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Tilstand paa Zoologisk Museum i København. De 2 andre
blev holdt fanget, til vi naaede Grønland, hvor de undslap, da
en Mand af misforstaaet Barmhjertighed vilde give dem Vand.
Falkene trivedes godt i Fangenskabet og fortærede hver Dag
et stort Stykke raat Kød.
Digesmutte, Oenanthe oenanthe - - Stenpikkeren har
jeg set 3 Gange, nemlig: 2 den 16. September 1934 paa 26° 30'
v. Lgd., 1 den 26. Maj 1936 paa 8° v. Lgd., 1den30. Maj 1935
paa 44° v. Lgd.
Graasisken, Carduelis flammea ~ - Graasiskenen er
set 2 Gange, nemlig: 1den13. September 1934 paa 44° v. Lgd.,
1 den 2. Juni 1936· paa 50° v. Lgd.
Snespurv, Plectrophenax nivalis - - Snespurven er set
3 Gange, nemlig: 1 den 30. Maj 1935 paa 44 ° v. Lgd., 1 den
18. Oktober 1936 paa 25° v. Lgd., 1 3 den 19. Oktober 1934
paa 33° v. Lgd.

Et Fuglefristed ved Vintertid i Kalvebod Strand.
Af I. GERNAA
Denstrænge Vinter, der indtraf omkring Midten af Januar
1937, tillagde hurtigt Vandene. Søernes og Fjordenes Ænder
kom i Nød og maatte klumpe sig sammen i de faa Vaager,
der var at finde; et sjælden rigt Fugleliv kunde da udfolde
sig i disse Vaager. Tilfældigvis blev jeg underrettet om et
saadant Fugleliv, der var at iagttage i Københavns umiddelbare Nærhed, nemlig ved Sluseværket i Kalvebod Strand,
paa Spærredæmningen, der forbinder Amager med Sjælland.
Her havde Strømmen fra Sluseportene holdt et Stykke af
Sejlløbet isfrit ·paa ca. 500 x 100 m. Her har jeg jævnligt
observeret større eller mindre Flokke af Troldænder, Nyroca f uligula. I den Tro, at det var disse, man hentydede til,
var det ikke med store Forventninger, jeg tog ud for at se
paa de mange Fugle, der skulde holde til her. Jeg blev dog
snart af en anden Mening, thi det Fugleliv, jeg her kunde
iagttage, har jeg aldrig før set Mage til; her laa Fugle 20 000,
30 000, ja, maaske flere, min Dagbog kan bedst berette om
det, jeg saa.
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3. Februar 1937: Frostvejret havde lige kulmineret,
det var slaaet ind med Tø. I en Vaage i Isen ud for Sluseværket i Kalvebod Strand havde store Skarer af Søernes og
Fjordenes Fugle slaaet sig ned; Vejret var usigtbart med
Regn og Blæst, følgende Arter kunde dog iagttages: Hist
og her laa Stokænder, Anas p. platyrhynca, 3000-4000
Troldænder, Nyroca fuligula, nogle Bjergænder, Nyroca
m. marila, 7 Taffelænder, Nyroca ferina, ca. 150 Store
Skalleslugere, l\llergus m. merganser, et halvt hundrede
Toppede Skallesluge re, Mergus serrator. De fjernest liggende Fugle kunde bedre iagttages fra ))Teglholmen«, den lille
Ø, der strækker sig fra Sydhavnen over mod Amager. Da jeg
senere stod her, kom en lille Fugl svømmende fra Amagersidens Iskant, den kunde snart bestemmes som Sort ha Iset
Lappedykker, Podiceps n. nigricollis, i Vinterdragt. Ovre
ved Amager saas desuden 3 Svaner ( Cygnus olor?). Det var
meget interessant at iagttage de mange Fugle; Skalleslugerne
holdt hovedsagelig til ved Amagersiden, en stor Part stod
langs Iskanten, Resten laa og dykkede efter Føde. De mange
Ænder fyldte godt op paa den begrænsede Vandflade, de laa
helt ind til Sluseværket og var tilsyneladende fortrolige med
Synet af Mennesker.
Foruden Ænderne iagttoges følgende Maagearter: Hættemaage, Larus r. ridibundus, Stormmaage, Larus c. canus,
Sølvmaage, Larus a. argentatus, Svartbag, Larus marinus.
Hætte- og Stormmaagerne var efter de dykkende Ænder og
forsøgte at frarøve dem Føden, som de kom op med; selv
Skalleslugerne blev overfaldet. Grundet paa stærk Regn
maatte Studierne indstilles for den Dag. Paa Hjemvejen mødte
jeg en Bekendt, der vilde have mig med hjem for at artsbestemme en Fugl, som han havde skudt paa, Isen nogle Dage
før; den havde været i Flok med Troldænder. Det viste sig
at være Lille Lappedykker, Podiceps r. ruficollis, i Vinterdragt.
6. Februar 1 9 3 7: Størsteparten af Skalleslugerne var
nu forsvundne, medens de andre Ænders Antal nærmest syntes
at være tiltaget. 5 Hvinænder, Bucephala c. clangula, JJ, samt
en Del Blishøns, Fulica a. atra, var ydermere at se.
13. Februar 193 7: Vaagen var nu vokset, saa store
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Partier aabent Vand saas paa begge Sider af Dæmningen.
Fuglenes Antal var steget kolossalt, der var nu ca. 25 000
Troldænder, mange Stokænder og Blishøns, en halv Snes
Taffelænder, samt nogle Hvinænder. Af Skalleslugere
saas kun en Toppet, derimod saas en ny Art, nemlig Lille
Skallesluger, Mergus albellus, 2 66 + 2 ~~.
1 7. Februar 193 7: Vaagen uden for Dæmningen var
yderligere vokset, indenfor var isfrit, Fladstranden langs
Amager undtaget. Fuglene havde spredt sig over det meget
store Vandareal, saa de f j ernstliggende kunde ikke artsbestemmes; Lille Skallesluger saas stadigt, endvidere saas
11 Bjergænder i Flok, 11 Knopsvaner, Cygnus olor, laa
ud for ))Sønderstrand«. Efter stedkendte Folks Udsagn fremgik det, at der hvert Aar laa Fugle omkring Sluseværket,
men der var aldrig set saa mange som i Aar. Senere foretoges
flere Ekskursioner til Terrænet; endnu 27. Februar laa et
Par Tusind omkring i Farvandet, men Størsteparten var nu
forjaget af tiltagende Sejlads. Terrænet bød iøvrigt ogsaa paa
andre Arter end netop Svømmefugle. Sjagger, Turdus pilaris, saas jævnligt; flere Gange saas Snespurve, P lectrophenax nivalis, med Bjergirisk, Carduelis f. flavirostris
imellem i et Tilfælde. En Dag saas en Piber løbe i den opskyllede Tang, den havde mørke Ben og var utvivlsomt en Skærpiber, Antlms spinoletta littoralis; dens Opførsel var forskellig
fra Engpiberens, med hvilken den kan forveksles. 27. Februar
saas ogsaa Silkehaler, Bombycilla garrulus.
[E. SINDING, der omtrent samtidig med ovenstaaende Forf.
indsendte en Beretning om Vinterfugle ved Slusen i Kalvebodstrand, nævner praktisk talt de samme Arter fra samme
Tidsrum og under lignende Omstændigheder som ovenfor
omtalt. SINDING saa ofte Knopsvaner ligge i større Afstand fra Slusen, nærmere Amager, naar aabent Vand fandtes;
ellers holdt de mest til længere ude i Kalveboderne, hvor der
tit saas Flokke paa et halvt Hundrede eller mere. Undertiden
saas ogsaa Sangsvaner flyve over, og deres Stemme hørtes.
Af andre Arter nævnes Knortegaas, Branta bernicla, og
Svenske, Chloris chloris; af den sidste saas et Par søge Føde
i den opskyllede Tang paa Stranden.
(Red.)]

