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Orsaken till att andfåglar och vadare aro mer eller mindre
starkt bundna till måsfågelkoloniema stå alltså såvitt jag kan
se icke på något satt i samband med den nytta en del arter
ha av att hacka i koloniema utan ar synbarligen endast ett
utslag av en social instinkt, en åsikt som v. HAARTMAN (1937)
formulerar sålunda: "Det ar fråga om ett slags kolonibildning,
andfågelarten resp. individer av arten aro for sin hackning
starkt psykologiskt beroende av måsfåglama."

Dagbogsoptegnelser om Fuglenes Forekomst ved
Scoresbysund Station fra Efteraaret 1934
til Sommeren 1935.
Af JOHAN PETERSEN.
18. 9. 1934. Idag saas en Digesmutte (Oenanthe oenanthe)
ved Bestyrerboligen og et Par enkelte Vadefugle ved Elvmundingen, nemlig Stenvender (Arenaria interpres), Præstekrave
(Charad1·ius hiaticula) og en Sandløber (Orocethia alba). Snespurve (Plectrophenax nivalis) er der stadig mange af.
28. 9. 1934. En Ravn (Corvus corax) og en enkelt Graasidsken (Cm·duelis fiammea) saas, Snespurven findes derimod i
Smaafiokke.J Falke ses af og til, Graamaager (Larus hype1·bo1·eus), især unge, Tejster (Uria grylle) og Ederfugle (Somateria
mollissima) kommer Grønlænderne ikke saa sjældent med.
Siden vor Ankomst til Landet (den 28 / 8) har vi indtil Dato
faaet .en halv Snes Ryper (Lagopus mutus).
4. 10. 1934. Snespurve ses stadig i Smaafiokke her mellem
Husene. Da det imidlertid sner stærkt og Landet nu er helt
snedækt, kan de sikkert ikke klare sig ret længe.
6. 10. 1934. En Grønlænder kom idag med en Vindrossel
(Turdus musicits musicus)*), som han havde slaaet med en Sten
*) Skindet af denne Fugl nedsendt til Zoologisk Museum i København;
dets ringe Vingelængder, 114 og 115 mm, viste, at det drejede sig om
Nominatracen, der aldrig før er iagttaget i Grønland.
R. HØRRING.
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her i Nærheden af Husene. Ved Mørkningen saas en Fugl ved
Bestyrerboligen, som jeg antog for at være en Engpiber (Anthits
pratensis); jeg er ikke helt sikker paa Bestemmelsen, men det
var i alle Tilfælde ikke en af Landets almindelige Fugle. Snespurven ses stadig i store Flokke, skønt Landet nu er dækket
med tykt Snelag over det hele.
12. 10. 1934. En enkelt Snespurv saas og en Graasidsken
hørtes; enkelte Graamaager skydes.
14. 10. 1934. En Flok Ederfugle saas i Løbet af Formiddagen nede ved Stranden, samt et Par Maager og en Falk.
17.10.1934. En Ravn saas; den fløj mod Øst. En fremmed
Fugl skal idag være skudt ved Ferslevs Pynt af en af de
større Drenge her. ·Fuglen er leveret til Præsten, saa jeg kender endnu ikke Arten.
20. 10. 1934. Jeg fik idag 16 Ryper og en Ederfugl. Den d.
17. ds. skud te Fugl viste sig at være en Stær (Sturnus vulgm·is), som Præsten fik leveret af en Dreng. En Ravn saas.
1. 3. 1935. En Ravn saas ved Stationen; den fløj mod Øst.
6. 4. 1935. Snespurven set her ved Stationen og andre Steder.
29. 4. 1935. Digesmutten skal være set ved Kap Hope og
Snespurven synger nu. Paa Fjorden skal der være mange
Maager samt Tejster i Sommerdragt. Paa Liverpoolkysten og
paa Rathbonøen skal baade lVIaager samt Tejster være almindelige.
2. 5.1935. Paa Fjorden ved Kap Tobin skal idag de første
Ederfugle være set.
5. 5. 1935. Idag saas Digesmutter for første Gang iaar her
ved Kolonien eller Kolonistedet.
16. 5.1935. De første Bramgæs skal idag være set fra Kap
Hope.
21. 5. 1935. Idag modtog jeg en Bramgaas (Hranta leucopsis),
som var skudt i Nærheden af Kap Hope. Der var flere ufuldbaarne Æg i den.
23. 5. 1935. Idag saas her en Hvid Vipstjert (Motacilla alba).
Ved Dr. Kocks Hus var der ligeledes set en igaar, antagelig·
samme Fugl.
24. 5. 1935. Idag modtog jeg fra Kap Hope en Kortnæbbet
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Gaas (Anser brachyrhynchus)) som var skudt der igaar. Endvidere modtog jeg· Ederfugle, Alke (Alca torda) og Tatteratter
(Rissa tridactyla)) som var skudt ved Liverpoolkysten.
25. 5. 1935. Idag saas atter her ved Husene den Hvide,
Vipstjert.
12. 6. 1935. Modtog et Kuld (4 Æg) af Kortnæbbet Gaasr
der var taget i Hurrey Inlet.
18. 6. 1935. Idag hørtes her ved Stedet (Kolonistedet) Skriget af Rødstrubede Lom (Colyrnbiis stellatus).
21. 8. 1935. 2 Vandrefalke (Falco peregrinus) blev idag skudt
i Hvalrosbugten.

Svendborgegnens Fugle.
Af

TAGE LA

CouR.

I de efterfølgende Optegnelser er samlet mine Iagttagelser
gennem den sidste halve Snes Aar, suppleret med, hvad jeg
har kunnet finde fra Egnen i den forhaanden værende ornithologiske Litteratur.
Mit Iagttagelsesomraade strækker sig i en ca. 3 km bred
Stribe langs Svendborg Sund og Skaarup Sund fra Skovsbo til
Skaarup Skovmølle. Den eneste større Sø, der er medtaget er
altsaa Sørup Sø, og de eneste karakteristiske Strandenge findes
ved Skaarup Sund -- dette maa tages i Betragtning, naar man
ser de forholdsvis faa Ande- og Vadefugle, her omtales.
Egnen omkring Svendborg er en typisk, afvekslende sydfynsk Egn med mange mindre Løv- og Naaleskove, Marker"
Enge, Smaasøer, levende Hegn, Krat, Stendiger o. s. v. Store,
stille Skove savnes, og dermed mange af de Fuglearter, der
ikke taalei~ Menneskers umiddelbare Nærhed, og man vil
maaske synes, at denne Artikel savner "ornithologiske Sensationer"', men Forfatteren trøster sig med, at den er gjort
saa fuldstændig som mulig, og at andenhaands Meddelser kun
i ganske enkelte, sikre Tilfælde er medtaget.
Krikand, Anas crecca) ses af og til i April paa Gennemrejse i Sørup Sø.

