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MINDRE MEDDELELSER
Nye Farer for Havets Fugle.

Fra Hals kom paa Slutningen af Aaret 1944 følgende Meddelelse.
Tirsdagen den 14 / 11 1944 Klokken 1 ?t sprang i nordostlig
Retning fra Hals Strand en kraftig Mine ude i Kattegat. Vinden var O.N.O., Styrke 5, Skydække 4 / 10 , sigtbart 10 Sømil,
svag Strøm fra Syd. Den 15. om Morgenen drev over 400 døde
Ænder, navnlig Sortænder og Fløjlsænder (Hanner og Hunner)
samt enkelte Ederfugle, i Land fra Hjørnet af Fjorden og omtrent op til Hou. Enkelte Fugle havde brækkede. Ben og· Brystbenet itu. Fuglene var alle velnærede og havde ikke været
i Olie. Der laa paa den Tid mange Dykænder baade Nord og
Syd for Hals Barre ude til Havs.
Faa Dage forinden sprang om Dagen en Mine ca. 700 Meter
N.0. for Fyret paa Hals Barre. Fra Fyret saa man Maagerne
fik travlt paa Stedet, men fra Fyret saas kun een død Ederfugl, der var hakket itu af l\faager. Den 16 / 11 drev en død Sortand i Land paa Stranden; den var stærkt oprevet i Ryggen
af Maager.
Det er forbavsende, at saa mange Dykænder kan dræbes
ved en enkelt Minesprængning.
LUDVIG SVENDSEN.
Tidlige Ankomstdata for Forstuesvale, Hirundo nistica.

1 Stk. trak langs Kysten udfor Tisvilde Hegn mod Øst
10. 4. 1944. 2 Stk. saas over Gundsømagle Sø 15. 4. 1945.
PAUL JURGENSEN.
Unormalt farvede Svaler.

I Begyndelsen af September 1944 indfandt d.er sig her paa
U:ofmansgave paa Nordfyn en ualmindelig stor Mængde Svaler,
saavel Forstue- som Bysvaler, og mellem dem var der 3 unormalt farvede Individer*). Den ene var helt hvid, den anden
havde graabrunt Hoved, lys graabrun Krop og hvide Vinger,
medens den tredie var lys chocoladefarvet (drap) over det hele.
De blev første Gang set her d. 2. Sept., og som den sidste
forsvandt den helt hvide d. 17. Sept. sammen med de sidste af
de normalt farvede.
*) Desværre kan jeg intet sige om, hvorvidt disse var By- eller Forstuesvaler.
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I disse 14 Dage holdt de unormalt farvede stadig til her
i Gaarden. De kunde forsvinde en Times Tid eller to, men

kom stadig igen. De satte sig ofte paa Tagene eller Jorden,
saa der var god Lejlighed til at iagttage dem. De normalt farvede slog ofte efter den helt hvide og behandlede den paa en
øjensynlig fjendtlig Maade, medens de ikke syntes at tage Notits af de andre unormalt farvede.
Desværre kan der ikke oplyses noget om, hvor disse unormalt farvede Svaler er blevet lagt ud. Det er ikke rimeligt,
at det er sket her paa Hofmansgave. Det skulde nemlig være"
mærkeligt, om de ikke var blevet bemærket før i Begyndelsen
af September. Rimeligst er det, at de er kommet hertil sammen med den store Skare andre Svaler, der indfandt sig her
i Begyndelsen af September.
N. O. HoFMAN-BANG.
Fyrremejsen, Parzts atricapillus, set ved Sønderborg.

:Meddelelsen om Fyrremejsen ved Slesvig (D. 0. F. T. 1944,
Side 218 og 264) har foranlediget mig til at fremkomme med
en Iagttagelse af Fyrremejsen ved Sønderborg. Jeg besidder
desværre ingen nøje Dato, da jeg først troede, det drejede sig
om Graamejsen og derfor ikke havde noteret denne. Men det
maa have været først paa Aaret 1939, at jeg i Udkanten af
Sønderskoven havde en "Graamejse" for Øje, der udstødte en
besynderlig Lyd, som undrede mig en Del. Den lød som et
bredt "dæe" iblandet I-Lyd. Først senere gik det op for mig,
at det utvivlsomt maatte være en Fyrremejse, jeg havde set.
I Meddelelsen fra Slesvig tales der saaledes om "Dæemejser"
og H. FRIELING nævner i "Exkursionsbuch zum Bestimmen
der Vogel in freier Natur" følgende om denne Lyd: "An diesem breiten Lockton einzig und allein einwandfrei im Freien
zu erkennen. "*) Som det turde fremgaa af ovenstaaende, er
det, saavidt vides, første Gang Fyrremejsen er set her i Landet. Det har sikkert drejet sig om en Strejfer fra sydligeæ
Egne, maaske fra Slesvigegnen, hvortil der er godt 50 km
i Luftlinie.
0. BEHRENDS.
Oversat til Dansk: Paa denne brede Lokketone kendes den fuldst\Bndig fejlfrit i det frie.

