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MINDRE MEDDELELSER
Bomlærke (Emberiza calandra L.) ynglende i Skov.

Som en noget usædvanlig Redeplads for Bomlærke (Emberiza calandra L.), denne det aabne Lands og Marks Fugl, kan
nævnes, at den fandtes ynglende i Kapelskoven ved Rønningesøgaard 11. 6. 1946. Denne Skov er Højskov, der bestaar af Bøg,
Eg og nogle Stk. Ask. Reden var anbragt ca. 1 / 2 Meter over
Skovbunden i nogle Rodskud fra et Træ. Hannen hørtes kun
faa Gange syngende fra Toppen af en stor enlig Lind, der stod
ved Kanten af den nærliggende Sø. Den havde noget vanskeligt ved at gøre sin Stemme gældende i Koret fra de mange
Skovfugle.
AKSEL JACOBSEN.
Angriber Musvitten (Parus major L.) andre

Fu~le?

Sidst paa Vinteren 194 7 gjorde jeg i Haven paa Rønningesøgaard en Iagttagelse, der maaske kunde have nogen Interesse
i Forbindelse med Emnet: Angriber Musvitten andre Fugle ?1)
12. Marts, en af den lange Vinters strænge Frostdage, sad
der i et Blommetræ uden for mit Stuevindue en halv Snes
Gulspurve og morgensol ede sig. De saa usædvanlig træge ud,
og sad som struttende Fjerbolde med Hovederne dybt indtrukket og Halerne slapt hængende ned, hvad der skyldtes den
haarde Kulde; Temperaturen var paa det Tidspunkt+ 16 Gr.
C. i Solen. I en Mirabellehæk tæt derved hoppede en Musvit
om paa sin sædvanlige livlige Maade undersøgende Kviste og
Knopper. Pludselig satte den sig paa en Gren i Blommetræet
ved Siden af en af Gulspurvene, og i samme Øjeblik ændrede
den fuldstændig Karakter. Den sad nu struttende "af Kulde"
som de andre, med Hovedet saa dybt indtrukket at alle mørke
Farver paa den var fuldstændig forsvundet, selv den mørke
Overside skjultes næsten af de struttende Brystfjer, og der
skulde langt mere end et tilfældigt Øjekast til at skelne den
fra Gulspurvene. Saadan sad den i 1 / 2-1 Minut, saa gjorde
den et pludseligt uventet Udfald mod Gulspurvens Hoved med
det Resultat, at denne faldt bagover og flagrende greb fat i
1)

Om dette Emne se H. POULSEN, D. 0. F. T. 38, 1944, p. 100; og J.
0. F. T. 39, 1945, p. 60. (Red.).
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en Gren længere nede. Den var tilsyneladende ret generende
ramt af Musvittens Næbspids, for den rystede Hovedet kraftigt
flere Gange en Tid. Men Musvitten satte sig paa samme Vis
op ved Siden af en anden Gulspurv og gentog det samme Forsøg, derefter med en tredie og en fjerde, stadig uden Resultat, hvorefter den fløj bort. Det saa ud, som den hver Gang
sigtede efter et bestemt Punkt af Fuglens Hoved, i eller omkring ved Øjet.
AKSEL JACOBSEN.
Ny Yngleplads for Knopsvane (Cygnus olor (Gm.)).

I Forsommeren 1946 fandt jeg et Par ynglende Knopsvaner
i den saakaldte "lslingens Lergrav", beliggende ca. 1 / 2 km
Nord for Vordingborg.
Ogsaa i Sommeren 194 7 var der et Par ynglende Svaner
i Mosen. Dette er første Gang jeg har truffet Fuglen ynglende
her, og jeg har heller ikke fra anden Side hørt, at den skulde
have ynglet her før i Tiden. Derimod har jeg i tidligere Aar
set Svaner tidligt om Foraaret, men de er efter en Tids ForO. OLAFSSoN.
løb trukket bort igen, uden at ruge her.
Bjergvipstjert (Motacilla cinerea Tunstall) i Hornsherred.

Som nævnt i D. 0. F. T. 40, 1946, p. 263 har en Bjergvipstjert holdt til i Vintre Møller pr. Kr. Saaby i Vinteren 1946/4 7.
Første Gang den blev set var d. 7. 12. 1946. Siden kunde
jeg altid finde den, naar jeg gik langs Aaen, hvor denne paa
ca. 1 km har skraanende Bredder og nogle Steder lavt Vand.
Den 6. 3. 1947, mens jeg var bortrejst, blev den ringmærket, og ogsaa den følgende Dag blev den set i Aaen, hvor den
altid var livlig og aldrig gjorde Indtryk af at være knuget af
den lange Frostperiode, vi havde haft. Saa indtraf stærkt Snefald og Fygning, og det Sted i Aaen, hvor Bjergvipstjerten
havde holdt mest til, blev fuldstændig dækket af en stor Snedrive. Siden er Bjergvipstjerten ikke set. HANS WoNsILD.
Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus (Temm.))
paa Amager og ved Præstø.

Den 30. Marts 1947 om Eftermiddagen saa jeg sammen med
Ekspeditionssekretær TH. FRØLICH i Kongelunden paa Amager
en Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus). Den lod
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sig betragte paa nært Hold gentagne Gange, medens den i
uarbrudt Bevægelse søgte efter Føde i lave Graner og Ungbøge
sammen med en mindre Flok alm. Fuglekonger (Regulu8 1·egulus ), af hvilke der opholdt sig adskillige rastende Smaaflokke
paa Træk i Skoven; ja selv ude paa den nye Kalvebodsdæmning saa jeg en alm. Fuglekonge ca. 2 km fra nærmeste Træbevoksning.
I Løbet af Foraaret 194 7 har jeg paa Feddet ved Præstø
sammen med en Del Medlemmer fra Dansk Ornithologisk Forening iagttaget Rødtoppet Fuglekonge.
Første Gang den 27. 4. om Eftermiddagen hørte jeg i Granplantagen en syngende Rødtoppet Fuglekonge, og ved at gaa
Terrænet nøjere igennem lykkedes det os at se en 3-4 Stkr.
Den 15. 5., ligeledes om Eftermiddagen, blev der paa samme
Lokalitet iagttaget 3 Fugle, hvoraf de 2 sang ivrigt. Tredie
Gang den 1. 6. opholdt jeg mig paa nøjagtig samme Sted
baade Formiddag og Eftermiddag. Denne Gang var Fuglene
betydelig mere flygtige og man fik kun et Glimt af dem af
og til, naar de fløj fra een Trætop til en anden. Sangen hørtes
kun faa Gange, men paa eet Tidspunkt hørtes dog 2 syngende
Fugle.
Da der saaledes har været iagttaget Rødtoppede Fuglekonger
paa nøjagtig samme Lokalitet 3 Gange i Løbet af mere end en
Maaned og jeg hver Gang hørt 2 syngende Hanner, vil jeg anse
det for overvejende sandsynligt, at de har ynglet der i Aar,
hvilket jeg yderligere blev forvisset om, da jeg den 24. 8. paa
samme Lokalitet saa en ung Fuglekonge, dog uden at jeg med
Sikkerhed kunde bestemme Arten, men da jeg aldrig har set
alm. Fuglekonge paa dette Sted inden for en Radius af ca. 1 km,
vil jeg anse det for sandsynligt, at det har drejet sig om en
Unge af Rødtoppet Fuglekonge.
ERIK HANSEN.
Bredstjartad labb (Stercorarius pomarinus (Temm.))
vid Jutlands vastkust.
I borjan av augusti foretog jag en båtresa från Antwerpen
till Goteborg, varvid båten hela dagen den 9 augusti foljde
Jutlands vastkust ett par km från stranden. Nar vi hunnit
några mil norr om Ringkøbing stod jag på dack och tittade på
en storm få g e 1 (Fulma1·us glacialis ), som kretsade kring båten
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tillsammans med några tretåiga måsar (Rissa tridactyla).
Då dok det upp en gammal bredstjartad labb (Stenorarius
pomarinus), som tatt utmed vattenytan korn fiygande i nordlig·
riktning ratt nara båten. De fOrlangda mellersta stjartpennornas karakteristiska breda spetsar sågs tydligt. Fågeln var av
den ljusa fasen.
CLAES RAMEL.
Svartbagen (Larus marinus L.) paa Hirsholmene 1947.

I Dr. phil. FINN SALOMONSENS Afhandling: "Maagekolonier
paa Hirsholmene", D. 0. F. T. 41, 1947, p. 174, omtaler Forf.
Svartbagen som værende til Stede, men ikke ynglende under
hans Besøg omkr. 1. Juni. Af Hensyn til fremtidig Statistik
kan det maaske være af Interesse at bemærke, at Arten efter
dette Tidspunkt er skredet til Ynglen. Under mit Besøg medio
Juli blev en Rede indeholdende 1 stærkt ruget Æg forevist
mig d. 13. Juli. Antagelig er lste Kuld Æg gaaet tabt (jfr.
U. MøHL-HANSEN D. 0. F. T. 41, 1947, p. 44) og dette Aarsagen
til at SALOMONSEN ikke kunde opføre Arten som Ynglefugl.
TORBEN SVENDSEN.
Opskyllede Fugle ved Vesterhavet efter Vinteren 1947.

I Midten af April 1947 fandt jeg paa en Vandring fra Sønderho til Nordby (11 km langs Fanøs Vestkyst) 471 Fugle, som
laa opskyllet paa Forstranden. Hovedparten var:
1. Dykkende Fugle, som havde lidt Hunger under den stadige Blæst og Uro paa Havet og dernæst var overmandet af
Kulde og Is.
2. Strand- og Lavvandsfugle, som havde prøvet at overvintre eller tidligt var vendt hjem (førend Viben) og derfor døde,
da Kulden paany satte stærkt ind. De har rimeligvis fundet
Døden paa Vaderne bagved Fanø, og deres Lig er ført med
Tidevandet ud til Fanøs Vestkyst.
Nogle Uger senere gik jeg to Ture fra Vejrs til Børsmose,
4-5 km Nord for Blaavands Huk, og fandt 53 Fugle. Det var
lidt for sent, idet den langvarige Østenstorm i Begyn~elsen af
Maj havde lagt Sanddriver fra Klitterne ud over Sandstranden.
De fleste af de opskyllede Fugle var sikkert dækket til. Heroppe var temmelig mange af Dyrene mærket af Olie og er
altsaa egentlig ikke døde af Vinterkulde. Desuden fandtes te>
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temmelig friske Havterner, som havde fundet Døden saa sent
som i Maj. Blandt Fanø-Fuglene er en Del af Troldænderne
ikke sikkert bestemt; nogle af dem har snarere været Bjergænder.
Fanø Vejrs heraf
17.Apr. 14. og
1947 21. Maj
14
3
Rødstrubet Lom (Colymbus stellatus) ......... .
Sorts tru bet Lom (Colymbus arcticus) ......... .
3
4
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) ..... .
8
Graas tru bet Lappedykker (Podiceps griseigena)
10
1
1
Sule (M orus bassanus) ......................... .
1
Sangsvane (Cygnus cy,qnus) .................. .
1
2
Stor Svaneart (Gygnus sp.) ...................... .
1
Pibesvane (Cygnus bewickii) .................. .
47
3
Gravand (Tadorna tadorna) ................... .
Graaand (Anas platyrhynchos) ................. .
7
2
Pibeand (Anas penelope) ...................... .
1
Taffeland (Aythya ferina) ..................... .
46
1
Troldand (Aythya fuli,qula) ................... .
49
5
Bjergand (Aythya marila) ..................... .
Hvinand (Bucephala clangula) ................. .
1 d"
3
Havlit (Clangula hyemalis) .................... .
1
1
Ederfugl (Somateria mollissima) ............... .
3
46
Sortand (Melanitta nigra) ..................... .
25
3
Fløjlsand (Melanitta fusca) ................... .
7
Toppet Skalles! uger (Me1·gus serratm') ....... .
1
Musvaage (Buteo buteo) ....................... .
Fasan (Phasianus colchicus) .................... .
1~
1
T a m H ø n e (Gallus domesticus) . ................ .
1
Tam Gaas (Anser domesticus) (en Vinge) ....... .
1
5
Bl is h ø n e (Fulica atra) ........................ .
1
Strandhjejle (Squatarola squatm·ola) .......... .
81
S tran d skad e (H aematopus ostralegus) ......... .
3
V i b e ( V anellus vanellus) ....................... .
63
Stor Regnspove (Numenius arquata) .......... .
13
Stormmaage (Larus canus) (alle gl.) .......... .
15
Sølvmaag·e (Lams argentatus) (alle gl.) ....... .
4
Sildemaage (Lams fuscus (alle unge) ......... .
1
Svartbag (Larus marinus) (ung) ............... .
1
Hættemaag·e (Larus riclibundus) (gl.) .......... .
2
Hav terne (Sterna paradisaea) ................. .
16
Alk (Alca torda) ............................... .
2
Lomvie (Uria aalge) ........................... .
1
Lærke (Alauda arvensis) ....................... .
2
1
Allike (Coloeus monedula) ..................... .
1
2
Krage (Cm·vus co1·one cornix) .................. .
1
Solsort (Turdus merula) ....................... .
2
2
Stær (Stumus vulgm·is) ........................ .
53
471

mærket
af Olie
(Vejrs)
1
1
1

1

9
1 Fanø

HALFDAN LANGE.

