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faa mindre Flokke, paa 10-20 Stykker, rundt omkring i Smaasøerne i Bygholm Vejles Rørskove. Selvom Størstedelen af disse
iagttagne Fugle utvivlsomt var yn~re, ikke-ynglende Fugle,
godtgør de, at Antallet af Ynglefugle maa være steget betydeligt i de seneste Aar. Man gaar vist ikke meget fejl, hvis man
anslaar, at mindst 60-70 Par nu yngler i Vejlerne. Dermed
huser denne, den yngste Yngleplads for Graagæs i Danmark,
nu ogsaa det største Antal Ynglefugle i Landet.
FINN SALOMONSEN.

FRA ZOOLOGISK MUSEUM 0
I.
Purpurhejre (Ardea purpurea L.) ved Avedøre.

Den 24. Maj 1943 fandtes en udfarvet Purpurhejre (Ardea
pu1pitrea) med brækket Vinge paa Fæstningsterræn et ved Avedøre udenfor København. Den blev aflivet og af Hr. H. GAMST
overladt til Zoologisk Museum, hvor den nu er opstillet i den
danske Samling. Ved Sektionen viste den sig at være en Hun;
i Ovariet fandtes store Æg.
Purpurhejren er tidligere truffet nogle faa Gange i Danmark. H. SCHEEL (D. 0. F. T. 20, 1926, p. 17) omtaler 5 Forekomster her i Landet, men senere er en sjette kommet til (jfr.
R. HøRRING, Vid. Medd. Dansk Naturhist. Forening 86, 1928,
p. 345). Af disse 6 nedlagte Fugle er blot den sidste en gammel, udfarvet Fugl (ogsaa Hun), alle de andre var Ungfugle.
Dette er ikke overraskende i Betragtning af, at Hejrerne er
kendt for i udstrakt Grad at strejfe om i deres første Leveaar.
Stykket fra Avedøre er saaledes yderligere interessant derigennem, at det drejer sig om et udfarvet, yngledygtigt Individ.
Det kan tilføjes, at Fjerdragten paa ovennævnte Stykke var
ualmindelig smuk og frisk og ikke paa noget Punkt bar Spor
efter Ophold i Fangenskab, ligesom ogsaa Næb og Kløer var
ganske intakte og ikke ud viste ringeste Tegn paa det Slid,
som altid kendetegner Fangenskabseksemplarer. Der kan saa1) Under denne Titel paatænkes en Serie Meddelelser publicerede, indeholdende faunistiske eller systematiske Oplysninger om særlig interessante Nyerhvervelser til Zoologisk Museums Fuglesamling.
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ledes ikke være Tvivl om, at Purpurhejren fra Avedøre ikke
er undveget fra nogen Dyrepark eller andet Fangenskab, men
er et vildt Eksemplar. Det er rimeligvis strejfet herop fra Holland, hvor de nærmeste Ynglepladser befinder sig.
Rødhovedet And (Netta rufina (Pall.)) fra Nakskov Indrefjord.

Fra Rødhovedet Ands (Netta rufina) eneste danske Yngleplads,
Reservatet Nakskov Indre~jord (jfr. E. PETERSEN, D. 0. F. T. 37,
1943, p. 67) findes nu paa Zoologisk Museum to Stykker af denne
sjældne Andeart. En ung Hun blev 3. Aug. 1941 nedlagt ved
Holleby ved Nakskov Indrefjord og af Hr. E. PETERSEN foræret
til Museet. Stykket er beskrevet i ovennævnte Afhandling af
E. PETEHSEN. Desuden blev en gammel Han i Pragtdragt 25. lVIaj
1942 fundet død paa Banelinjen, der gaar tværs gennem Indrefjorden, idet den øjensynligt var fløjet mod Telefontraadene,
hvorved Skindet paa Struben var blevet revet op. Den kom i
Hr. H. W. HANSEN's Samling i Saxkøbing og blev fra denne
nyligt tilbyttet Museet. Begge Stykker findes opstillede i Museets danske Samling.
FINN SALOMONSEN.

ANMELDELSER
FR. HA VERSCHMIDT: Faun is tis c h 0 ve r z i c h t van de Nede r1ands c h e Broedvogels (Mit 7 Platen en 10 Karten. Brill, Leyden 1942).
Denne Bog er en udmærket Oversigt over alle de Fugle, der til Dato
er konstateret som Ynglefugle i Holland. Der omtales 196 Arter som ynglende, af disse er f. Eks. Stylteløber og Rødtoppet Fuglekonge først truffet
ynglende i nyeste Tid. For de sjældnere Fugles Vedkommende er der
Kort over deres Udbredelse, desuden er Bogen udstyret med en Del Fotografier bl. a. af en Skehejrekoloni, en rugende Dværgmaage og en rugende Triel. Det hollandske Sprog vænner man sig hurtigt til, og mange
vil have Glæde af denne Bog, fordi man her faar Kendskab til en Fuglefauna, der trods Lighed med vor dog indeholder en Del sydligere Former,
f. Eks. Locustella l. luscinoides (La vi), Lanius s. senator L., Serinus canaria
serinus (L.), Pyrrhula p. coccinea (Gm.), Certhia bmchydactyla 11iegarhynchos Brehm, Luscinia suecica cyanecula (Wolf), Luscinia m. rnegarhynchos
Brehrn, Saxicola torquata rubicola (L.).
HOLGER POULSEN.
NILS LINNMAN: Få g 1ar (Sveriges Scoutforbunds Forlagsaktiebolag,
Stockholm 1942; 5.50 sv. Kr.). - I en Serie af smaa Bøger: "I markerna" om
den svenske Natur for svenske Spejdere har en ung Stockholmer-Ornitolog

