NOTER OM LINDENOWFJORDS FUGLEFAUNA
1925-1926
EFTEH OPTEGNELSER AF

K. KNUDSEN

N edenstaaende er gengivet efter 5 Breve fra ovennævnte til
undertegnede (dateret 21. og 26. Februar, 2. Marts og 8. August 1933
samt 2. Juli 1935). Lindenowfjord paa den allersydligste Del af Grønlands Østkyst hører - afsides beliggende, som den er - til de Egne,
som ei:idnu aldrig har været grundigt undersøgt i ornithologisk Henseende. En Fugleliste fra Stedet maa derfor nok anses for at være
af Interesse, tilmed da de af K. KNUDSEN noterede Arter ikke ganske
falder sammen med ))hvad man med Rette kunde vente i Forvejen«,
uden at jeg dog paa nogen Maade vil formene, at Meddeleren har sagt
mere, end han kan staa ved.
De givne Meddelelser er ordnet og
omskrevet af Undertegnede, der endvidere har vedføjet de videnskabelige Betegnelser samt hist og her en Bemærkning i [ ] . En Del
Arter, som Meddeleren ikke
eller ikke med Sikkerhed
har iagttaget, er ligeledes nævnt i []; for en Dels Vedkommende har jeg udtrykkelig spurgt om deres Tilstedeværelse.
B. LøPPENTHIN

Som Deltager i 0. BENDIXEN's Ekspedition overvintrede
jeg 1925-1926 i Lindenowfjord sammen med PETER TuTEIN.
Vi blev landsat 22. August 1925 og afrejste sidst i Juli 1926.
Til Trods for den ret ringe Afstand tværs over Landet til
Vestkysten er Klimaet i Lindenowfj ord uhyre forskelligt fra
Vestkystens. I Lindenowfjord er Nedbøren langt større og
Stormene hyppigere. Vegetationen paa den sydlige Vestkyst
(Egnen omkring J ulianehaab) er ogsaa meget kraftigere, og
Sneen ligger ikke nær saa langt hen paa Sommeren som i
Lindenowfj ord.
Angaaende Fuglelivet kan jeg give følgende Meddelelser i store Træk - efter hvad jeg har noteret ned. [Alle Iagttagelser
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stammer fra ovennævnte Tidsrum. Aarstal er i Almindelighed
ikke anført ved de enkelte Angivelser, hvor Fejltagelse maa
anses for udelukket.]
Krikand, Anas crecca subsp.?, saas enkelte Gange, bl. a.
Juni.
Stokænder, Anas platyrhynch'a conboscas, saas til Slutningen af Oktober og viste sig i 1926 igen omkring Midten af
April. Arten rugede spredt overalt ved Lindenowfj ord. Det
første Kuld ganske smaa Ællinger saas 18. Juni.
Havlit, Clangula hyemalis, saas jævnlig, flere Gange med
Yngel.
Strømand, Histrionicus h. histrionicus, saas første Gang
14. Maj i en stor Elv Vest for Huset; der var 5. Derefter saa
vi jævnlig Strømænder til vi rejste. En Rede med 6 Æg blev
fundet 22. Juni. 24. Juli iagttoges 1 Strømand med 6 Ællinger
tæt udfor en stor Elv; en Vandrefalk slog mange Gange
efter dem, men de dykkede for flinkt.
Ederfugl, Somateria mollissima islandica, ynglede et
enkelt Sted, men kun faa Par.
Toppet Skallesluger, J.11ergus serrator, indfandt sig omkring Midten af Maj. Den var ret almindelig.
Gaas, Anser sp. Jeg saa kun Gæs 1 Gang, nemlig 6 Eksemplarer 22. Maj, men grundet paa den betydelige Af stand kunde
det ikke afgøres, om det drejede sig om Kortnæbbet Gaas,
Anser brachyrhynchus, eller Blisgaas, J'.1. albifrons gambelli.
Fj el dryp e, Lagopus mutus (groenlandicus?), var talrig.
Om Efteraaret opholdt Ryperne sig ret højt oppe til Fjelds,
men de rykkede nedefter, efterhaanden som Sneen kom.
Under og efter haarde nordlige Storme med Sne kunde Terrænet ligefrem vrimle af Ryper, men efter 1 eller 2 Dages
godt Vejr forsvandt de igen. Dette gentog sig hele Vinteren
igennem.
Rødstrubet Lom, Colymbus stellatus, ankom omkring
Midten af Maj. Den var meget almindelig. Derimod saa jeg
aldrig noget til Islommen, Colymbus i. immer, som jeg har
truffet almindeligt ved Julianehaab.
Isstormfugl, Fulmarus g. glacialis, iagttoges enkeltvis
nogle faa Gange i Løbet af Vinteren.
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Horsegøg, Capella gallinago subsp. ?. Jeg iagttog 1 Eksemplar 19. Oktober.
Sortgraa Ryle, Calidris m. maritima, var meget hyppig
og ganske unge Fugle blev set flere Gange. Andre Ryler og i det Hele Vadefugle - saas ikke. Det var mit Indtryk, at
Vadefuglene savnede Livsbetingelser ved Yngletidens Begyndelse, idet Landet omkring Lindenowfjord først blev nogenlunde snefrit omkring Slutningen af Juni. At den Sortgraa
Ryle var talrig, antager jeg, skyldes, at den mest opholder sig
i Strandkanten. [Den norske Betegnelse ))Fjærepist« passer
udmærket paa Arten. Det kan her lige nævnes, at Forf. ikke
iagttog Præstekrave, Charadrius hiatiwla, og Odinshane,
Phalaropus lobatus, hvis Forekomst man ellers nok kunde
formode.]
Graamaage, Larus hyperboreus, er almindelig Ynglefugl.
Hvidvinget Maage, Larus leucopterus, saas af og til.
Ride, Rissa t. tridactyla. Paa et utilgængeligt Fj æld ved
Mundingen af Fjorden fandtes en stor Koloni.
[Forf. iagttog hverken Svartbag, Larus marinus, Havterne, Sterna macrura, eller Kjover af nogen Art. I Betragtning
af ovennævnte Ridekolonis Tilstedeværelse kunde man antage
Forekomsten af Spidshalet Kjove, Stercorarius parasiticus.]
Tej ste, Uria g. grylle, fandtes hele Aaret og ynglede flere
Steder.
Kortnæbbet Lomvie, Uria l. lomvia, viste sig inde paa
Fjorden omkring Midten af· Oktober og var talrig her hele
Vinteren·. Henved April forsvandt den igen fra Fjorden.
- Alk, Alca torda, saas ikke.
Søkonge, Alle a. alle, saas jævnlig, ikke ynglende.
Dværgfalk, Falco columbarius subaesalon. I Oktober saa
jeg et Eksemplar af denne lille Falk, som forfulgte en Vandrefalk og gentagne Gange slog efter den. Paa Siden af Hovedet
eller .øverste Del af Halsen havde den en tydelig lysere Plet.
Flugten var ganske som en Lærkefalks, og da jeg ikke dengang
var klar over, at jeg var langt udenfor denne Arts Udbredningsomraade, antog jeg først Fuglen for en Lærkefalk, som
jeg kendte fra Danmark.
Vandrefalk, Falco peregrinus anatum, saas jævnlig, men
var ikke talrig.
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Jagtfalk, Falco rusticolus (holboelli & candicans), var almindelig. Det var næsten udelukkende mørke Individer; kun i
Oktober blev nogle faa lyse Eksemplarer set.
Havørn, H aliaeetus albicilla groenlandica, saas jævnlig
hele Aaret. Undertiden var der 2 sammen, men jeg tror ikke,
at Havørnen ynglede noget Sted i Lindenowfjord.
Sne ug 1e, N yctea scandiaca, saas af og til hele Aaret, men
den optraadte med længere Mellemrum indtil i December
Maaned. Herefter blev det ingen Sjældenhed at se den. Fra
Begyndelsen af Januar indtil den 25. i Maaneden havde jeg
saa at sige daglig Lejlighed til at iagttage en Sneugle. Jeg
havde en Tur til Fjelds for at passe nogle Rævefælder. Uglen
holdt om Natten sine Maaltider netop paa min Rute, og jeg
fandt Resterne af en Lomvie saa godt som hver Dag. Sporene
i Sneen viste tydeligt, at det var Uglen og ikke en Falk, som
var paa Færde her. Til Slut skød jeg Uglen; det var et stort
Eksemplar, s;2; den var stoppet med Lomviekød og Fjer og
var meget fed. - Hen paa Foraaret blev Sneuglerne igen mere
sjældne.
Ravn, Coruus corax principalis, var meget almindelig.
Navnlig fra Midten af Oktober og Vinteren igennem saas ofte
Flokke paa op til 30 Eksemplarer.
Digesmutte, Oenanthe oenanthe leucorrhoa, saas ofte.
Graasisken, Carduelis fiammea rostrata, var meget hyppig.
Snespurv, Plectrophenax niualis subniualis, var meget
hyppig.
Laplandsværling, Calcarius lapponicus subcalcaratus,
var meget hyppig.
I September havde vi flere Gange Storm med voldsomme
Regnskyl. Efter et saadant Uvejr af 2 a 3 Døgns Varighed,
kunde man finde Mængder af Smaafugle, som kravlede omkring i Græsset og Lyngen paa Bjergskrænterne. De var ude
af Stand til at flyve, og først i Løbet af en halv Dags Tid
kom de paa Vingerne igen. Det har jeg ikke set andre Steder.
- Naar man om Efteraaret færdedes i Terrænet, havde man
en hel Sværm af Smaafugle (dog ikke Digesmutte) flyvende
omkring sig, mens de kvidrede nysgerrigt.
[Foruden de ovenfor nævnte er følgende Fuglearter, hvis
Forekomst - paa Træk, Strejf eller som ynglende - man
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kan have Ret til at formode, ikke blevet iagttaget af Forf.:
Islandsk Hvinand, Hjejle, Stenvender, Selning,
Lunde, Storskarv, Hvid Vipstjert, Engpiber, Vindrossel.]

TRÆK AF FUGLELIVET I TYROL
AF

BERNT LØPPENTHIN

Som Deltager i en af Dansk naturhistorisk Forening arrangeret Ekskursion opholdt jeg mig i Tyrol i første Halvdel af
Juli d. A. (1935). Ekskursionens Formaal var almenzoologisk,
ikke specielt ornithologisk, men selvfølgelig var Alpefuglene
Genstand for stor Interesse fra de deltagende Ornithologers
Side. Nedenstaaende lille Beretning er overvejende bygget over
egne Iagttagelser; hist og her er dog Meddelelser fra andre
Ekskursionsdeltagere taget til Efterretning, og Cand. mag.
FL. BoLT JØRGENSEN, som har gennemlæst mine Optegnelser,
inden jeg har nedskrevet dette, er kommet med adskillige
Tilføjelser. - Fuglelisten gør langtfra Fordring paa at være
udtømmende; dertil var Tempoet
navnlig i de første 10
Dage, dvs. mens Ekskursionens egentlige Hovedrute blev fulgt
- for forceret, og Interessen var som nævnt heller ikke udelukkende helliget Fuglene. Iøvrigt vilde en fuldstændig
ornithologisk Beretning ogsaa blive altfor omfattende og kun
af ringere Værd. I Hovedsagen er kun de virkelige Alpefugle
nævnt, men hist og her er dog medtaget Arter, som af en
eller anden Grund gjorde sig bemærket.
Søndag 30. Juni startede Ekskursionen, som talte godt 80
Deltagere, hvoraf 6-7 med særlig ornithologisk Interesse, med
Rutebaaden til Stettin; herfra fortsattes til Mtinchen, hvor man
overnattede. Næste Morgen rejste man videre til Innsbruck,
hvortil man naaede først paa Eftermiddagen 2. Juli og bl. a.
traf sammen med Zoologen Prof. Dr. 0. STEINBOCK, som paa
bedste og elskværdigste Maade ledede Ekskursionerne for de
danske Zoologer. Efterat være indkvarteret, tog man i Svævebane til Hafelekar (2334 m o. H.) umiddelbart ved Byen,
hvor Danskerne for første Gang paa Ekskursionen fik præsen-

