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MINDRE MEDDELELSER
Hærfugl (Upupa epops L.) i Sydsjælland.

Den 19. l\!Iaj 1946 kom jeg gaaende igennem Karrebækstorp-·skov (ved Karrebæksminde). Jeg var lige kommet ud paa en
stor Lysning, da en Fugl fløj op faa Meter foran mig. Jeg antog
den først for en Skovskade, men idet den satte sig p·aa et Hegn
ca. 20 lVIeter hvorfra jeg stod, blev jeg straks klar over, at det
var en Hærfugl, jeg havde for mig. Jeg iattog den i ca. 5 Minutter, mens den fremviste al sin Pragt. Den fløj bort fra Regnet i en lille Bue og satte sig paa samme Sted, rystede Toppen
paa Hovedet, lagde den igen, vendte og drejede Hovedet helt
rundt, saa Næbbet laa langs med Ryggen, hvilket saa meget
pudsigt ud. Den fløj først bort, da jeg· nærmede mig den paa
en Afstand af 15 lVIeter; den tog Retning af den mod~mtte Side·
af Lysningen, men i Stedet for at sætte sig i Træerne der,
som jeg havde haabet, fløj den over Trætoppene og forsvandt.
OLE SØNDERHOUSEN.
bran,sa11gc:~r

(Phylloscopus collybita (Vieill.)) truffet i Østjylland•.

Paa en Cykeltur i Østjylland Sommeren 1946 har jeg hørt
ikke færre end 6 G nrn sangere paa 5 forskellige Omraader
og mener, at det kan have sin Interesse at nævne Lokaliteterne, da Arten som bekendt har bredt sig sydfra og endnu
kun træffes faatalligt uden for Sydjylland.
8. Juli: En cS i et Par store Ege i Ris Skov ved Aarhus;.
sa1i1me Dag en cS i Naaletræsomraade i den fredede Rigelmose
Skov sydøst for Rønde.
9. Juli: En
synger paa Skraaningen vest for Stubbe Søved Ebeltoft-G renaa vej en.
13. Juli: To syngende cS i Sønderskoven ved Silkeborgsøerne, den ene ved Aasen østpaa, den anden lidt syd for
Slaaensø, omtrent ved Kongestolen. En treje 0 sang i lVIoseomraadet Kobskov lige syd for Silkeborg.

o

o

NIELS JØRGEN TORTZEN.

Sommeriagttagelser af
(Pyrrhula pyrrhula (L.))
i Nordsjælland.

Den 15. Juni 1946 saa og hørte jeg i hvert Fald 2 (muligvis 3) Dompapper, begge cS cS lidt nord for Stjernen i Store
Dyrehave.

202

I Skallerød Vang, ca. 1 km syd for Sjernen i Gribskov, saa
jeg den 21. Juli 1946 en cS og en 9 Dompap, der sad paa Jorden og aad Skovsyrefrugter.
NIELS JØRGEN TORTZEN.
(Recurvirostra avosetta
i Roskilde

paa Eskildsø

Det er meget interessant at følge Klydens Tiltagen paa
Eskildsø i Roskilde Fjord. 1943 kom de første Klyder til Eskildsø, og 3 Par begyndte at ruge der samme Aar. I 1944 kom
7 Par; og i 1945 naaede Antallet op paa 16 Par. Iaar (1946)
er Antallet steget til 30 Par, og yderligere har iaar et Par
Klyder ynglet paa den meget lille Holm Risøen. I 1944 ynglede desuden et Par paa Ringøen.
ANTON SØRENSEN.
Fuglelivet i Boserup Skov og Omegn.

Det er først og fremmest de mere sjældne Arter, jeg vil
fremhæve, og samtidigt de almindelige Arter, som jeg synes
der er særlig mange Ynglepar af.
I Boserup Skov ynglede i 1946 tre Par Piroler (Oriolus
oriolits) og i Bognæs Storskov samme Aar 2 Par. Det er en
Fugl, der er i glædelig Fremgang her paa Egnen. Pirolen kom
til Boserup Skov første Gang 1943, da 1 Par rugede. I 1944
var der 2 Par og i 1945 3 Par. I Bognæs har der været 1 Par
konstant siden 1941 (se D. 0. F. T. 39, 1945, p. 211). Af andre
Arter kan nævnes Gransanger ( Phylloscopus collybita ), af
hvilken 1 Par konstant har ynglet her siden 194;). Af almindelige Arter kau nævnes Kærnebider (Coccothmustes coccothmustes), der findes i et Antal af ca. 10-15 Par, og Gærdesmutte (Troglodytes t,roglodytes), af hvilke der yngler ca. 1016 Par. I Kattinge Sø har i 1946 ynglet et Par D ros se 1rør.s anger (Acrocephalus arundinaceus ).
ANTON SØRENSEN.
Duehøgens (Astur gentilis (L.)) Byttefugle.

Som Supplement til den Liste over Duehøgens Byttefugle,
som Dr. VAGN HoLSTEIN giver i sit Værk "Duehøgen" (1942),
kan jeg nævne følgende Iagttagelser, der alle stammer fra Rude
Skov ved Holte, hvor jeg i Aarene 1941-45 jævnligt havde
Lejlighed til at betragte det der ynglende Duehøgepar.
N edenstaaende Fuglearter har jeg konstateret fanget eller
efterstræbt af Duehøg:
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Ringdue (Coluniba palumbus): 14 Stk. Af 12 Stk. fandtes
Rester i Reden. 1 Stk. saa jeg blive jaget og fanget af
nuar). Fjer af 1 Stk. paa Plukkested nær Reden.
Tam due (Colitmba clomestica): Fjer af 1 Stk. paa Plukkested nær Reden.
Tamhøne (Galliis dornesticus): Fandt i Begyndelsen af August Fjer af 1 Stk. 7-800 m fra Reden paa typjsk Plukkested
(tyk, flad TTæstub). Redestedet var forladt.
Sangdrossel ( Turdits philomelos): Fjer af 1 Stk. paa Plukkested nær Reden (Ungetid).
Solsort (Titrdus merula): Saa 1 Stk. blive bragt til Reden
af c) (lVIaj).
Skovskade (Garrulus glandariits): Saa 1 Stk. blive jaget
af c) (18. April). Fjer af 1 Stk. paa Plukkested nær Reden
(Ungetid).
R a ag e (Corvus frugilegus): Fjer og Vinger af 1 Stk. ca.
300 m fra Reden (6. Juli).
Krage(Corvuscornix): Saa 1 Stk. blive jaget af c)(sidstiJYiaj).
Stor Flagspætte (Dryobates major): 2 Stk. Rester af 1 Stk.
i Reden. 1 Stk. saas jaget og fanget af c) (Rugetid).
Spurvehøg (Accipiter nisus): Den 19. lVIaj 1942 skræmte
jeg en Duehøg (o) op fra en stor Gran, i hvilken jeg ofte tidligere havde set og hørt Dnehøg. I Træets nederste Grene
fandt jeg et Par Vinger hængende, der viste sig at være af
Spurvehøg. De var forbundet med Brystbenet og var endnu
helt vaade af frisk Blod. Fjer og Dun fandtes paa Jorden.
:Mange Plukkesteder er undersøgt, uden at jeg har kunnet
bestemme Byttets Art, og en Del Gange har Høgene vist sig
med som Regel ret smaa, ubestemmelige Klumper i Fangerne.

o

TORBEN ANDEHSEN.

Ynglefund af Misteldrossel ( Turdus viscivorus

Den 18. Juni 1946 fandt jeg i Svanninge Bakker (Sydvestfyn) en Rede af Misteldrossel med to knap flyvefærdige
Unger. Reden var anbragt 6-7 lVIeter til Vejrs i en Skovfyr
ikke mere end ca. 50 Meter fra en stærkt befærdet Landevej.
De gamle Fugle var aldeles, rasende; da jeg var klatret op til
Reden, angreb den ene mig gentagne Gange, idet den med
den karakteristiske Snærren styrtede sig ned mod mig for dog
at bøje af lidt over mit Hoved.
Den 30. Juni var jeg atter i Svanninge Bakker. Jeg saa
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ikke :Misteldroslen, men jeg fik alligevel konstateret, at "mit
Par" ikke var det eneste i Svanninge. Jeg talte nemlig med
d'Herrer J ØIWEN BANKE og KAI~L JACOBSEN om Sagen, og de
kunde som lokale Ornitologer meddele følgende Iagttagelser:
24. 4. og 13. 5. 1 Stk. iagttaget.
7. 6. 2 Stk. over Sandbjerggaard og 2 Stk. ved Ravnehusene
(en anden Lokalitet i Svanninge Bakker).
8. 6. 2 Gange set i Skoven SSV for Sandbjerggaard.
14. 6. Ikke mindre end 4 lVIisteldrosler paa en lVIark ved Sandbjerggaard.
Hverken BANKE eller JACOBSEN havde fundet Reden, men
de var ikke i Tvivl om, at der nok skulde være mindst to.
Ynglepar i Svanninge Bakker.
TORKIL lVIoESTRUP.
Knarænder (Anas strepera L.) paa Saxkøhing Fjord.

Den 1. August 1946 blev paa Arbejdsanstaltens Enge ved
Saxkøbing Fjord skudt en ung Knarand. Eksemplaret var, da.
det blev forevist mig, i en saadan Tilstand at Udstopning var
umulig. Igen den 3. August blev paa samme Terræn skudt
en Knarand, som jeg udstoppede og som viste sig at være en
ung Hun.
H. w. HANSEN.
Overvintrende Rødben

totanus (L.)).

Ved Enø Overdrev iagttog jeg 6. 1. 1946 to Rød b en paa
Strandbredden, hvorfra jeg lettede dem. De forholdt sig tavse.
ROY CORFIXEN.
Gravand

tadorna (L.)) ynglende ved

Den 12. Juni 1945 traf jeg et Gravandepar med 10 nyklækkede Ællinger i Stampen Sø ved Raadvad. Faa Dage efter var
Fuglene forsvundet og Ungerne. er sandsynligvis ført ud til
Kysten ad lVIølleaaen.
cm~. KRtGER.
Usædvanligt Raststed for Horsegøg (Capella g. gallinago (L.)).

Under et Besøg paa Vallensbæk Strand Syd for Køge den
2. Sept. 1945 traf jeg et stort Antal Horsegøge, der hvilede i
Strandkanten i den opskyllede Tang. Efterhaanden skræmte
jeg adskillige Flokke paa 20-50 Fugle op og jeg regner med,
at der paa en Strækning af 150-200 lVIeter har ligget 200-250
Horsegøge.
cHR. IT:\..RUGER.
·

