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MINDRE MEDDELELSER
Islom ( Colymbus immer) fra

Helgen~s.

Den i D. 0. F. T. 40, 1946, p. 60 omtalte Islom, nedlagt 25.
December 1945, er ikke, som opgivet, fra ukendt Lokalitet,
men er skudt ved Helgenæs, efter hvad Konservator HANS
MADSEN venligst meddeler.
FINN SALOMONSEN. '{

Rugende Albino-Hun af Solsort.

Albino af Solsort (Turdus merula).

Den 1. Maj 1944 saa jeg en rugende Albino Solsorthun i
en Kolonihave tæt ved Jernbanens Terræn i Aarhus. Jernbanepersonalet havde hyppigt set Fuglen paa J ernbaneterrænet
i 1943, men først i 1944 blev Reden tilfældigt fundet, da den
var anbragt meget aabenlyst i en Hæk ud til aaben Vej. Da
jeg besøgte Stedet, holdt Fuglen meget haardt paa Reden, der
af Havens Ejer blev opgivet som indeholdende nyklækkede
Unger, hvorfor det var muligt at fotografere Fuglen paa ca.
1 Meters Afstand uden Skjul, og uden at Fuglen gik af Reden. Med Undtagelse af enkelte mørke Fjer paa Nakke og
Ryg var Fuglen helt hvid, mere hvid end Billedet giver Indtryk af. Ifølge Oplysning fra Havens Ejer var Hannen normalfarvet sort. Desværre fik jeg ikke opklaret, om Ungerne blev
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sorte eller hvide) idet en Kat havde plyndret Reden, da jeg
nogle Dage senere aflagde et nyt Besøg. THORVALD KJÆR.
Musvit (Parus major) plyndrer Rede af Landsvale
(Hirundo rustica).

Da Spørgsmaalet om, hvorvidt lVIusvitten (Partis major)
røver andre Fugles Yngel, i de sidste Par Aar er blevet berørt nogle Gange, vil jeg tro, at følgende Iagttagelse kan have
Interesse.
I Foraaret 1945 ynglede der paa vort Loft i Holte et Par
Landsvaler (Hfrundo 1·ustica)) som hen i Juni havde 4 næsten
flyvefærdige Unger i Reden. En Dag laa de dræbte paa Gulvet i en Afstand af 5 lVIeter fra Reden. De 3 havde ituhakket
Baghovede og ved siden af den fjerde laa en død Musvit. De
voksne Svaler saas ikke. - Formodentlig er lVIusvitten efter
at have dræbt de 3 Unger og ædt deres Hjerner blevet overrasket af Forældrene, idet den skulde i Gang med den fjerde.
De to ophidsede Forældre har vel saa i Forening gjort det af
med Røveren.
TORBEN ANDERSEN.
Rødstrubet Piber (Anthus cervinus Pall.) i Danmark.
Rødstrubet Piber er ikke tidHgere iagttaget i Danmark, men er nu
af flere Ornithologer blevet konstateret paa Efteraarstrækket paa Amager.
I den Anledning har vi faaet Tilladelse til at offentliggøre følgende Uddrag af Brev fra B. PALM til mag. scient. B. LØPPENTHIN.
(Red.)

At Rødstrubet Piper er en aarlig Gæst i vort Land - omend meget faatallig
synes at fremgaa af Iagttagelser ved
Falsterbo; stud. mag. lVIETZ oplyser, at RUDEBECK m.fl. aarligt
iagttager en halv Snes, og de trækker vel uden Undtagelse
over Sundet. Hvad vi iagttog paa Amager i Aar (1945) maa
dog vist være af en noget anden Karakter. En Ting er, at
der ved det fuglerige Falsterbo aarligt optræder en halv Snes
Fugle, noget helt andet er, at der paa Amager, som fænologisk staar langt tilbage for Falsterbo, et enkelt Aar kan ses
et lignende Antal, uden at de mange Ornithologer derude
(undertegnede medregnet) i tidligere .Aar har set eller hørt
saa meget som en eneste; jeg synes, at det rnaa tyde paa en
Invasion, men nu faar vi se, om noget lignende har fundet
Sted ved Falsterbo i Aar.
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1945 iagttog PALM den første trækkende NV langs Kysten
ud for Kongelunden (anførte Trækretning er alminlig for mange af de trækkende Fugle derude under
Efteraarstrækket, saaledes næsten alle Engpibere,
alle Tornirisker o. s. v.).
·8/ 9 1945 gjorde FRØLICH en ganske tilsvarende Iagttagelse.
Alle senere Iagttagelser blev gjort af undertegnede:
Tl9/ 9 1945: 1 ved Sydvestpynten; blev i Løbet af en halv Times Tid flere Gange jaget op fra Engen paa faa
Meters Afstand.
22
= / 9 1945: 1 set og hørt ved Sydvestpynten under ganske særligt fortræffelige Omstændigheder (paa Pigtraad sammen med Engpiper paa ca. 10 m Afstand).
26
· / 9 1945: 1 trækkende NV ligesom de to første.
·27/ 9 1945: 1 iagttaget paa Engen ved Vestkysten ud for Ugandavej.
Endvidere saas og hørtes en enkelt flyvende omtrent samme Sted ved Amagers Vestkyst 18/9 , 24/ 9 &
28 /g 1945.
· 9 ; 10 1945 havde jeg mit sidste Møde med den Rødstrubede
Piber, ved Vestkysten ud for Ugandavej.
- 7; 9

Det drejer sig altsaa om et meget betydeligt Antal Observationer, selv om jeg ikke har set mere end en enkelt ad
·Gangen og højst 2 paa, samme Dag, og selv om de naturligvis
næsten ganske druknede imellem de mange Engpibere, der
-opholdt sig paa de samme Lokaliteter, og med hvilke de forøvrigt delvis slog Flok og Følge. N aar saa tilføjes, at deres
Stemme forekommer mig at være saa karakteristisk, at jeg
meget vanskeligt kan tænke mig, at kyndige Trækornithologer
skulde kunne undgaa at spidse Øren, naarsomhelst de faar
Lejlighed at høre den, og naar det tages i Betragtning, at
Arten trods dette ikke er blevet bemærket de foregaaende
Aar, saa synes jeg, at man nødsages til at drage den Slutning,
at der maa være Tale om en ret enestaaende invasionsagtig
Optræden.1)
BØRGE PALM.
1) forskellen mellem Engpiber og Rødstrubet Piber i Stemme, Udse-ende og Opførsel er bl. a. beskrevet af NATORP 1 Ornithologische Monatsberichte 33, 1925, p. 65, og· i "Våre fåglar i Norden" 1, 1942, p. 233.
(Red.)
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Pomeransfugle (Charadrius morinellus) i Flok paa
Efteraarstræk.

Ved en Ekskursion d. 23. September 1945 til det inddæmmede Tærræn i Kalveboderne paa Amager, saa Deltagerne 17
Pomeransfugle i Flok. Fire gamle Hunner bar endnu Rester af Yngledragten. Disse Fugle var ikke paafaldende tillidsfulde. Den 25. Sept. 1945 saa stud. mag. BØRGE PALM 19 Pomeransfugle i Flok paa samme Terræn, hvilket sikkert er den
største Flok, der endnu er konstateret paa Efteraarstrækket,
hvor den iøvrigt paa ingen l\faade forekommer almindeligt.
Den 30. Sept. 1945 saa vi 6 Individer paa Terrænet; disse
var overmaade tillidsfulde, man kunde komme paa et godt
Skridts Afstand fra dem. Fuglene holdt til paa de tørre, sandede Steder.
C. A. BLUME.
Sortegraa Ryle ( Calidris maritima) i Kalveboderne.

Den 11. November 1945 havde Deltagerne i en Ekskursion
den Oplevelse at se en Sortegraa Ryle paa 1 a 2 Meters
Afstand ved en Vandpyt paa det inddæmmede Terræn i Kalveboderne. Samtidigt saa vi 2 Vadefugle ved en anden Vandpyt
men paa den anden Side af en bred, dyb Kanal; de forsvandt
desværre hurtigt om bag en Jordvold og lod sig ikke se mere.
Saa vidt jeg kunde skønne, var det 2 Sortegraa Ryler. Samme
Dag blev der paa den samme fortræffelige Lokalitet skudt
2 Eksemplarer til Zoologisk Museum (Se D. 0. F. T. 40, 1946,
p. 60.). Den Sortegraa Ryle, der kun forekommer sporadisk
her i Landet, ses oftest enkeltvis.
c. A. BLUME.
Sydvestsjællandsk Fugleliv Sommeren 1945.

Fra de sidste aartier foreligger der, saa vidt jeg ved, kun
spredte meddelelser om Sydvestsjællands fugle, og det er grunden til, at jeg fremkommer med nedenstaaende iagttagelser.
De stammer ellers udelukkende fra et ferieophold fra 19/ 6 til
27 /
6 i Bisserup ved kysten mellem Næstved og Skelskør, og
da jeg tilmed ikke var kommet for at se paa fugle, er iagttagelserne kun ufuldkomne.
Nattergalen (Lnscinia luscinia) havde næsten indstillet
sangen. Enkelte hørtes i Holsteinborg Park og paa Ormø, og
Il
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varselstemmen lød et par steder i Strandskoven; utvivlsomt
yngler adskillige par paa de mange velegnede lokaliteter.
Pi ro 1er n e ( Oriolus 01·iolus) hørte jeg slet ikke synge. I
Strandskoven fløjtede en han som regel inden for et lille omraade, hvor hunnen sikkert rugede, og desuden fløjtede en han
i den nordlige Del af Rude Skov 27 / 6 • I Christiansholms Plantage traf jeg 20 / 6 en han og to hunner; hannen fløjtede, mens
hunnerne sloges og forfulgte hinanden.
Høgesangeren (Sylvia nisoria) havde rede med unger i
tæt, lav tjørnebevoksning paa skrænten mod havet ved Christiansholms Plantage. Parret smuttede stilfærdigt omkring efter føde til ungerne, og de fodrede, selv om jeg stod faa meter fra reden. Hannen sang ikke, men varselstemmen hørtes
enkelte Gange.
En Gransanger (Phylloscopits collybita) sang i Rude
Skov 22 / 6 •
En Kærsanger (Acrocephalits paliisfris) sang i Christiansholms Plantage 20 / 6 •
Ha 1em ej ser n e (Ægithalos caitdatw;) var aaben bart ret
almindelige. I Holsteinborg Park og i Rude Skov traf jeg paa
een dag 3 par, som fulgtes af deres udfløjne unger, og 2 par,
som saa ud til at samle føde til ungerne i reden.
Stenpikker (Oenanthe oenanthe): Parvis enkelte steder
mellem Bisserup og Christiansholms Plantage, desuden 1 par
med udfløjne unger paa Vesterfed.
Rødstjert (Phoenicurus phoenicunts): Parvis i Christiansholms Plantage og i Strandskoven, desuden enkelte syngende
hanner.
Broget Fluesnapper (Muscicapa hypoleiica): Ynglede i
Holsteinborg Park.
G r a a F 1u e snap p er: (Muscicapa st1·iata): Ret almindelig.
Tornskad e: (Lanius collurio): 4 hanner holdt til paa en
strækning af l1/ 2 km. langs stranden ved Christiansholms
Plantage, iøvrigt kun enkelte her og der.
Kærne bid er e (Coccothraustes coccothraustes) fløj familievis omkring baade i den nordlige og i den sydlige del af
Rude Skov.
Sti 11 it ser n e (Cm·duelis carduelis) var almindelige. De
saas overalt, som regel enkeltvis eller parvis, men ogsaa med
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ndfløjne unger. Visse steder var Stillitserne næsten lige saa
talrige som 'I1orniriskerne.
Flere par Dværglappedykkere (Podiceps rnficollis)
ynglede (efter stemmerne at dømme) i mosen i. den nordlige
del af Rude Skov. En dag kom to kæmpende fugle ud paa
aabent vand.
2 par Rødhalsede Lappedykkere (Podiceps g1·iseigena)
laa i mosen med store unger.
En større koloni af Hejrer (A1·dea cine1·ea) fandtes stadig
paa Ormø.
Taarnfalkene (Falco tinnilncillus) var ret almindelige.
Enkelte par ynglede i hver af de store skove (Rude Skov,
Fyrendal Skov, Basnæs Skov), antagelig ogsaa i Christiansholms Plantage, paa Ormø og paa Glænø.
10 par Dværgterner (Sterna albif1·ons) havde slaaet sig
ned paa Østerfed nærmest ved Bisserup. Enkelte unger var
paa vingerne, men de fleste par havde endnu reder med æg.
Et halvt Hundrede Klyder (Receirvi?'ostm avosettci) holdt
til paa Strandengene ved Glænø, navnlig ved Horsevejle. EnBØRGE PALM.
kelte par saas med halvvoksne unger.

ANMELDELSER
LUDLOW GmscoM: Modern Bird Study. (190 pp., 10 Tekstfig., 15
fotografiske Tavler.) - HARVARD UNIVERSITY PREss, Cambridge, Massachusetts 1945.
Bogen er baseret paa en Serie Foredrag over forskellige ornithologiske Emner og giver saaledes ikke nogen samlet Oversigt over den moderne Ornithologi, men indeholder udmærkede Skildringer af f. Eks. Fugletrækkets Aarsager og Opstaaen og dets Ruter i Nord Amerika, Fuglenes
Intelligens og deres psykiske Tilpasningsevne, de amerikanske Fugles
Zoogeografi og endelig Artsbegrebet i moderne Ornithologi. Man mærker
overalt Forf.s dybe Fortrolighed med disse Emner. Han henter sine Eksempler fra hele Verden, er inde i Verdensliteraturen og har stor personlig Erfaring. Den lille smukt udstyrede Bog indeholder en Fylde af
nye og interessante Enkeltheder om en Række vigtige Fænomener indenfor Fuglestudiet, fremført paa en livlig og fængslende Maade. Bogen er
af Betydning ogsaa for danske Fugleinteresserede, fordi den paa en letfattelig, populær l\faade fortæller, hvad der nu staar i Brændpunktet for
Interessen, hvor langt vi er naaet og hvilke Spørgsmaal, der nu melder
sig.
F. S.
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