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af en meget ufuldstændig Første Voksendragt, der altsaa ligesom hos dens nære Slægtning Troldanden (Aythya fuligula (L.))
indskydes mellem Ungedragten og den første Pragtdragt, men
som paa Grund af Fuglens Sjældenhed i Samlinger ikke hidtil
har været kendt. Stykket er opstillet i Museets danske Samling.
Nye Forekomster af Knarand (Anas strepera L.).

Knaranden (Anas st1·epera) er i de senere Aar tiltaget som
Ynglefugl i Sverige, som fornylig paavist af Sv.ARDSON (Vår
Fågelvarld 2, 1943, p. 97). Ogsaa i Danmark synes Knaranden
at træffes hyppigere end tidligere, hvilket godtgøres af, at
Zool. Mus. modtog 2 Stykker alene i 1943. Det ene var. fra
Odense Fjord, 26. 9. 1943, 9 juv., foræret Museet af Kunstmaleren JOHS. LARSEN, det andet fra Barup Sø, ved Stubbekøbing, 1. 8. 1943, foræret af Godsejer lVI. DINESEN. Det sidste
Stykke, der ogsaa er en 9, er ejendommelig ved at være i
en mærkelig primitiv Dragt, idet Vingen næsten er ensfarvet
brunlig. Det hvide Spejl er indskrænket til en smal graalig
Kant paa en af de mellemste Armsving(jers Yderfane, og det
sorte Parti paa de forreste Armsvingfjer er mørkebrunt, ligesom den rødbrune Farve næsten helt mangler paa Vingen.
Den slidte Vinge og Hale(jerenes Form viser, at det drejer sig
om en gammel Fugl. Stykket er opstillet med udbredt Vinge
i l\Iuseets danske Afdeling.
FINN SALOMONSEN.

MINDRE MEDDELELSER
Græshoppesangeren (Locustella naevia (Bodd.)) bemærket
paa Als.

Fra 6. 7.--4. 8. 44 og 4. 6.-4. 7. 45 hørte jeg en Græshoppesanger konstant syngende i en lille lVIose i Udkanten af Sønderskoven. Fuglen opholdt sig altid i en bestemt enligtstaaende
Busk og begyndte at synge lige efter Solnedgang for derpaa
hurtigt at komme op paa Trille- eller Svirretone, der varede
2-3 Minutter ad Gangen, kun afbrudt af et enkelt Sekunds
Pause. Medens Fuglen sang, kunde man komme den nær pa.a
faa l\Ieters Afstand. Grundig Eftersøgning efter Reden gav et
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negativt Resultat, og det er sandsynligt, at det drejede sig on}
en enlig 0·
HANS CHRISTENSEN. 0. BEHRENDS.
Havørn (Haliaetus albicilla (L.)) set paa Als.

Den 17. 6. 45 iagttog jeg flere Gange en Havørn, der holdt
til ved en lille Skov ved Ketting Nor. Det var en ung Fugl:
0. BEHRENDS.
Rovterner (Hydroprogne tschegrava (Lep.)) ved Kolding.

20. Juni 1945 iagttog jeg over Do ns-Søerne ved Kolding to
Rovterner. Det var Aften, en Time før Solnedgang. Paa en
Bakkeknude, der adskiller Dons Nørre- og Søndersø, stod jeg
fordybet i en Samtale med en Bekendt. Pludselig hører jeg et
"Hejreskrig"; det forbausede mig dog ikke, Hejren ses daglig
ved Dons-Søerne, men ubevidst kiggede jeg mig alligevel rundt.
Ikke Antydning af Hejre at se, kun Hættemaager fra den store
Koloni i Nørresø. Lidt efter lyder Skriget igen, og nu blev jeg
mistænksom, kunde høre en Nuance-Forskel, ser atter op mellem de kredsende Maager og faar da Øje paa to Fugle af Størrelse som Stormmaager komme flyvende lavt lige imod mig.
Flyvehøjden var ca. 3n m, Retning fra Nord mod Syd. Det
mægtige koralrøde Næb, prægtigt oplyst af den nedgaaende Sol
og tydeligt at se med blotte Øjne, afslørede med Sikkerhed
Arten; i Kikkerten iagttoges bl. a. en mørkere Aftegning af
Vingerne mod Spidsen.
VILH. STORM.
Skarv (Phalacrocorax carbo ( L))

Storstrø mm en.

Den 14. 7. 1945 iagttog jeg en Flok paa midst 6 Skarve i
Storstrømmen ca. 800 m vest for Ore Fyr paa en Række Bundgarnspæle, hvorfra de fiskede. Dagen efter var der 2 Eksemplarer tilbage. 16. 7. iagttog jeg en Flok paa ca. 75 Fksemplarer ved "Draget" paa Knudshoved Odde ved Vordingborg"
ogsaa disse siddende paa Bundgarnspæle.
H. C. BORGEN.
Pirol (Oriolus oriolus (L.)) ynglende i Boserup Skov.

Om Pirolens Forekomst i Roskilde-Egnen foreligger mig bekendt kun en enkelt Meddelelse, idet det i D. 0. F. T. 35, 1941,
p. 45 angives, at den skal have opholdt sig i Bognæs Skov
hele Sommeren 1938. I 1941 saa og hørte jeg den første Gang
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i Boserup Skov, og der har i 1943 og 1944 .været to Par. I For-

sonHneren 1945 har der sandsynligvis ynglet 3 Par, idet jeg·
samtidig har set 6 Fugle. Af disse har jeg fundet 2 Reder,
hver med 4 Unger. Beg·ge Reder var anbragt højt oppe i Bøgetræer, ca. 16-20 m over Jorden.
ANTON SØRENSEN.

:F'. ARKDT fot.

Pirolrede med store Unger. Boserup Skov 28. Juni 1945.

Pirol (Oriolus oriolus (L.)) ynglende paa Stevns.

22. 6. 1945 besøgte jeg Højstrup Skov ved Rødvig sammen
med et Par Venner. Vi hørte Pirolens Sang, og ved et rent
Held opdagede vi dens Rede i Toppen af en ca. 20 m høj, rank
og glat Bøg. Fuglen laa paa Reden, og vi kunde tydelig se
Undersiden af dens Hale samt af og til dens Hoved. Reden var
hængt op mellem et Par ret tykke Grene og saa ud til at være
temmelig dyb og fint bygget.
CARL HANSEN, Renge.
Turteldue (Streptopelia turtur (L.)) paa Stevns.

21. 5. 1945 modtog jeg til Udstopning en Turteldue, 9 med
veludviklede Ægstokke, fra Lille Heddinge. Jeg vil bestemt
mene, at det drejer sig om en vildtlevende Fugl.
CARL HANSEN, Renge.
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Ellekrage ( Coracias garrulus (L.)) ved Ringsted.

25. 9. 1944 modtog jeg en Ellekrage fra Lille Svenstrup
ved Ringsted. Fuglen var fundet dræbt ved en HøjspændingsCARL HANSEN, Renge.
ledning. Det var en ung O·
Store Kuld hos Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus (L.)).

I en lille Mose, Gammelmose, ca. 1 Kilometer vest for Galten
By yngler aarligt nogle Par af Grønbenet Rørhøne (Gallinula
chlo1·opus ), hvoraf det ene Par udmærker sig ved en usædvanlig Frugtbarhed. Jeg har i de sidste 5 Aar fund en dens Rede
med følgende fuldlagte Kuld:
1941
13 Æg
1942 _:_____ 16 "
1943 - 15 "
1944 - 12 "
1945 - 14 "
Hvorvidt disse store Kuld alle stammer fra samme Individ,
kan jeg naturligvis ikke afgøre, men Sandsynligheden taler
derfor, da netop disse Kuld altid har været fuldlagte i Begyndelsen af Maj, eller ca. 14 Dage tidligere end de øvrige i Mosen
fundne Kuld af Rørhøne. Disse andre Kuld har stedse været
fuldlagte med 9 eller 10 Æg, saaledes som det er normalt.
S. R. RASMUSSEN.
Bemærkning om Fuglelivet ved Galten.

I Gammelmose ved Galten yngler Blishøne (Fulica atra)
Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus), Stokand (Anas platyrhyncha) og Rørspurv (Emberiza schoeniclus) samt i 1941 desuden Dværplappedykker (Podiceps mficollis) (1 Par), Taffeland
(Aythya fe1·ina) (1 Par) samt ca. 100 Par Hættemaager (La1·u8
ridibundus). Disse sidste 3 Arter er nu forsvundne.
I Taastrup Sø, ca. 12 Kilometer øst for Galten findes derimod aarligt en større Koloni af Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigr·icollis). Ifjor besøgte jeg denne Sø i Slutningen af Maj
Maaned og fandt da ca. 30 Reder med 3 og 4 Æg· af denne Art.
Alle Rederne laa ganske tæt ved hinanden paa meget lavt Vand,
ofte kun med nogle faa Meters indbyrdes Afstand. I samme Sø
ynglede ifjor mindst 1 Par Toppet Lappedykker (Podiceps c1·istatus) samt nogle Par Blishøns.
S. R. RASMUSSEN.
14
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Albino hos Skade (Pica pica (L.)).

I en Skaderede i et højt Elmetræ i Udkanten af Byen Galten fandtes den 8. 6. 1945 4 flyvefærdige Unger af Skade (Pica
pica), hvoraf de 3 var normalt farvede, meden den fjerde var
lyst graahvid overalt. Næb, Ben og Kløer var ogsaa lyse, men
Øjnene var mørke. De blev alle 4 kloroformerede og forærede
til Aarhus Naturhistoriske Museum.
S. R. RAsMussen.
Tidlig Ankomst af Gransanger (Phylloscopus collybita (Vieill.)).

Jeg har i Aar iagttaget Gransangeren saa tidligt som den
24. Marts. Saa vidt jeg har kunnet efterspore, er den hidtil
tidligste Ankomstdato for denne Fugl 1. April (D. 0. F. T. 3,
1909, p. 40) og 2. April (D. 0. F. T. 28, 1934, p. 57).
TORBEN MuNCK.
Blisgæs (Anser albifrons (Scop.)) ved Dybsø og Enø.
Den 5. April 1945 saas en Blisgaas paa Dybsø. 2 Stk. blev
skudt ud af en Flok paa 3 Stk. ved Næbet, Enø, Efteraaret
1944. Den, som nedlagde ovennævnte 2 Stk., havde sammen
med en Broder for 5-6 Aar siden paa een Dag nedlagt 13 Stk.,
en anden Dag 9 Stk. og derefter skudt enkelte samme Efteraar heromkring.
ROY CORFIXSEN.
Stormmaage (Larus canus L.) ynglende i Træer.

At Stormmaager kan finde paa at anbringe deres Rede i
Træer er hørt før, men i en Have paa Enø ruger en Stormmaage paa andet Aar i Træk sine Æg i Toppen af et ca. 4
Meter højt, fladkronet Egetræ.
ROY CORFIXSEN.

ANMELDELSER
IVAR HoRTLING: Svenska fågelnamn. - Helsingfors 1944.
Omkring Aarsskiftet udkom denne Bog, som ogsaa maa fang·e Danskernes Interesse, dels fordi vi vel nok snart igen kommer i nær Kontakt
med Svenskerne, og dels fordi der deri er en hel Del Henvisninger til
danske Fuglenavne.
Fug·learterne behandles i systematisk Rækkefølge; under hver Art er
der en kort Gennemgang af dennes Ejendommeligheder - det være sig
i Stemme, Dragt, Væsen eller Levemaade. Saadanne Ejendommeligheder
har jo ganske naturligt været medbestemmende for Fuglenes Navn, ja,

