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mærksomhed, er ikke usandsynligt, naar man dels tager det
store Skovareal - ca. 1800 ha - i Betragtning, dels erindrer
sig den forbløffende Stilfærdighed, hvormed disse .Fugle optræder i Yngletiden.
At finde Dompappernes Reder, saaledes som de har været
anbragt her paa Distriktet, har uden Sammenligning været den
vanskeligste ornithologiske Opgave, som jeg hidtil har haft
at løse; men netop derfor vil denne Sommers Oplevelser altid
staa som et. uforglemmeligt Minde i min Erindring.
Det store Spørgsmaal, som kun Fremtiden kan løse, er
nu: Vil Dompappen ogsaa i de kommende Aar optræde som
Ynglefugl i Danmark?

DOMPAPPER, PYRRHULA PYRRHULA,
IAGTTAGET OM SOMMEREN PAA SJÆLLAND
I DE SENERE AAR
Ca. 15. Maj 1928 saa jeg Dompap d' og ~ i Parring paa Ves tre Kirkegaard, København.
HARRY MADSEN
3. Maj 1931 blev en Dompap set ved Snekkersten.
26. Juni 1932 opholdt et Par sig i Skovkanten, Nyrup
Hegn ved Helsingør.
G. ASMUND
Paa en Tur til Grib Skov 11. August 1933 blev jeg meget
overrasket ved i den sydlige Del af Skoven at se en Fugl,
som jeg syntes var en Dompap, flyve tværs over Skovvejen;
ved at efterligne dens Fløjten fik jeg den ganske rigtig til at
svare, men jeg saa den desværre ikke mere. Dens Ophold her
paa denne Aarstid stod vel i Forbindelse med en eventuel
Ynglen tidligere paa Sommeren. Bevoksningen paa Observationsstedet var ca. 4 m høje Birke og Graner, iblandet enkelte
Røn og andre Løvtræer paa en noget fugtig og lav Jordbund,
vel et lignende Terræn som paa Ynglepladserne i Sverige.
E. PETERSEN
Her skal blot mindes om Dyrlæge EGIL HoRNEMAN's Meddelelse om ynglende Dompapper fra Hæsede Skov Syd for
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Haslev i Sommeren 1934. I Brev til Undertegnede af 27. Septembe.r 1934 meddeltes det, at Dompapperne nu var forsvundet
fra Ynglelokaliteten.
LøPP.
Sammen med 3 andre Ornithologer iagttog jeg 20. Maj
1934 et Par Dompapper paa en aaben Plet i Grib Skov.
Hunnen var ivrig beskæftiget med at rive Basttrevler af en
gammel Træstamme, hvorfra den, ledsaget af Hannen, fløj
hen til et Gran- og Bøgeparti. Dette gentog sig flere Gange.
Desværre forhindrede en heftig Regnbyge os i at fortsætte
Iagttagelserne, og da vi næste Dag indfandt os paa Stedet,
saa vi intet til Fuglene.
KR. BARFOD
Under en tur i Geel Skov 24. Maj 1934 sammen med
Stud. med. KNUD BuHL fandt jeg en rede af Dompap, Pyrrhula pyrrhula, midt inde i en lille forsømt granplantage i det
sydøstlige hjørne af skoven. Granerne havde en høj de af 2-4 m,
og selve redetræet var 3 m højt. Reden, der yderst bestod af
fine birkekviste, skarpt adskilt fra et indre lag af rodtrevler,
var anbragt ca. 2 1 / 4 m over jorden; den var ret let at faa øje
paa, da den sad ca. 25 cm fra stammen. Hunnen laa paa reden og fløj meget nødigt bort. Det viste sig da ogsaa, at un-
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Dompap, Pyrrhula p. pyrrhula, :j2 ved reden. Geel Skov, 26. Maj 1934.
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gerne var ved at komme frem, idet reden indeholdt 2 unger
og 3 æg; sidstnævnte var af en mørk blaagrøn farve med
spredte sortebrune prikker.
25. Maj saa ORS. BuscH og Cand. jur. E. BECH reden.
27. Maj besaa ca. 50 Medlemmer af D.0.F. reden, uden
at hunnen lod sig forstyrre (sml. D.0.F.T., 1934, p. 151).
31. Maj saa jeg atter til reden, men da var den tom, og
der var intet spor af ungerne. Formodentlig er det en af skovens talrige Skovskader, som har plyndret reden. - Denne
findes nu paa Zoologisk Museum.
Hannen fik jeg desværre ikke selv at se, men den blev
iagttaget af konservator MøHL HANSEN den dag, han fotoOLE ScHELDE
graferede reden.
Dompap, Han og Hun i Følge, blev i Vidnes Nærværelse set
17. Juni 1934 i den lille Granplantage imellem Svenskevejen og Mølleaaen ved Strandmøllen. J. P. JENSEN
28. September 1934 iagttog jeg i Hornbæk store Plantage 2 Dompapper, tilsyneladende Hunner, flyve fra en gammel Eg og sætte sig 10-15 m fra mig paa en udgaaet Gren
lidt fra hinanden. Med en klagende Lyd gik den ene Fugl nu
langs Grenen henimod den anden Fugl og næbbedes med den,
som om den vilde mades. Herefter fløj de begge. - Desværre
erindrer jeg ikke nu, om begge Fugle havde sort Kalot, men
jeg er sikker paa, at det var Dompapper, og at den ene maa
have været en Unge efter hele dens Adfærd at dømme. Det
er jo saaledes sandsynligt, at der er udruget et Kuld i Nærheden, da de nordfra kommende Fugle vel næppe kan være
ankommet paa saa tidligt et Tidspunkt.
ANDR. BARFOD

DOMPAPPEN, PYRRHUL.A P.PYRRHULA (L.), SOM
YNGLEFUGL PAA BORNHOLM
AF

BERNT LØPPENTHIN

Bornholm er utvivlsomt den Del af Danmark, hvor den
skandinaviske Race af Dompappen først er optraadt som
Ynglefugl, og dette er næppe nogen Tilfældighed, da saavel

