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Antal og ikke over 200 Stkr. visse Dage i December. (Se iøvrigt TÅNING 1936, p. 185).
De faa ynglende Par har ikke givet Anledning til Ringmærkning af Betydning; der er kun mærket 5 Stkr., hvoraf
ingen er genmeldt.

Karmindompap (Carpodacus erpthrinus erpthrinus(Pall.)),
ny for Danmark.
Af FINN SALOMONSEN.
(Meddelelser fra Naturfredningsraadets Reservatudvalg. Nr. 14.)

Igennem de senere Aar, i hviJke jeg regelmæssigt har opholdt mig paa Christiansø i Træktiderne, er ikke saa faa Sjældenheder blevet iagttaget, og en Del nedlagt til Zoologisk Museum, og Antallet af Fuglearter konstaterede paa Christiansø
i disse Aar har forlængst passeret de halvandet Hundrede. Jeg
har hidtil trods mange Anmodninger fra Interesserede undladt
at publicere disse Forekomster af sjældne Fugle, da Reservatraadet har paatænkt senere at udgive en større Oversigt over
Christiansø's Fugle. I dette Efteraar lykkedes det mig imidlertid at konstatere Tilstedeværelsen af en for Danmark helt
ny Art, et Fund af saa stor Interesse, at jeg mente, det særskilt burde publiceres.
Efter at Fuglelivet i henved 14 Dage havde været meget
ringe paa Christiansø, indtraf den 13de September 1941 en
tydelig Forandring. Hele Dagen var det et ualmindeligt stærkt
Regnvejr med svag Kuling fra Nord, altsaa ubehagelige Betingelser at iattage Fugle under. Der konstateredes stærk Tiltagen i Antal hos en Del Arter (Fuglekonge, Hvid Vipstjert,
Grønsisken), Optræden af paa Trækket ualmindelige Fugle
som Nattergal og Første-Ankomst af nye, senere trækkende
Arter som Rødkælk. I en Kartoffelmark sad 2
maaske 3 finkelignende, plumpe Fugle, som ved min Ankomst fløj op i
et Træ tilligemed en Del Bogfinker. De lignede nærmest Graaspurve, men da disse aldrig forekommer paa dette Kartoffelstykke, der ligger i en ret isoleret Have, blev jeg opmærksom.
Da Fuglene fløj op, udstødte de et sagte, dompapagtigt "pit-pit",
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og jeg antag da, at jeg havde Karmindompapper for mig, en
Antagelse, der bestyrkedes ved, at Fuglene havde et tykt, opsmulmet Næb, hvis Overnæb dannede en jævn, rundet Bue
ligesom hos Dompappen. Efter mange Genvordigheder i det
ubehagelige Vejr lykkedes det mig flere Timer efter at faa
nedlagt den ene Fugl. Den indsendtes til Zoologisk Museum,

U. MØHL-HANSEN fot.

Karmindompap (Carpodacus e. erythrinus (Pall.)) i Ungedragt,
nedlagt paa Christiansø 13de September 1941.

hvor den nu er opstillet i den danske Samling. Den er afbildet
paa vedføjede Fotografi. Det er en ung Fugl, men Kønnet
kunde ikke bestemmes, da Kønsorganerne var sønderskudte.
Den gamle Han hos Karmindompappen er en meget smuk
Fugl. Hovedet og Forbrystet er dybt karminrøde, bagtil paa
Brystet gradvis lysere, gaaende over i den næsten hvide Bug,
Oversiden rødbrun. Hunnen er til Gengæld ikke videre køn,
men minder om en Graaspurvehun. Oversiden er olivenbrun
med utydelige, mørkere Pletter, Undersiden er hvidlig med
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tætte graabrune Længdestriber, Vingerne brune med to hvidlige Vingebaand. Ungedragten, hvori Christiansø-Stykket altsaa befandt sig, ligner Hunnen, men er noget mørkere paa
Oversiden og har noget grovere Stribning paa Undersiden.
Vingelængden er 80-86 mm.
Karmindompappen er som Ynglefugl udbredt over Sibirien
og Høj asiens Bjerge, delt i flere Racer. N ominatformen bebor
Vestsibirien og det nordlige og mellemste Rusland og gaar
mod Vest til det østlige Finland, hvor den i den senere Tid
har bredt sig, til Randstaterne og Polen og det østlige Tyskland
(Øst- og Vestprøjsen, mod Vest til Rugen og Mecklenburg).
Det paa Christiansø trufne Individ stammer uden Tvivl fra
de østtyske eller baltiske Ynglepladser, et yderligere Bevis for,
at Trækfugle fra den sydlige Del af Østersøen vandrer over
Christiansø (jfr. F. SALOMONSEN 1940, p. 101).
I Sverige er Karmindompappen truffet een, maaske to,
Gange, idet en Han blev fundet paa Gottland 1839, og et Individ menes at være iagttaget udfor Halmstad 1884. I Norge
var den indtil fornylig blot konstateret een Gang, nemlig 1882
ved Oslo. Efter at de to norske Ornithologer H. TH. L. SCHAANNING og C. MusTERS i 1934 var begyndt at undersøge Fugletrækket paa den lille Ø Utsira udfor Haugesund, viste det sig,
at Karmindompappen regelmæssigt, omend i ringe Tal, trak
denne Vej over (H. TH. L. SCHAANNING 1936, p. 1; og 1939,
p. 113). Det var i Forvejen kendt, at Arten regelmæssigt trak
over den lille Ø Fair Isle mellem Shetland og Orkney Øerne,
saaledes at det nu var bevist, at en Trækvej gik tværs over
den nordlige Del af Nordsøen. I Virkeligheden drejer det sig·
hos denne og en Del andre asiatiske Fugle, som regelmæssigt
træffes paa disse og andre N ordsølokaliteter, om Fugle, der
paa Grund af Afdrift er kommet ud af deres Kurs og under
deres Omflakken har størst Chance for at blive opdaget paa
smaa, letoverskuelige Øer. Om egentligt "normalt" Træk kan
der ikke vel være Tale. Et Afdrift-Træk af meget større Dimensioner kendes fra andre Øgrupper, som f. Eks. Færøerne.
I Danmark er Karmindompappen ikke tidligere truffet.
Naar den ikke desto mindre er opført i Listen over Danmarks
Fug·le som "Tilfældig Gæst fra Øst", beror det paa, at der hos
KJÆRBØLLING er nævnt, at den i 1819 ynglede paa Sild i Syd-

222
slesvig, et Omraade, der jo dengang var dansk. Af denne Grund
er Karmindompappen uberettiget slæbt med - selv i nyere
danske Fugleværker - som dansk Fugl, indtil den nu med
fuld Ret kan indtage sin Plads i Listen over Danmarks Fugle.
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MINDRE MEDDELELSER
Nedenfor offentliggøres end el ornithologiske Iagttagelser, som
er indsendt af Medlemmerne siden sidste Offentliggørelse af
"Mindre Meddelelser" (D. 0. F. T. 34te Aarg., 1940, S. 187-214).
-- De indsendte Meddelelser, der ikke mentes egnede til Offentliggørelse, er indgaaet i Foreningens ornithologiske Kartotek.
Red.

Graagaas, Anser anser, som Ynglefugl i Gundsømagle Sø.

Graagaasen er nu atter Ynglefugl i Gundsømagle Sø. Et
enkelt Par med 5 Gæslinger saas paa en Excursion d. 1. Juni
1941.
C. A. BLUME.
Bramgaas, Branta leucopsis, paa Saltholm.

Paa en Excursion til Saltholm d. 10. Maj 1941 blev der
set 1 Bramgaas; den gik og græssede ved en af Smaasøerne.
Den var i Selskab med en Graagaas. Da vi havde betragtet
Gæssene i nogen Tid og efterhaanden var kommet dem for
nær, fløj de ud over Øresund.
c•A. BLUME.
Toppet Lappedykker, Podiceps cristatus, ynglende
i Koloni.

5. Juni 1940. I den inddæmmede Vejle, "Ulvedyb", mellem
Gøl og Øland, ca. 1,2 km N. for Gøl Bjerg, findes en lille
Sivholm, vel ca. 200 m 2 stor. Uden for Holmen saas 34 Toppede

