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Gaas (AnseP bmchyPhynchus)) 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 Gaas"
der var taget i Hurrey Inlet.
18. 6. 1935. Idag hørtes her ved Stedet (Kolonistedet) Skriget af Rødstrubede Lom (Golyrnbus 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 taaler 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
ganske enkelte, sikre Tilfælde er medtaget.
Krikand, Anas crecca) ses af og til i April paa Gennemrejse i Sørup Sø.
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Pibeand, Anas penelops) træffes ofte, især i milde Vintre,
i Sundene*).
Spidsand, Anas acuta) er i September og Oktober almindelig i Sørup Sø og i de fleste Smaasøer.
Stok and, Anas platyrhyncha) er overordentlig almindelig
som ynglende overalt, hvor Lejlighed byder sig. Den ses ofte
i Sundene og er almindelig forekommende om Vinteren. Sommeren 1941 holdt tre Par til ved Badeanstalten i Christiansminde.
Skeand, Spatitla clypeata) ses i August-September i Sørup
Sø, hvor den dog ikke er almindelig forekommende.
Gravand, Tadorna tadorna) er Foraar og Efteraar, hvor
man kan se flere hundrede Fugle, almindelig ved Skaarup
Skovmølle, hvor flere Par yngler i Brinkene ved Stranden.
Man ser dem ofte svømme med deres Unger i Strandengenes
Dræningskanaler. Det største Antal Unger, jeg har set, er 13.
K n op svane, Cygnus olor) holdes tam i mange Anlæg og
Parker. I Sundene er den almindelig forekommende Efteraar
og Vinter. Den 5te Juni 1941 saas 3 ad. flyvende over Svendborg Sund.
Sangsvane, Cygnus cygnus, ses om Vinteren i Sundene,
men er ikke saa talrig som Knopsvanen.
Tro 1dan d, Aythya fuligula) B j erg an d, Aythya mm·ila)
Ta ff e 1and, Aythya ferina) og Hvinand, Bucephala clangula)
er alle regelmæssige Vintergæster. Hvinanden ses af og til i
Skaarup Sund om Sommeren. Taffelanden er knap saa talrig
som Bjerganden.
Hav 1it, Clangitla hyenialis) holder mest til i aabent Vand,
og ses kun sjælden i Skaarup Sund; selv i de strenge Isvintre
kommer den ikke ind i Svendborg Sund.
Sort and, 2Jfelanitta nig1·a) og F 1øj1 sand, Melanitta fusca) er
ligesom Havliten oftest at træffe i aabent Vand; men Vinteren
1939-40 holdt adskillige (flest 99) til i Vaager i Svendborg
Sund. De høres ofte paa Træk i Oktober-November og MartsApril.
Ede rfu g 1, Somate1·ia mollissima) er om Vinteren meget
almindelig i aabent Vand. Vinteren 1939-40 holdt en halv
*) Hermed menes Svendborg Sund og Skaarup Sund.
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Snes Individer til i en Vaage ved Vindeby-Færgelejet. Den
ses ofte flyvende over Svendborg Sund.
Li 11 e S k a 11es1 uger, J.11e1·gus albelliis. En enkelt set den
13de ·Februar 1940 i Svendborg Sund.
Stor Skallesluger, J.l!lergus me1·ganser) og Toppet Skalles! uger, JJ1ergus serrat01·) er almindelige Vintergæster i Sundene. Toppet Skallesluger er tidlig om Foraaret talrig ved
Skaarup Skovmølle.
Knort eg a as, Branta be1 nicla) ses meget ofte flyvende i
Flokke paa 5-50 Individer i Begyndelsen af Maj og i Efteraarsmaanederne. At den 1y s buge de Knort eg a as, Branta
bernicla h1·ota) ogsaa forekommer, har jeg konstateret ved Eftersyn i Vildtforretninger.
Agerhøne, Perdix pe/rdix) er en almindelig Ynglefugl, der
vist er aftaget en Del i Antal i de sidste Aar.
Dværglappedykker, Podicipes ruficollis) ses af og til
om Efteraaret i en lille Sø ved Skovlyst.
Nordisk Lappedykker, Podicipes auritus) er set i
Svendborg Sund den llte Februar 1940.
Rødhalset Lappedykker, Podicipes griseigena) er en
ret almindelig Vintergæst i Sundene og i Sørup Sø.
Toppet Lappedykker, Podicipes c1·istatus) ses af og til
i Sundene om Vinteren. En halv Snes Par yngler i Sørup Sø.
L i 11 e Storms v a 1e, Hydrobates pelagicus. En
blev fundet død ved Svendborg Skibsværft den 5te Marts 1938 (Svendborg zoologiske Museum).
Vandrikse, Rallus aquaticus) er en ret almindelig Ynglefugl i Smaasøer, hvor den ofte høres, men yderst sjælden ses.
Rør h ø n e, Gallinula chloropiis) og B 1is høne, Fulica atra,
er meget almindelige Ynglefugle. Begge Arter ses ofte overvintrende, og· Vinteren 1939-40 var Blishøne og Troldand de
talrigeste Fugle i Svendborg Sund. Man kunde her se at Blishønen led meget stor Nød, og i den strenge Tid kunde man
hver Morgen, ved en Vaage saa stor som en Cirkusmanege,
finde fra 5 til 10 døde Fugle. Det saa ud som om Blishønsene
led af Forfrysning i Fødderne.
Trane, Grus grus, er mærkværdigvis kun iagttaget en
Gang, den 23de April 1936, da en Flok paa 8 ved Christiansminde saas trækkende mod Nord.
4
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V i b e, Vanellus vanellus) er en meget almindelig Ynglefugl. 1940 ankom den først den 18de Marts.
S tran d h j ej le, Squatarola squatarola, ses For- og Efteraar
ved Skaarup Skovmølle.
Almind el i g Præstekrave, Chamdrius hiaticula, yngler
ved Skaarup Skovmølle.
Stenvender, Arenæria interp'l·es) ses af og til i AugustSeptember ved Bjørnemose og Skaarup Skovmølle. Paa Svendborg zool. Mus. findes cS og 9 fra Svendborg, Juni 1934.
Strandskade, Haematopus ostmlegus) yngler ved Skaarup
Skovmølle, hvor den er almindelig paa Gennemrejse.
Smaaspove, Nitmenius phaeopus, og Storspove, Nurnenius arquata) høres almindelig paa Træk For- og Efteraar.
Tinksmed, T1·inga glareola. Enkelte Par yngler ved
Skaarup Skovmølle.
Rødben, Tringa totanus) yngler ved Bjørnemose og Skaarup Skovmølle.
S c hin z's Ryle, Calidris alpina schinzii, yngler ved Skaarup
Skovmølle, hvor denne Race og almindelig Ryle, Calid1·is
alpina) ses i Marts og i Efteraarsmaanederne i stort Antal.
Horsegøg, Capella gallinago) er en almindelig Ynglefugl,
især i Egnen omkring Sørup Sø.
Hættemaage, Lm·us 1·idibundits) er meget almindelig hele
Aaret. Efter at Bændeltangen forsvandt fra de sydfynske Farvande, begyndte flere Hundrede Fugle at holde til ved Christiansminde, hvor de lader sig fodre) som ved Søerne "'i
København. Der er ingen Kolonier i mit Iagttagelsesomraade.
~Stormaage, Lants canits. Almindelig.
Søl vmaage, Larus argentatus) ses almindelig hele Aaret
Sundene - flest juv.
Sildemaage, Larus fuscus. Januar-Februar 1940 saas
enkelte ad. i Svendborg Sund.
Svartbag, La1·us 1nærinus) er nogenlunde almindelig i
Sundene, især i strenge Vintre.
Dværgtern e, Ste1·na albifrons. To eller flere set ved
Skaarup Skovmølle i Juni 1938. Ret almindelig i den vestre
Del af Egnen.
Fjordterne, Ste1·na hinmdo) og Hav terne, Stenia rriac1·ura)
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er almindelig forekommende, men ynler ikke i mit Iagttagelsesomraade.
Kjove, Stercorærius parasiticus.
Svendborg Sund September 1933, i Svendborg zool. Mus.
Tej s te, Uria gJ·ylle. c), Svendborg 7de August 1901. (Ret
almindelig forekommende i Lunkebugten, hvorfra Museet har
og 9, lste Oktober 1934).
Hej re, Ardea cinerea, ses ret ofte hele Aaret. Om Sommeren
er det sikkert mest Fugle fra Kolonien paa Taasinge. I Februar
1940 holdt en Hejre til ved et lille, tilfrosset Vandhul i Gl.
Hestehauge, den var saa udmattet, at man kunde nærme sig
den paa faa Skridts Afstand.
(Først i 90erne fandtes ved Hvidkilde to Kolonier, der blev
ødelagt).
Stork, Ciconia ciconia, yngler ikke nærmere Svendborg
end paa en Gaard ved Gudbjerg, men for 30-40 Aar siden
var den ret almindelig, og havde i mange Aar Rede paa
Præstegaarden og en anden Gaard i Tved.
Sort Stork, Ciconia nigra, blev den 15de August 1909 set
ved Stranden i Nærheden af Svendborg af Proprietær Hempel
(D. 0. F. T., 1910).
M e 11 e m s k arv, Phalacrocorax carbo sinensis, viste sig
Sommeren 1940 flere Gang i Svendborg Sund. Det drejer sig
ud!en Tvivl om Fugle fra Kolonien i Tranekær, der flyver
denne ca. 8 km lange Tur. 1941 er den ligeledes set i Skaarup
Sund i Juni.
Taarnfalk, Falco tinnunculus, er en nogenlunde almindelig
Ynglefugl.
Lærkefalk, Falco subbuteo. c), Svendborg Februar 1928,
Svendborg zool. Mus.
Musevaage, Buteo bideo, har jeg ikke fundet ynglende
i de sidste tre Aar. Ses almindelig paa Træk.
Vintermusevaage, Buteo lagopus) ses ofte om Vinteren.
Spurvehøg, Accipiter nisus, er en nogenlunde almindelig
Ynglefugl i de største Skove. Reden er kun fundet i Naaletræer. Meget almindelig paa Gennemrejse i September-Oktober.
Duehøg, Astwr gentilis. Set enkelte Gange i Vinterhalvaaret.
Kirke ug 1e, Athene noctua, er en ret almindelig Ynglefugl,
f. Eks. ved Sørup, Bjørnemose og Skovene ved Holmdrup.
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Reden findes som oftest i Pilestød. Kirkeuglen har lidt meget
i de to sidste, strenge Vintre, hvor flere hundrede er fundet
døde, og adskillige Snese er indleverede hos Buntmagere til
Udstopning. I Sommeren 1941 har jeg indtil dette skrives
(i Juli) overhovedet ikke set eller hørt en eneste Kirkeugle;
men dette er forhaabentlig en Tilfældighed.
Høge ug 1e, Stl'rnia ulula. 0 , Skovs bo 5te Februar 1908,
i Svendborg zool. Mus.
Nat ug 1e, St1·,ix aluco, er uden Sammenligning den almindeligste Ugleart i Svendborgegnen.
Mosehorn ug 1e, Asio fiammeuJs) er set et Par Gange i
Oktober 1934 ved Bjørnemose.
Skovhorn ugle, Asio otils, er fundet ynglende i Kragereder
to Gange (1933-34) i Skovene omkring Holmdrup. Den ses
ikke sjældent paa Træk i Oktober-November.
Sne ug 1e, Nyctea nyctea) er ifølge KJÆRBØLLING (1875) skudt
ved Svendborg i 1866. 23de Januar 1940 saa jeg i Tusmørket
en Sneugle paa Strandpromenaden i Christiansminde - det
saa ud som om det øverste af en Snedrive hævede sig og
svævede bort.
Slørugle, Tyto alba guttata) har jeg kun fundet ynglende
een Gang (1938) paa et Ladeloft paa Bjørnemose; men der er
dog stor Sandsynlighed for at den yngler flere Steder i Egnen,
da den er hørt mange Gange, og en Gang set i et Dueslag.
Steppehøne, Syn·haptes paradoxus) saas i Begyndelsen af
Maj 1888 i Flokke ved Svendborg af J. BAAGØE (Vidensk.
Medd. f. Naturhist. Forening, 1889).
Ringdue, Columba palumbus) er meget almindelig. Enkelte
overvintrende.
Mursejler, Apus apus7 er ret talrig som Ynglefugl i Svendborg By.
Isfugl, Alcedo atthis ispida. P. M. PEDERSEN skriver i
"Flora og Fauna", 1905, at den ikke sjældent ses og nedlægges
ved Skaarup Sund. I Januar 1933 saas to Isfugle ved Skaarup
Skovmølle. I Efteraaret 1936 holdt to til ved Mølledammen i
Svendborg en Maaneds Tid, og lOde Oktober samme Aar saa
jeg den ved Christiansmindestranden. 12te December 1937 saa
jeg den flyvende ved Stranden i Gl. Hestehauge, 6te Januar, 7de
og 19de Februar 1938 ved en lille Sø ved Parkeringspladsen
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i Christiansminde -- muligvis det samme Individ; den var
meget lidt sky og lod sig iagttage paa faa Skridts Afstand. Det
var mig en Gaade, hvad der tiltrak Isfuglen ved den Sø, thi
det er meget usandsynligt, at der findes Fødeemner for den,
jeg har aldrig set Smaafisk o. 1. deri. Paa Svendborg zool.
Mus. findes en d, Svendborg 16de Februar 1938, og endelig·
saas den ved Skaarup Skovmølle den 15de Marts samme Aar.
Gøg, Oaculus canorus) er ret almindelig. Æg er kun fundet
hos hvid Vipstjert og Rørsanger.
Stor F 1ag spætte, D1"yobates major pinetorum) er ret faatallig Ynglefugl, vel fordi Skovene i Svendborgegnen er for
kultiverede. Den ses oftest om Vinteren.
Hærfugl, Upupa epops. I et Eksemplar af KJÆRBØLLING:
"Danmarks Fugle", der har tilhørt Hofjægermester TEILMANN,
har denne skrevet, at han ofte har set og skudt den ved
Faaborg og Svendborg (COLLIN: "Første Supplement til "Skandinaviens Fugle"', 1877).
Skovskade, GarTidus glandarius) er en nogenlunde almindelig Ynglefugl.
Nøddekrige, Nucif"raga caryocatactes mac1·orhynchus, er
skudt den 2den September, 25de Oktober og 3die November
1911 ved Svendborg og tilsendt Konservatorerne J. og H. PETERSEN, Odder; ligeledes modtog Konservator Vindeballe, Fredericia,
to fra Svendborg samme Efteraar.
Skade, Pica pica. Det nærmeste Sted ved Svendborg, jeg·
havde fundet Skaden ynglende, var ved Kirkeby, indtil jeg·
1935 fandt et enkelt Par paa Turø. Nu er den ved at brede
sig og yngler flere Steder i Svendborgegnen.
Al 1i k e, Coloeus monedula) var indtil for faa Aar siden en
meget faatallig Ynglefugl i Svendborg By, nu yngler der flere
Hundrede Par. I Omegnen, især omkring Sørup, er den ligeledes
almindelig. For- og Efteraar ses mange store Flokke paa Træk,
og om Vinteren er den ikke sjælden i Byen.
Raage, Corvus f1·ugilegiis. CoLLIN skriver i "Andet Supplement til "Skandinaviens Fugle"', 1888"', at der findes en stor
Koloni ved Skaarup; det er uden Tvivl den samme, der i
mange Aar har været i Hallindskov ved Holmdrup, og som_
de senere Aar har forgrenet sig til Skovene i Nærheden.
Krage, Corvus cornix) er en ret sjælden Ynglefugl i
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Svendborgegnen, hvor der drives en hidsig Udryddelseskampagne imod den. Talrig paa Træk og om Vinteren.
Rødrygget Tornskade, Lanius collurio) havde jeg overhovedet ikke set i Svendborgegnen, før Proprietær Kromann,
Bjørnemose i Sommeren 1935 fortalte, at han for første Gang
i mange Aar havde set den i Parken, hvor jeg da ogsaa fandt
dens Rede, 1936 saas den adskillige Gange, bl.a. i min Have,
hvor den havde Rede et saa usædvanligt Sted som i en
Ribsbusk. Nu er den, om ikke ligefrem almindelig, saa dog
langtfra sjælden i den østlige Del af Svendborgegnen. Forresten
er dens Rede efter min Erfaring meget vanskelig at finde, og
Fuglene gør sig al tænkelig Umage for at vildlede Iagttageren,
ved fortvivlet at "forsvare" Buske, hvor der overhovedet ingen
Rede er.
Stor Tornskade, Lanius excubitor. 0 , Svendborg, November 1932, i Svendborg zool. Mus. Den 2den Marts 1939 saas
den siddende paa en Telefontraad ved Bjørnemose.
Pirol, 01·iolits oriolus) hørtes flere Gange i Christiansminde
Sommeren 1934.
Digesvale, Riparia 1·ipm·ia. Indtil 1939 fandtes en Koloni
paa 50-75 Reder i en Grusgrav ved Øxenbjerg Dampmølle;
da man ophørte med at grave og Skrænterne voksede til
forlod Fuglene Stedet. I en Grusgrav nær Skaarup Skovmølle
findes en Koloni paa ca. 30 Reder.
Bys v a 1e, Delichon urbica) er en faatallig Ynglefugl i
Svendborg By. Ved Bjørnemose ses den ofte, det drejer sig
,sikkert om Fugle fra Taasinge, hvor den flere Steder, bl. a.
paa Valdemar Slot, yngler i mindre Kolonier.
Forstuesvale, Hirundo rustica) er en meget almindelig
Ynglefugl; paa Christiansminde Badehotels Enemærker findes
saaledes aarlig omkring 20 Reder. Ankomstdatoerne er for de
seneste Aar: 1935, 21de April. 1936, 23de April. 1937, 2den
Maj. 1938, lste Maj. 1939, 24de April. 1940, 25de April. 1941,
3die Maj.
Den seneste Dato, jeg har set den er 2lde November 1939,
da 5 Fugle i nogle Dage havde holdt til ved Badehotellet.
S p æt mejse, Sitta eu1·opaea. Det er mig meget vanskeligt
at bestemme hvilke Racer her forekommer; men jeg tror, at
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baade "europaea", "casia" og Mellemformer findes. Almindelig
Ynglefugl.
Lærke, Alauda arvensis. Meget almindelig.
Toplærke, Galerida cristata) er ret almindelig hele Aaret
i Byens Yderkvarterer, især ved Havnens Jernbanespor.
Stær, Stu1·nus vitlgaris. Ret sjælden som overvintrende,
men ses som oftest fra Slutningen af Januar - en Undtagelse
herfra dannede 1940, hvor den først viste sig i Marts.
Rosenstær, Pastor roseus. 0 , Skovbo, 8de Maj 1908, i
Svendborg zool. Mus.
Gærdesmutte, Troglodytes t1·oglodytes, er en almindelig
Ynglefugl. Reden anbringes ofte mellem "Riskoste" paa Bøgestammer, og Hovedbestanddelen er da altid vissent Bøgeløv;
findes den derimod i Unggraner, Tjørnebuske eller lignende
Steder, bestaar den ofte af visne Bregner. De saakaldte "Hanreder(' er langt mere talrige end Ynglerederne. Jeg har enkelte
Gange fundet Gærdesmuttereder bygget oven i Forstuesvalereder i vore Garager.
Træløber, Ce1·thia familia1·is mac,rodactyla) og Brunelle,
P1·unella modulm·is, er ret almindelige Ynglefugle.
Musvit, Pm·us major. Det er mit Indtryk at 8-10 er det
almindeligste Ægantal, i hvert Fald har jeg aldrig fundet
Kuld pan, 14 Æg eller flere.
Blaamejse, Pa1·us coeruleus) er ikke saa almindelig som
Musvitten, Forholdet er nærmest som 1 til 2.
Sortrn ej se, Parils ater) er, trods Mangel paa særlig· egnede
Lokaliteter, ret almindelig i Gl. Hestehauge og ved Bjørnemose.
Sumpmejse, Pærus palustris) er en almindelig Ynglefugl,
omtrent saa talrig som Blaamejsen,
Ha 1em ej se, Aegithalos caudatus eitropaeusJ har jeg ofte
set i Yngletiden, men aldrig fundet dens Rede.
Tornsanger, Sylvia comniunis) er en meget almindelig
Ynglefugl,
Gærdesanger, Sylvia curruca. Reden er altid gennemsigtig og Materialet er iblandet hvide Bestanddele, som Insektspind, Haar o. I.
Munk, Sylvia atricapilla) og Havesanger, Sylvia bo rin)
er ubetinget de almindeligste ynglende Sangere. Havesangerens
Rede er som oftest lidt større end Munkens.
1
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Gu 1bug, Hypolais icterina) er ikke saa almindelig, som
man kunde vente. Sommeren 1939 var den dog meget talrig.
Rørsanger, Ac1·ocephalus arundinaceus) og Sivsanger,
Acrocephalus schoenobaenus) er almindelige Ynglefugle.
Løvsanger, Phylloscopus trochilus. Almindelig Ynglefugl,
hvis Rede mange Gange er fundet i Tjørnebuske ca. 1 m
over Jorden. Den er særlig talrig paa Gennemrejse i Slutningen af April, men ogsaa paa Efteraarstrækket kan den
regelmæssig træffes.
Gransanger, Phylloscopus collybita) hørte jeg første Gang
synge i Sommeren 1935 i Holmdrupskovene; i de følgende
Aar har jeg hørt den adskillige Gange, bl. a., sammen med
Dr. phil. FINN SALOMONSEN, i en Thujaplantning i Skovlyst i
Begyndelsen af Juni 1939. Den 18de Juni 1941 lykkedes det
at finde dens Rede i Store Have Skov nær Nyborg Landevej.
Jeg havde de foregaaende Dage hørt Fuglen flere Gange, men
opdagede den kun ved, at den fløj op for mine Fødder. Reden,
der indeholdt 3 nyudklækkede Unger, var anbragt paa Jorden
under en lille Busk.
Paa Svendborg zool. Mus. findes en 9 fra Skovbo, 8de
Maj 1908.
Fug 1e konge, Regulus ngulus) er en ret faatallig Ynlefugl,
men meget talrig paa Gennemrejse.
Engpiber, Anthus pratensis. Meget almindelig Ynglefugl.
Ses af og til i milde Vintre.
Skærpiber, Anthus spinoletta littoralis) set ved Skibsværftet i Gl. Hestehauge den 12te December 1937.
Skovpiber, Anthus trivialis. Faatallig Ynglefugl.
Gul Vipstjert, Motacilla fiava. Ret almindelig Ynglefugl.
Allerede den 13de Marts 1938 blev den set ved Bjørnemose
af Proprietær KROMANN. Det maa bemærkes, at Vejret var
meget mildt det Foraar, og at Hr. KROMANN er en kyndig
Ornitholog. Nord lig Vipstjert, Motacilla fiava thunbergi)'
ses af og til paa Gennemrejse.
Hvid Vipstjert, Motacilla alba. Almindelig Ynglefugl,
der ofte bygger Rede i Forstavnen af Robaade og i tamme
Ænders "Rugehuse" i Vandet.
Vind ros se 1, TU1·dus musicus. Almindelig paa Gennemrejse
i Marts og Oktober; var særlig talrig paa Foraarstrækket 1939.
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Sangdrossel, Turdits ericetorum) er en meget almindelig
Ynglefugl.
Miste 1drossel, Titrdus visciv01·us, har jeg fundet ynglende
i en Thujaplantning i Hallindskov i April 1933 og 1936. Reden
minder om Solsortens, men er løsere bygget. Æggene var i
begge Tilfælde svagt grønlige med brune og violette Pletter
og Prikker.
Ses af og til paa Gennemrejse, især paa Foraarstrækket
i første Halvdel af Marts.
Sjagger, Tu1·dus pilar·is. Ret almindelig om Vinteren og
paa Gennemrejse, men ses ikke hvert Aar.
Ringdrossel, Tu1·dus t01yttatus. Set paa Efteraarstrækket
1932 og 1933 ved Christiansminde. 9, Svendborg, Februar 1935,
paa Svendborg zool. Mus. - dette er, saa vidt Forfatteren bekendt,
den eneste kendte overvintrende Ringdrossel fra Danmark.
So 1sort, Tit1·dus merula. Uhyre almindelig Ynglefugl. Blandt
de adskillige Hundrede Reder, jeg har undersøgt, har jeg
mærkværdigvis kun een Gang (April 1935) set 6 Æg, der forøvrigt alle blev udruget.
Digesmutte, Oenanthe oenanthe. Trods de talrige Stendiger
ret faatallig i Yngletiden, men forekommer almindelig paa
Efteraarstrækket.
Bynkefugl, Saxicola rubetra) er en forbavsende sjælden
Ynglefugl i Svendborgegnen, og ikke talrig paa Gennemrejse.
Rødstjert, Phoenicitrus phoenicu1·us) er en regelmæssig,
men ikke talrig, Ynglefugl omkr. Christiansminde, hvor den
f. Eks. flere Gange har bygget i Mejsekasser i min Have
men aldrig i Rødstjertkasser, der hyppigst bebos af Gærdesmutte eller Skovspurv. Paa Gennemrejse, især paa Foraarstrækket i April-Maj, er den meget almindelig. Maaske bevirker
den tætte Vegetation og Fuglens mindre iøjnefaldende Farver,
at den ses mindre hyppigt i September.
H u s r ø d s t j er t, Phoenicu1·us ocMurus gibntltcwiens,is, har
jeg aldrig truffet ynglende, men set flere Gange 1938-40 i
April-Maj. Den 12te Januar 1941 saas den ved Christiansminde.
Den saa ikke ud til at lide Nød. og var meget lidt sky.
Rød ha 1s, Erithacus 1·ubecula. Meget almindelig.
B 1aaha1 s, Luscinia suecica. c), Christiansminde, 29de Maj
1939, i Svendborg zool. Mus.
10*
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Nattergal, Luscinia luscinia. Ret almindelig i Yngletiden,
men Reden aldrig fundet.
Broget F 1u es napper, Ficedula hypoleuca) er en ret
almindelig Ynglefugl, og hyppig paa Gennemrejse i Maj.
Hvidhalset Fluesnapper, Ficedula albicollis. c), Skovsbo, 20de Juni 1907, i Svendborg zool. Mus.
G r a a F 1 u es napper, Muscicapa #riata, er mere talrig
som Ynglefugl, end Broget Fluesnapper. I de sidste 5 Aar har
den bygget Rede paa en elektrisk Installation i Christiansmindes Gaard.
Graaspurv, Passer domesticus, - Skovspurv, Passer
montanus, og Bogfinke, F1·ingilla coelebs. Almindelige.
Kvækerfinke, F1·ingilla montifringilla, ses hver Vinter
i større eller mindre Antal. Den optraadte Vinteren 1940-41
i umaadelige Flokke - saa store, som jeg aldrig har set i
Danmark. Omkring Midten af December viste de første Smaafiokke sig, for med stor Hast at tiltage og kulminere i Slutningen
af Januar; derefter aftog de gradvis i Antal. Den 18de April
saa jeg den sidste Flok, ca. 20 Individer, sammen med et
tilsvarende Antal Bogfinker, som de forøvrigt oftest optraadte
sammen med, Gartner WEST fortalte, at han saa sent som
12te Maj havde set en lille Flok i Porthusskoven, og at han
1936 havde set enkelte oversomrende Kvækerfinker.
Kærnebider, Coccothraustes coccothmustes, har Statsbetjent
FISCHER flere Gange fundet ynglende i Svendborgegnen. I
Caroline Amalielund er den ret almindelig hele Aaret, og som
Vintergæst ses den ofte.
Grønsisken, Ca-rduelis spinus. Almindelig Vintergæst, der
oftest holder til i Ellekrat nær Moser og Søer.
Sti 11 it s, Carduelis carduelis, var i min Barndom ret almindelig, men er nu en sjælden Ynglefugl i Svendborgegnen.
Svenske, Chloris chloris, er en meget almindelig Ynglefugl.
Som Redeplads vælges fortrinsvis Thuja.
Gu li ris k, Serinus canaria se1·inus. I GROTHS Park (nær
Christiansminde) saa W. EMEIS sidst i Juli 1938 et Par Gulirisker. Den første Dag (22de) hørtes c)'s Sang, og 9 konstateredes lidt senere. cS saas den følgende Dag. (D. 0. F. T.,
1939).
Tornirisk, Ca1·duelis cannabina. Almindelig Ynglefugl.
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Bjergirisk, Carduelis fiavirostris. Regelmæssig, men ikke
talrig, Vintergæst.
G r a as is k en, Carduelis fiammea, er en almindelig Vintergæst, ofte i Selskab med Grønsisken, men ikke saa talrig
som denne.
Dompap, Pyn·hula pyrrhilla) er en regelmæssig Vintergæst,
der optræder enkeltvis, parvis eller i Smaaflokke; er flere
Gange set i Begyndelsen af Maj.
Rørs pur v, Emberiza schoeniclus. Ret faatallig Ynglefugl.
Gu 1spurv, Emberiza citrinella) og Kornverling, Emberiza
calandrra) er almindelige Ynglefugle.
Snespurv, Plectrophenax nivalis) har jeg kun iagttaget
Efteraar og Vinter 1940-41, da en Flok paa 10 holdt til i
Nærheden af Chistiansminde Badehotel; den 27 de Marts saas
4 samme Sted.

Sortandens (Melanitta nigra) Juli-Augusttræk.
Af

.JØRGEN JØRGENSEN.

Der har været en hel Del Mystik om Sortandens Træk og
er det vel endnu. Man er nu klar over, at de gyv, gyv-skrigende Ænder er Sortænder, Melanitta nigra, hvorfor man ogsaa
ved, naar dens Foraarstræk mod Nord foregaar. Derom er der
noteret og skrevet en hel Del. Man ved ogsaa, at vore Farvande
giver Vinterkvarter for store Mængder Sortænder, indtil meget
streng Kulde helt lukker af og driver dem vestover. Man ved
ogsaa, at en hel Del, mest unge Fugle, oversomrer i vore
Farvande, og man har ogsaa vidst, at en hel Del Fugle ankommer tidligt til Englands Kyster. Er det de i Nordens Farvande
oversomrende U ngfugle af forskellig Alder, eller er det disse,
samt Hannerne fra Rugepladserne, der paa et tidligt Tidspunkt
søger derover før Svingfjersfældningen begynder? Hvorledes,
hvor og hvornaar foregaar dette Træk?
Gennem 16 Aars uafbrudt Ophold i Sydslesvig, hvoraf 14
Aar i Slesvig By, har jeg hvert Aar i Sommermaanederne Juli
og August iagttaget, ofte mægtige, Træk af Sortænder, som
følger Slien fra Østersøen til Slesvig for derefter at fortsætte

