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10. Rørhønsene har mange forskellige Stemmeytringer, og der
er en tydelig Forskel paa Hannens og Hunnens Stemmeklang. Hannens Stemme er altid grovere og dybere, end
Hunnens.

Beskyttelse af Terneyngel paa Rugepladserne
mod Overfald af Maager.
Referat af 0. HELMS.
I ))Ornithologische Monatsberichte(( No. 6, Aarg. 45 meddeler
HoRsT W AcHs om en saadan · Beskyttelse, som han med Held har
praktiseret paa Fuglereservatet Langenwerder ved Nordsøen. Sagen har Interesse ogsaa for os i Danmark; de, der har læst de senere
Aarsberetninger fra Jords and, vil vide, hvor sørgeligt det er gaaet
med Terneungerne her, efter at Jordsand er blevet beboet af en Koloni
af Sølvmaager: Alle Terneungerne og saagodtsom alle Unger af de
andre mindre Fugle faldt som Ofre for Sølvmaagernes Angreb.
Den Fremgangsmaade, som HoRST WACHS med Held har prøvet,
er følgende: Da Ternerne i Almindelighed yngler ret tæt sammen paa
bestemte Pladser (hvad vi kender fra Jordsand) indhegnes Ynglepladsen med Traadvæv 50-75 cm højt, spændt mellem Pæle. Disse
rager et Stykke op over Traadvævet og forbindes foroven med en
tynd galvaniseret Traad; lignende Traade trækkes paa Kryds og
Tværs over det indhegnede Parti, saa at der dannes Afsnit paa 2-3 m
Bredde, højst 6 m Længde. Ternerne hindres ikke heraf, men søger
stadig lodret ned til deres Reder. Maagerne, der er hindrede i at sætte
sig paa Pælene ved at et Søm er slaaet ned øverst i hver Pæl, skal
have en vis Plads til at lande fra Flugten og flyve op igen og kommer
ikke i den indhegnede Ternekoloni; de røvede ofte tilfods eller i lav
Bueflugt, hvad nu er forhindret.
Maskevidden i Traadvævet maa
ikke være saa stort, at Terneungerne kan krybe igennem Maskerne,
thi saa gaar det galt.
HoRsT WAcHs har tidligere haft lignende sørgelige Erfaringer,
som man har gjort paa Jordsand, men er særdeles tilfreds med de
Resultater, han har opnaaet og søger at udvide sine Erfaringer ogsaa
gennem Udveksling med andres. Det Forsøg han gjorde i Foraaret
37 gjaldt de to almindelige Ternearter, men han er klar over, at det
med Held vil kunne anvendes paa de saa stærkt truede Dværgterneog Splitterne-Kolonier.
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