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En Havørn og to Kongeørne ved Roskilde.
Af Sv.

NoRUP.

I Ekstrabladet af 25. Januar læste jeg, at der i Øjeblikket
i Roskildeegnen (Bogenæs Skov) skulde opholde sig 4 Ørne
(1 Havørn, 2 Kongeørne og 1 Flodørn). Med denne Oplysning
som eneste Rettesnor cyklede jeg den følgende Formiddag
26-1-38, ledsaget af stud. med. Hans Plessner, mod Roskilde
og naaede. efter 3-4 Timers Kørsel Boserup, hvor vi først
mente at se en Ørn, som dog senere viste sig at være en Laaddenbenet Musvaage.
Da vi Kl. ca. 15~30 naaede Bogenæs Skov, gav en Skovarbejder os paa vor Forespørgsel den Oplysning, at han for
blot 5 Minutter siden havde set tre Ørne i Skovens vestlige
Del (Egehoved).
Vi kørte i den anviste Retning og hørte faa Minutter efter
et vældigt Spektakkel, som vi hurtigt var klare over stammede
fra ca. 50 vrede og ophidsede Krager.
Efter at have sat Cyklerne, naaede vi helt hen til de Træer,
hvor de første Krager sad og fik nu Øje paa det pragtfulde
Syn af 3 mægtige Rovfugle som lettede fra Trækronerne ikke
25 Meter oppe.
Trods det paa dette Tidspunkt var begyndt at blive mørkt
(Kl. var ca. 16), lykkedes det os uden større Vanskeligheder at
skelne mellem de 2 Arter Ørne vi havde for os.
Havørnen stod paa stive Vinger det meste af 1 Minut paa
en aaben Plet i Skovens yderste Del ude mod Vandet og iagttog
os meget interesseret; man kunde tydeligt se den helt hvide
Hale og fremadstrakte Hals med det noget lysere Hoved. De
2 andre Ørne var tydeligt nok Kongeørne, selvom vi ikke saa
dem mere end faa Sekunder ad Gangen paa saa nært Hold som
Havørnen; helst holdt de sig i en 40-50 Meters Afstand dog
kun ca. 20-25 Meter oppe.
Kort efter satte Ørnene sig atter til Ro længere inde i
Skoven og Kragerne forsvandt lidt efter lidt ind over Skoven.
Dette er atter et Eksempel paa det Forhold, som ofte omtales i Litteraturen, at naar Rovfugle har sat sig til Ro for
Natten eller med Bytte, lader de sig ofte komme forbavsende
nær.
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3 Dage efter var vi atter paa Stedet i Haab om at træffe
Ørnene og eventuelt fotografere dem i Flugtbillede - men
forgæves.
Beboerne oplyste, at Fuglene ikke havde været set de 2
sidste Dage paa Stedet og fortalte iøvrigt, at det ikke var
nogen Sjældenhed med Ørne i Bogenæs Skov. Næsten hver
Vinter saas de gennem flere fylaaneder i længere eller kortere
Perioder paa Stedet.
8 Dage efter var de 3 Ørne der igen, har jeg senere faaet
oplyst. Fiskeørn, som ogsaa hyppigt ses paa Træk ved Roskilde,
iagttoges ikke.
Derimod saas 2 Duehøge i Parringsflugt (26. Januar), den
tidligste Dato jeg har set dette.

ANMELDELSER
ERIK RosENBERG: Uvberget och tjaderskogen. 172 S. med
31 Fotografier. Stockholm 1937 (Wahlstrom & Widstrand). 7,50 Kr. sv.
Forf. fortsætter i dette Arbejde Beskrivelsen af Fuglelivet i Mellemsverige, hvorom han tidligere har berettet i ))Oset och Kvismaren«.
Bogen bestaar af 9 Stykker, hvert omhandlende en Fugleart. Det
første Stykke ))I tjaderskogen« giver en betagende og indgaaende
Skildring af Tjurhanernes Parringsleg, saaledes som han saa det fra
et Skjul i Skoven, omkring hvilket Tjurhanerne legede og kæmpede
under mægtig Larm og Bulder. Forf. viser sig her som i Bogens øvrige
Dele som en udmærket Iagttager og en glimrende Stilist. Skildringen
af den store Hornugle og dens Yngleforhold staar ikke tilbage for
foregaaende, og Beretningen om Tranerne og deres Danse læses med
stor Fornøjelse. I Stykket iiHjulormen« aftrykker han HYLTENCAVALLIUS's fantastiske Beretninger om Drager eller Lindorme i
Småland; naar han vil hævde, at det har været spillende, angrebslystne Tjurer, de paagjældende har set, kan der nok sættes et Spørgsmaalstegn ved.
Man er jo snart forvænnet med Fuglefotografier,
men Forf.'s er fortræffelige.
0. HELMS.
VALTON JoHANssoN: Mina moten med dvargmåsen. Med
Fotografier af GosTA HÅKONSSON og RAGNAR NoRDSTROM (Særtryk af
))Jorden runt« Nr. 10 1937).
Paa Foreningens Tur til Gotland i Maj 1937 var sikkert for mange
af Deltagerne en af de største Oplevelser at se Dværgmaagen i ret
stort Tal, unge og gamle, holde til paa det lave Vand udfor Visbys
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