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STOR TORNSKADE, LANIUS EXCUBITOR,
FUNDET YNGLENDE I DANMARK
AF

H. MEINHARDT

I en lille Plantage, bestaaende af Rødgran og Bjergfyr, der
ligger nogle Mil fra Vejle i lyngbevokset Terræn, iagttog jeg
d. 21. April 1933 en Stor Tornskade, Lanius e. excubitor L.,
og da det syntes mig paafaldende, at Fuglen opholdt sig her i
Landet saa langt hen paa Foraaret, fik jeg den Tanke, at det
paagældende Individ var en Ynglefugl, hvorfor jeg besluttede
at gentage mit Besøg paa Stedet for, om muligt, at komme
til Vished. Den 24. Maj besøgte jeg atter den førnævnte Plantage og bemærkede straks ved min Ankomst en Stor Torn. skade, som sad i et af de højeste Grantræer. Omend det var
umuligt at afgøre, om det var den, jeg første Gang havde set,
eller muligvis en Fugl af andet Køn 1, kunde der nu næppe
længere være Tvivl om, at et Par af Arten ynglede paa Stedet,
og da det evidente Bevis herfor maatte findes i Plantagen,
begyndte jeg en Eftersøgning, der resulterede i Fundet af
Fuglenes Rede, der var anbragt i en ca. 5 Meter høj Rødgran,
godt 1 Meter fra Toppen. I Reden var 6 næsten fuldvoksne og
fuldfjerede Unger, kun var Sving- og Styrefjer ikke fuldstændig
udvoksede, og længe vilde det sikkert ikke vare, før de forlod
Reden, som udfyldtes helt af dem. Endnu to Dage senere var
de dog ikke udfløjne. Det maa, efter Ungernes Udviklingsstadium at dømme og regnet med en Rugetid paa 15 Dage,
antages at Tornskadeparret har haft fuldt Ægkuld i sidste
Halvdel af April Maaned. Arten vides, som det vil være kendt,
ikke med Sikkerhed tidligere at have ynglet her i Landet, og
den her fundne Rede er den første danske der kendes, hvorfor
det maaske vilde være paa sin Plads at sige et Par Ord om dens
Bygning, som jeg undersøgte, efter at den var forladt. Den ydre
og nedre Del var dannet af grove, indtil 4 mm tykke, Lyng-,
Gran- og Fyrrekviste med indflettede Smaafjer og Dun, medens den indre bestod af Græsstraa, indvendig foret med Dun.
Ekstern Kønsforskel er jo til Stede hos Arten, men saa minimal, at den
ikke kan erkendes paa Afstand.
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Til Slut skal lige bemærkes, at jeg hver Sommer i de seneste
Aar har besøgt den her omtalte Lokalitet, saaledes at det kan
siges med Sikkerhed, at Fuglene ikke før har ynglet der.

MINDRE MEDDELELSER
Siden det forrige Hold Mindre Meddelelser [sml. D. 0. F. T.,
XXVI~ 1933, p. 138-158) blev samlet, er der indkommet en
Del kortere eller længere Notitser fra Medlemmerne, hvoraf
Størsteparten gengives nedenfor. Et Antal tilfældigere Enkeltiagttagelser, som maatte skønnes at have mindre almen Interesse, er udeladt. - Med Undtagelse af Forvalter F. LøPPENTHIN, Revvej 58, Korsør, er alle Bidragyderne Mealemmer af
D. 0. F.
BER:-\T LøPPENTHIN.
Ornithologiske Notitser fra en Tur til Selsø.

Søndag 28. Maj 1933 kørte HANS PEDERSEN og Meddeleren
en Tur i Nordsjælland og Hornsherred og gjorde bl. a. et
mindre Ophold ved Selsø Sø for at studere det herværende
rige Fugleliv.
Ude i Søen iagttoges følgende Fugle: Enkelte Par Pibe ænder, Anas penelops, og store Mængder Stokænder,
A. platyrhyncha, der laa over hele Søen·. Af Knopsvane,
Cygnus olor, saas 3 Par hvoraf det ene med 2 Unger; af de 2
andre Par rugede
; det er glædeligt at se, hvor denne Art
er taget til som Ynglefugl, siden den blev totalfredet. Troldand, Nyroca fuligula, og Taffeland, N. ferina, saas i enkelte
Par. Af Graagaas, Anser anser, iagttoges en Gaas med 2
Unger, og en Flok paa 11 kom trækkende fra Vest til Øst; de
kredsede nogle Gange over Søen, hvorefter de fortsatte deres
Kurs.
Endvidere saas: Dværglappedykker, Podiceps
ruficollis, et Par; Rødhalset Lappedykker, P. griseigena,
nogle Par; Toppet Lappedykker, P. cristatus, enkelte Par;
Blishøne, Fulica atra, mange, og Vibe, Vanellus uanellus,
flere Par. En meget stor Koloni af Hættemaager, Larus
ridibundus, holdt til paa den største Holm, men større og

