynde!-.
sen af Juli 1946 iagttog jeg næsten daglig en syngende Gransanger i Lundby Krat Syd for Aalborg. Den opholdt sig hver
Gang paa samme ret begrænsede Omraade. Naar jeg gik nærmere, holdt den op med at synge og udstødte et dæmpet Fløjt,
omtrent som Løvsangerens. Trods gentagne Eftersøgninger
lykkedes det ikke at finde Reden, men den sidste Gang jeg
besøgte Stedet (3. Juli), saa jeg Fuglen med udfløjne Unger.
NIELS PEDERSEN.
Kolonier af Fiskehejre (Ardea c. cinerea L.)
i Danmark.

Efter Offentliggørelsen af min Afhandling (se D. 0. F. T. 40,
1946, p. 216) har jeg modtaget følgende Tilføjelser og Rettelser:
Apoteker AXEL HOLM oplyser at der fra 1922 til 1933 ikke
var Koloni ved Nybjerg Vandmølle (Nr. 81) og at Kolonien tidligst kan være grundlagt omkring 1936, muligvis som Udløber
fra Kolonien ved Leerbæk Skov. Samme Meddeler oplyser, at
der omkring 1935 var en Koloni paa 4 Reder paa Æbelø.
0. BEHRENS, Sønderborg, har gjort mig opmærksom paa, at
Kolonien i Lambjerg Indtægt (Nr. 70) blev grundlagt i 1934
med ca. 30 Reder, samt paa, at Kolonien i Skjelle Kobbelskov
(Nr. 71) er anlagt i Bøge, og ikke, som i Artiklen anført,
Graner.
CHR. KRUGER.
Ny Forekomst af Pirol (Oriolus oriolus (L.)) paa

Ved nogle Arbejdsmænds Spørgsmaal om en Fugl, de havde
set og navnlig hørt i nogle Skove omkring Hundslev paa Østfyn, blev jeg straks klar over, at det drejede sig om Pirolen.
Ved Besøg paa Stedet en tidlig, stille Morgen (1. 6. 4 7) blev min
Antagelse bekræftet, idet min Søn og jeg hørte Hannen fløjte
nogle faa Gange, og vi saa kort efter Parret flyve ud af et
Skovbryn, den citrongule Han let kendelig fra den grønlige
Hun. Ved gentagne Besøg har vi atter hørt Stemmen, men
ikke set nogle af Fuglene. Efter Mændenes Udsagn - de stak
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Asparges i en Mark mellem Skovene mellem Marslev, Birkende
og Hundslev - har Pirolerne været der siden 1943 eller 44.
De mener, at der maa være mindst 2 Par, idet de ofte har
set 2 Hanner slaas.
S. B. ANDEI~SEN.
Stor Tornskade (Lanius excubitor L.) paa Heden
ved Frederiks.

21.. Juli 1946 kom mine to Sønner og jeg cyklende ad Vejen
mellem Grønhøj og Kongenshus, og vi saa her 3 eller 4 store
Fugle med graa og hvide Farver flyve ud fra Vejkantens Granhegn. Naar vi nærmede os, fløj de atter op og skiftede Plads,
Da vi standsede og iagttog dem, saa vi, at de snappede Insekter i Luften. At det var den store Tornskade, var der ingen
Tvivl om, og rimeligvis var her Tale om et nylig udfiøjet
Kuld+Forældre. Om der var mere end tre Fugle kunde ikke·
med Bestemthed afgøres, dette Antal saa vi samtidigt gentagne
Gange, men vi havde Intrykket af, at der var flere, maaske 5~
S. B. ANDERSEN.
Ornithologmødet i Skotland.
Som omtalt i D. 0. F. T. 41, 1947, p. 80 fandt i Juni i Aar en Ornithologkongres Sted i Skotland, arrangeret af "British Ornithologists' Union",.
hvortil ogsaa Medlemmer af vor Forening var indbudt. Fem danske Ornithologer havde fulgt Indbydelsen, nemlig stud. mag. J. GUILDAL, Mag.
scient B. LØPPENTHIN, ORS. P. 0LUFSEN og Frue og Dr. phil. FINN SALOMONSEN. Til Kongressen havde, foruden et meget stort Antal Englændere,
indfundet sig ialt 55 Udlændinge fra 15 Lande. Kongressen afholdtes i
det skønne Edinburgh og bød paa mange interessante Foredrag samt paa
vellykkede Ekskursioner i den smukke og afvekslende Natur. Kongressen
indlededes med en Modtagelse i British Museum, Natural History i London den 19. Juni, og om Aftenen foregik Afrejsen til Edinburgh. Her
fandt Konferencens egentlige Aabning Sted om Morgenen den 20. Juni.
Om Aftenen modtoges Medlemmerne af Edingburghs Lord Provost og
Byens samlede Raad under Udfoldelse af et næsten middelalderlig· Ceremoniel, der virkede meget betagende. Den næste Dag foretoges om Eftermiddagen Ekskursion til N orth Berwick og Bass Rock. Dette blev vel
den største ornithologiske Oplevelse paa Kongressen. Paa Bass Rock, der
er en lille Klippeø i Firth of Forth med store Fuglebjerge, yngler ca.
5000 Par Suler, foruden Mængder af Lomvier, Rider, Sølv- og Sildemaagerr
Alke, Lunder, Topskarve og Skærpibere, samt enkelte Mallemukker. Deltagerne havde Lejlighed til at komme det storslaaede Sceneri paa nærmeste Hold og iagttage samtlige Ynglefugle i fuld Udfoldelse, af hvilke.
naturligvis det store Antal Suler vakte den største Begejstring. Den 22~
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Juni fandt flere Udflugter Sted, bl. hvilke den interessanteste gik til de
bekendte Fuglebjerge ved St. Abbs Head, der naaedes over Byen Dunbar.
Paa St. Abbs Head ynglede Lomvier, Rider, Mallemukker, Klippeduer, Alliker m. fl. Kongressen sluttede paa festlig Maade med en fælles Diner
for Deltagerne, hvor der serveredes særlige skotske Delikatesser, ligesom
man præsenteredes for mange ejendommelige skotske Skikke; heller ikke
Sækkepiberne manglede.
Blandt de mange Foredrag er der Grund til at nævne et dansk, nemlig Mag. LØPPENTHINS "Recent changes in the Danish breeding birds".
Efter den egentlige Kongres var de udenlandske Deltagere inviteret
til at deltage i en Rundrejse i Skotland, der blev en uforglemmelig Oplevelse. Den 24. Juni startedes i Turistbiler til Inverness over Aviemore.
Den 25. Juni foretoges Udflugt til Culbin Sands, store Klitstrækninger østfor Inverness, men meget fattig paa Fugle. Dagen efter besøgtes de oprindelige skotske Fyrreskove omkring Rothiemurchus, og Skotlands næsthøjeste Fjeld, Cairn Gorm (4248 Fod) blev besteget. I den alpine Region
fik man Lejlighed til at iagttage den skotske Fjeldrype. Den 27. Juni gik
Turen til Ashie Moor og Loch Ruthgen, hvor Vandrefalk, Sortstrubet Lom
og Nordisk Lappedykker iagttoges paa Yngleplads. Paa Tilbagevejen besøgtes det ejendommelige Fall of Foyers, Skotlands højeste Vandfald.
Endelig foretoges den 28. Juni en Tur fra Hovedkvarteret i Inverness
langs Loch N ess til Fort William paa Skotlands Vestside og langs Loch
Leven til de skønne, grønklædte Bjergdrag omkring Glencoe, og herfra
tilbage til Edinburgh.
Naar Kongressen blev en straalende Oplevelse for alle Deltagerne,
skyldes det først og fremmest Miss PHYLLIS BARCLAY-SMITH, B. 0. U.s
Sekretær, samt de to kendte skotske, kvindelige Ornithologer, Miss L. J.
RINTOUL og Miss E. V. BAXTER, der med en utrættelig Enthusiasme havde
organiseret hele Kongressen og sørget for alle Arrangementer, ligesom
de under hele Konferencen fungerede som meget charmerende Værtinder,
der fik alle Deltagerne til at føle sig velkomne i Skotland.
Medlemmerne af D. 0. F. vil i Vinterens Løb faa Lejlighed til at høre
mere om Kongressen i et Foredrag af stud. mag. J. GUILDAL. (Red.).

