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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-
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fangsten« af Sysselsmand H. C. MuLLER. Forfatteren til dette
Arbejde var PouL MuLLER's Fader. Bogen er gennemskudt
med hvide Blade, hvori findes adskillige Optegnelser fra
PouL MuLLER's Ophold i Grønland, hvor han var Kolonibestyrer. Om Rosenmaagen staar der følgende: ))Den 20. Juni
1885 erholdt jeg Han og Hun fra Øerne i Nærheden af Ikamiut
samt et Æg. Fuglene blev skudt ved Reden og ved nærmere
Undersøgelse fandt jeg dem i Besiddelse af store Rugepletter,
Han saavel som Hun.<< Derefter følger en nøje Beskrivelse
af Fuglene, som jo har mindre Interesse, da der ikke er nogen
Tvivl om Arten. Ægget beskrives saaledes: ))Længde 47 mm
Bredde 33 mm. Farve olivengrøn med mørkebrune Pletter. Den ynglede mellem Ternerne og havde to Æg.«
Det forekommer mig unægtelig, at de Oplysninger, som
her er givne, stærkt støtter Formodningen om, at Rosenmaagen virkelig har ynglet det paagældende Sted.

LIDT OM FUGLENE I OQ OMKRING
JULIANEHAAB
AF

AAGE HAFN

Under mit Ophold i Julianehaab fra Marts 1930 til Oktober 1931 havde jeg Lejlighed til at gøre en Del Notater om
Fuglene, hvilke jeg hermed fremsætter. Grundet paa Bundethed af min Tjeneste ved Radiostationen og Vanskelighed ved
at faa Baadlejlighed er de ikke saa udtømmende, som man
maaske kunde ønske sig.
Krikand, Anas c. crecca. Et skindlagt Eksemplar af
denne vist kun som Gæst optrædende And, skudt i Vinteren
1929-30, blev mig overladt af Ass. BRANDT. Fuglen findes
nu paa Zoologisk Museum, hvor den er bestemt til Race$ af
Mag. scient. R. HøRRING.
Stokand, Anas platyrhyncha conboscas. Ret almindelig
Vintergæst; den træffes dog ogsaa ynglende rundt om i Fjordene, f. Eks. i den sørige, lave Landstrækning mellem Ser.;.
milik- og Tunugdliarfikfjordene i Nærheden af Udstedet Kags2*

