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STORKEREDER PAA VEJLE VESTEREGN
AF

AXEL HOLM

Vejleaadalen med sine brede Engstrækninger, gennemfurede
af Vandingskanaler, skulde synes ideelle set fra et Storkesynspunkt, og Storken ses da ogsaa ret hyppigt her hele Sommeren
- omend ikke saa hyppigt som Hejren. Da der imidlertid er
noget, som hedder Tordenskjolds Soldater, tog jeg mig i Sommeren 1932 for at undersøge, hvormange ynglende Storke
Egnen huser. Dels ved Selvsyn, dels ved at avertere om Oplysninger i lokale Blade, opnaaede jeg nedenstaaende Tidsbillede, som dog muligvis kunde trænge til Supplering.
I selve Vej 1e By findes den eneste beboede Rede paa
A. M. Ballins Sønners Fabriks Skorsten. ))I de 26 Aar, jeg har
boet her, har Storkereden været beboet med Undtagelse af
1930, og i 1931 var den nok beboet, men der var ingen Unger.
I Aar er der snart flyvefærdige Ungerc< (Direktør BILLENSTEIN,
in litt., 14. Juli 1932).
Haraldskær Hov.edgaard. Ved Bredden af Dammen
findes en beboet Rede i Stynepil (31. Maj).
Tørskind. Gammel, forladt Rede i Stynepil.
Bindeballe. Gdr. JuuL har en Rede paa Taget. Hans
Bedstemoder, som døde 1919, 93 Aar gammel, kunde ikke
erindre, at den nogensinde havde været ubeboet. Reden er
vel saaledes over 100 Aar gammel.
Randbøldal Fabrik. Reden paa Fabriksbygningens Tag
er beboet hvert Aar.
Dette giver 4 beboede Reder langs
Vejle Aa; kommer vi længere bort paa Egnen, ser Billedet
ikke opmuntrende ud.
.
Ringgive Præstegaard mellem Give og Grindsted.
))En forladt Storkerede, som dog hvert Aar besøges af en enkelt
Stork, der plejer at vende tilbage flere Gange i Sommerens
Løb og_ undertiden overnatter her« (Pastor KROGH-MEYER).
Egtved, Gdr. ERIKSEN's Gaard. Rede beboet hvert Aar
indtil 1919; Storken ynglede atter 1923; siden har den ikke
vist sig.
V. N e b e 1. 1 Rede, besøgtes af Storke i Foraaret 1932,
men de fløj bort.
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30. April 1932 saas fra Fuglsang Skov 3 Storke, der fløj
meget lavt med østlig Kurs; de synes ikke at have slaaet sig
ned paa denne Side af Kolding.
B ø 11 in g hos Gdr. Sø REN Sø RENS EN, Bølling Mark, 1 Rede.
Storken opholdt sig her med Afbrydelser i ca. 3 Uger; den
rugede ikke. I Efteraaret besøgtes Reden hyppigt af flere
Storke i Følge. Ejeren mener, at hans Storke var de samme,
som til Tider opholdt sig i den før omtalte Rede i Vester
Nebel (Gdr. JENS SøLvHøJ). For et Par Aar siden var der
Unger.
Aagaard, ))Sorgenfri«. En i de senere Aar til Stadighed
beboet Rede med normale Yngleforhold.
Flere Reder har det ikke lykkedes mig at opspore, men
maaske kan denne Artikels Fremkomst lokke mere frem.

EN BEMÆRKNING OM ROSENMAAGEN, RHODOSTETIA ROSEA (MAcG.) I GRØNLAND
AF

0. HELMS

I D. 0. F. T., Aargang 22 har K. HoNORE PETERSEN (nu
0LDENDow) skrevet en fornøjelig Artikel om, hvad vi ved
om Rosenmaagen i Grønland, iøvrigt ogsaa andetsteds, og
han citerer da efter H. \VINGE: ))Grønlands Fugle« Beretningen om de to, der er skudte 15. Juni 1885 paa Øerne udfor
Ikamiut, Øst for Egedesminde. \VINGE anfører, at den ene
af Maagerne kom til SEEBOHM og skriver: ))Det sagdes, efter
Seebohm, at der paa Stedet var fundet Rede og Æg af samme
Art; men det paagj eldende Æg har maaske snarere været af
Larus sabini«. Endvidere skriver WINGE: ))Fencker gjengiver
P. Miiller's Meddelelse i Brev til ham om denne Tildragelse
med de Ord, at de to Fugle vare skudte nævnte Sted Jltinder
Omstændigheder, der lode formode, at de havde ynglet der.««
Jeg er tilfældigvis kommen i Besiddelse af MuLLER's
originale Optegnelser om disse Fugle og synes, det kan have
lidt Interesse at faa dem bragt frem. Optegnelserne findes i
en Bog: ))Færøernes Fuglefauna med Bemærkninger om Fugle-

