MINDRE MEDDELELSER
SAMMENSTILLEDE AF

BERNT LØPPENTHIN
Da jeg overtog Redaktionen, modtog jeg en Del mindre Meddelelser, og en Del andre er indkommet i Løbet af 1931 dels
fra Medlemmer af D. 0. F. dels fra andre Fugleinteresserede.
Meddelelserne skyldes de Herrer: Dr. O.Christophersen, Sønder
Omme; Kammerherre H. Collet, Gl. Køgegaard; fhv. Højesteretspræsident R. S. Gram, København; Apoteker Axel Holm,
Egtved, Jylland; Stud. med. M. Ingerslev, Valby; Stud. mag.
H. Jonassen, København; Stud. mag. Fl. Bolt Jørgensen,
Charlottenlund; Lærer Hans Jørgensen, Aahøjrup pr. Brenderup; Assistent Th. Kjær, Aarhus; Kontorchef A. Koefoed,
Holte; Dr. Edg. Madsen, Aakirkeby; Bagermester Hans Meinhardt, Vejle; Skolediscipel Ole Torrild Neel, Hellerup; Typograf C. Olsen, Nykøbing F.; Rentier Hans Pedersen, København; Assistent E. Petersen, Hellerup; Cand. pharm. S. Rasmussen, Hadsund; Stud.mag. Finn Salomonsen, København;
Kaptajn G. v. Scholten, København; endelig har jeg selv meddelt et lille Udvalg, som jeg mener, har Interesse. - En Del
indkomne Notitser af mindre Interesse er udeladt, og en Del er
gengivet i en noget sammentrængt Form.
De smaa Iagttagelser, som de fleste Ornithologer noterer, har
ofte stor Betydning, saa meget mere som de sjældnere kommer
til Offentlighedens Kundskab, da Iagttagerne tit ikke ønsker at
publicere Fundene paa anden Maade, og en kort Notits under
nærværende Rubrik er ogsaa i Regelen fuldt ud tilstrækkelig.
D. 0. F.'s Medlemmer kan derfor ikke opfordres nok til at fremkomme med interessante Meddelelser, men de respektive Indsendere maa være fuldstændig sikre paa Fundenes Rigtighed; usikre Iagttagelser er ofte fejlagtige og kan ved noget
ukritisk Behandling hurtigt blive til utrolige Krøniker, som det
vil være til Skade at faa ind i vor ornithologiske Litteratur.
Red.
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Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. - 19. Maj 1931
saa jeg ved Esrum Sø's Nordspids, ca. 30 m fra Land, en Stor
Skallesluger ~ med 12, 2 a 3 Dage gamle Ællinger. Da der er
mange gamle, hule Træer og Stensætninger er der god Yngleplads for den.
H. Pedersen.
Lille Skallesluger, Mergus albellus L. - Følgende Iagttagelser fra København og Omegn: (f i Gentofte Sø 9. Marts
1913; ~i Sortedamssøen ved Dronning Louises Bro 1. Marts 1919;
(f ad. i Øresund udfor Hellerup 19. December 1925. (f og ~ sammen i Furesøen 2. Marts og 30. Marts 1928.
E. Petersen.
B 1is g a as, Anser a. albifrons (Scop.). - En Flok paa 40-50 Individer blev i Oktober 1921 iagttaget paa en Mark udenfor
Næstved. En gammel og en ung Fugl, der begge udstoppedes,
blev nedlagt.
C. Olsen.
Dværggaas, Anser erythropus (L.), skudt ved Randers
Fjord. - Den 1. September 1930 skød en Fisker fra Hadsund en
Gaas ved Mundingen af Randers Fjord. Den kom flyvende alene
i temmelig stor Højde. Efter Hjemkomsten huggede han Hovedet
af og plukkede Fuglen uden først at vise mig den. Jeg fik det
afhuggede Hoved, som straks aabenbarede, at det var en Dværggaas. Ved en foretagen Kønsbestemmelse viste det sig at være
en gammel Han, som altsaa nu desværre var gaaet tabt f<;n· en
eventuel Opbevaring. Hovedet blev nu fotograferet ved Siden af
et Centimetermaal, som gør det muligt at bestemme de forskellige Maal. Da det var Hensigten at skelettere Hovedet, blev dette
kogt; men det viste sig desværre at være ganske knust i Nakken,
saa det ogsaa mislykkedes at bevare Kraniet. De forskellige
Maal er:
Næblængde 35 mm, Næbbredde ved Roden 20 mm, Hovedets
Længde 90 mm, Pandeblissens Længde 32 mm.
S. Rasmussen.
Bramgaas, Branta Zeucopsis (Bechst.), skudt ved Randers
Fjord. - I Begyndelsen af November Maaned 1925 opholdt en
lille Flok Bramgæs paa 5-6 Individer sig i Engene ved Randers
Fjord. Ud af denne Flok blev. den 5. November skudt en Hun
og den 9. November en Han.
S. Rasmussen.
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Sortstrubet Lom, Colgmbus a. arcticus L. - I November
1923 blev et Eksemplar i Sommerdragt skudt ved Falster.
C. Olsen.
B 1is høne, Fulica a. atra L. - I den strænge Eftervinter i Februar og Marts 1931 saas et Fænomen, som sikkert aldrig før
har vist sig. En Del Blishøns, som sandsynligvis for Vinteren
havde slaaet sig ned paa Esrum Sø, blev nemlig, da Søen blev
tillagt med Is, tvunget til at gaa op paa Markerne ved Kobæk
Vig for at søge Føde. Mange fandtes døde paa de omliggende
Marker, og de levende, kunde man se, var i yderste Nød.
Nedenfor skal jeg anføre nogle Optegnelser fra de Gange,
jeg var derude:
17. Februar 1931: Blishønsene gik paa Græsmarken Vest for
Vejen, de nærmeste i ca. 10 m Afstand. De tog intet Hensyn til
Færdselen, som dog var temmelig stærk der; de saa temmelig
kvikke ud og fjernede sig ned mod Søen, da vi stod af Vognen.
19. Februar: Ca. 400 gik paa Græsmarken Vest for Vejen,
ca. 300 Øst for denne; de havde altsaa forceret Vejen.
23. og 26. Februar: Ca. 700 gik paa Græsmarken.
28. Februar: Blishønsene opholdt sig stadig paa Græsmarken,
som nu omtrent var dækket med Sne, saa kun nogle fjorgamle
Græsstubbe stak ovenfor. Stærkt Snefald hele Dagen over Nordsjælland. Temperaturen var omtrent paa 0°.
4. Marts: Paa Markerne færdedes omtrent samme Antal som
de foregaaende Dage.
7. Marts: De var nu mere spredte i mindre Flokke. Mange
laa ned og spiste, tilsyneladende ganske udmattede. Enkelte
saas stadig flyvende for at søge Føde. Jorden var meget snedækket; det var let Frost, men koldt.
10. Marts: Blishønsene blev fodret paa 3 forskellige Steder,
og i Løbet af kort Tid gjorde de rent Bord. Foderet bestod af
gammelt Brød og Korn. Nogle var nu saa udmattede, at de
kunde tages med Hænderne. 1 blev bragt til Museet i omtrent
død Tilstand og 1 leveret til Husmanden~ som boede der; den blev
anbragt i hans Kostald, hvor han havde nogle gaaende i Forvejen. De kom hurtig til Hægterne igen. Landskabet var nu
fuldstændig dækket med Sne.
14. Marts: Stærkt Snefald 12. Marts og Natten mellem 12. og
13. Marts. Jorden var om muligt endnu mere snedækket. Let
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Tøvejr. U. Møhl-Hansen talte ved Kobæk og paa Marken deromkring 88 døde Blishøns. Paa de andre Marker laa ogsaa en Del
døde, saa Tallet var næppe under 150 ialt. Mange levende kunde
tages med Hænderne; de saa nærmest ud til at være døende.
U. Møhl-Hansen tog nogle med hjem; de kom hurtig til Kræfter
og blev sat ud igen. Der indsamledes 15 døde Blishøns; deraf
kom 11 til Zoologisk Museum, 4 til Landbohøjskolen.
17. Marts: Sneen var sm.eltet en Del, saa Halvdelen af Markerne var blottede. Dødeligheden var vist tildels ophørt.
21. Marts: Alle Blishønsene paa Markerne var stadig meget
udmattede. Søen var endnu fuldstændig tillagt.
4. April: Mange Blishøns paa Markerne. Noget aabent Vand
saas ved Kobæks Udløb i Esrum Sø.
6. April: Der taltes ca. 200 Blishøns; ca. 60 gik paa Marken
og ca. 140 svømmede i det aabne Vand ved Kobæks Udløb i
Søen. De 60 paa Marken saa elendige ud, de tog Vingerne til
Hjælp, naar de skulde gaa; de andre i Søen saa ud til at klare
sig godt nu.
14. April: 17 Blishøns saas paa Marken øst for Vejen ved Kobæk,
kun 1 gaaende, Resten laa ned og furagerede; de tog Vingerne
til Hjælp naar de flyttede sig. Mange Blishøns paa Søen, baade
ved Kobæk og i Nordenden. De paa Søen fløj først op, naar
man var dem meget nær, hvorpaa de nærmest faldt, naar de igen
skulde gaa ned paa Vandet.
21. April: Blishønsene var ganske forsvundne fra Markerne;
Søen var nu fuldstændig optøet.
Hvorvidt disse ca. 700 Blishøns var Træk nordfra eller Esrum Sø's Ynglebestand, er umuligt at udtale sig om, men hvis
ikke lignende Fænomener er set ved den anden Side af Søen,
kan det let være Ynglefuglene. Regner man 70 a 100 Reder fra
Sommeren, kommer man til Tallet. At de ikke trak sydpaa
havde vel sin naturlige Aarsag i, at deres Træktid forlængst var
forbi.
Hans Pedersen.
Trane, Megalornis g. grus (L.). - En Trane, der havde brækket
et Ben, blev i Oktober 1924 fanget ved Elkenøre, Østfalster.
C. Olsen.
Lille Præstekrave, Charadrius dubius curonicus (Gm.). Undertegnede saa et Eksemplar af denne Art d. 11. Maj 1927 paa
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det opfyldte Areal ved Islands Brygge. - 24. Maj 1927 iagttoges
Arten gentagne Gange paa Vestsiden af Øland ved Limfjorden. 2. Maj 1929 saas et Par ved et Vandhul paa Amager Fælled,
lige Syd for Sundholm.
B. L.
Hvidbrystet Præstekrave, Charadrius a. alexandrimzs (L).Saa tidligt som d. 14. Maj 1925 saas en ~ med 3 nyudklækkede
Unger paa Islands Brygge. 1927 fandtes et fuldlagt Kuld, hvorpaa ~ rugede d. 29. April.
B. L.
Stenvender, Arenaria i. interpres (L.), paa Kok.lapperne
ved Amager. - Arten iagttoges gentagne Gange i Forsommeren
1929, saaledes bl. a. 12. M·aj og 1. Juni. Den sidste Dato saas tillige nogle Brushøns, Philomachus pugnax (L.), og paa Amager
Fælled, indenfor Kok.lapperne, saas 2 Par K 1yder, Recurufrostra
B. L.
a. auocetta (L.).
Rødben, Tringa t. totanzzs (L.). - Den 23. Maj 1925 fandt jeg
paa Tipperne en Rede, der var godt skjult i højt Græs. Fuglen
rugede overordentlig fast og blev liggende til Trods for, at vi
med en Stok bredte Græsset over den til Side og længe betragtede den. Inden vi forlod Stedet, dannede vi atter en Pyramide
af Græsset om Reden, og Fuglen blev stadig liggende. Der har
antagelig været meget rugede Æg eller lige udklækkede Unger i
Axel Koefoed.
Reden.
(Ryle og Bekkasin holder ofte ret haardt paa Reden, men
Rødben plejer oftest at forlade Reden paa langt Hold, ligesaa
de paa mere nøgent Terræn rugende Vadefugle som Vibe, Klyde
og Præstekraver.
Red.]
Dværgmaage, Larzzs minutus Pall. - En ung Fugl blev skudt
ved Nykøbing F. 31. December 1929.
C. Olsen.
Splitterne, Sterna s. sanduicensis La th. - 23. August 1931 iagttog jeg om Morgenen en Flok paa 5-6 Splitterner, som i Selskab med et Par almindelige Terner trak langs Bøtøs Kyst i
sydlig Retning. Hen paa Eftermiddagen saa jeg atter 2 + 2 af
samme Art, som fiskende fløj frem og tilbage mellem Bøtø og
Ulsley Strand. Jeg har aldrig før med Sikkerhed iagttaget Arten her.
C. Olsen.
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Spidshalet Kjove, Stercorarius p. parasiticus (L.). -Et Eksemplar blev i Septe'mber 1923 skudt ved Frejlev Nakke.
C. Olsen.
A 1k, Alca tor da L., i Ferskvand. - Denne Art har jeg iagttaget
gentagne Gange i Furesøen, der muligvis med sin relativt store
Dybde byder Alkene nogenlunde gode Betingelser. 2. April 1925
blev 6 Eksemplarer set i Nærheden af Fiskebæk. 11. Januar
1926 saas 2 Flokke, en paa ca. 14 og en paa ca.25; de havde
vel forvildet sig herind i en Dagen i Forvejen herskende tæt
Taage. 16. Marts 1927 laa 4 Alke langt ude paa Søen, og 19. December 1928 iagttoges en Flok paa 10 Fugle i Furesøens vestlige Del.
E. Petersen.
Hejre, Ardea c. cinerea L. - Paa Grund af det meget kolde
Foraar 1931 var Hejrerne kommet et Par Uger senere end sædvanligt til Kolonien paa Høvdingsgaard i Sydsjælland. Da jeg
besøgte Kolonien den 4. og 5. April, var Hejrerne ret tavse; i det
Hele taget syntes de at være meget længere tilbage med deres
Ynglen, end de plejede, og Fuglene har sikkert kun haft ganske
friske Æg. Jeg besteg en Eg med 3 Reder, hvoraf en indeholdt
fuldt Kuld paa 5 Æg, hvorpaa Hejren rugede; i en anden fandtes
et næppe fuldtlagt Kuld paa 3 Æg; den tredie Rede var ikke
taget i Besiddelse. - Ganske anderledes, da jeg den 13. April 1927
besøgte Kolonien; i en Eg fandtes 3 beboede Reder (4Æg, 5 haardt
rugede Æg og 3 vel en Uge gamle Unger), overalt hørtes Ungernes Skræppen fra Rederne, og de gamle Fugle fløj skrigende
omkring. 1927 bestod Kolonien af godt 100 Reder; 1931 var der
knapt saa mange (ca. 80), og nogle faa Par havde slaaet sig ned
et Par Hundrede Meter fra Hovedkolonien. Lige op ad den lille
Koloni laa en Natugle, Strix a. aluco, paa 3 Æg i en gammel
Kragerede, paa hvis Kant man fra Jorden kunde skimte et indtørret Kragelig.
Indtil for ca. 15 Aar siden fandtes en Hejrekoloni i Næbskoven
ved Præstø; antagelig er disse Fugle flyttet til Høvdingsgaard.
Da jeg den 23. Maj 1931 kom gaaende igennem Melteskov ved
Præstø, hvor der findes en stor Raagekoloni, fortalte et vedholdende tek-tek-tek fra Trækronerne, at der var Hejreunger. Denne
nye Koloni, som kun talte ganske faa Par, var anlagt i høje
Bøge, som ogsaa blev benyttet af Raagerne. - I Slutningen af
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forrige Aarhundrede ynglede der Hejrer i Melteskov, men Fuglene forjagedes (Vagn Holstein: Fiskehejren, 1927, p. 14).
B.L.
Sort Stork, Ciconia nigrn L. - Efter venlig Tilladelse af
Grev v. Schimmelmann, Lindenborg, besøgte jeg Tofte Skov,
Øst for Lille Vildmose. Foruden en stor Bestand af oprindeligt
Kronvildt findes der her en Rede af den Sorte Stork, hvor
der 1931 er opfostret 3 Unger. Reden stod temmelig lavt, kun
8-10 Meler oppe i en gammel Birk og havde ganske anselige Dimensioner: 1-l1/2 Meter i Diameter og 3 /4-1 Meter i Højde. Da
jeg besøgte Lokaliteten 13. August 1931, stod de 2 Unger i Reden;
efter at have betragtet dem en Stund paa Afstand vilde jeg vove
mig nærmere, men de blev opmærksomme, og de store Fugle
fløj behændigt bort mellem Træerne. De syntes i det Hele taget
at være ret sky. De gamle Fugle saas ikke.
B. L.
I Begyndelsen af November 1926 saas en Sort Stork ved
Lindeskoven, Syd for Nykøbing F. - 20. August 1929 saas 2
Eksemplarer flyvende ved Majbølle ved Guldborg, Lolland.
C. Olsen.
Sort Glente, Milvus m. migrans (Bodd.). - Henimod Aften
den 20. Maj 1922 saa jeg en mørk Glente med svagt kløftet
Hale trække roligt hen over Nykøbing F. i sydvestlig Retning.
C. Olsen.
Glente, Milvus m. miluus (L.).
En Glente iagttoges om Eftermiddagen den 5. April 1931 over Ordrup; den trak lavt over
Villahaverne i nordlig Retning.
Fl. Bolt Jørgensen.
I Slutningen af September 1929 saas enkelte Glenter trække i
B. L.
sydlig Retning over Ugledie i Sydsjælland.
Fiskeørn, Pandion h. haliaetus (L.). - Iagttaget ved Frejlevaaens Udløb i Guldborgsund i Slutningen af September 1925 og
atter i September 1930.
C. Olsen.
Per 1eug1 e (Tengmalms Ugle), Aegolius f. funereus (L.). - Denne
Ugle, der flere Gange er iagttaget her om Vinteren baade af mig
selv og andre, har jeg set her paa Bornholm om Sommeren,
nemlig i Juli Maaned 1929.
Edg. Madsen.
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Slørugle, Tyto alba guttata (Br.). - Sløruglen har i en Aarrække ynglet paa Lekkendegaarden i Sydsjælland. De holdt til
i en stor Træ-Hejselade, hvor Reden første Gang blev fundet
den 12. August 1920 ovenpaa Kornmagasinet, hvor en Del gamle
Landbrugsmaskiner o. lign. havde faaet Plads. Under et Oprydningsarbejde vilde en Mand feje en Bunke »Tidseldun«, der laa
i en Krog, bort, men da »Dunene« paa Grund af den ublide
Behandling gav sig til at hvæse arrigt, blev jeg hidkaldt; der
var 4 helt hviddunede Unger af noget forske1lig Størrelse - den
største som en Tamdue - og to sure Æg; de gamle Ugler saas
ikke; Ungerne blev alle flyvefærdige. - I Marts 1921 opholdt ·et
Par Slørugler sig i Laden. - Grundet paa Flytning fra Gaarden
besøgtes Laden nu ikke før den 21. April 1924, da atter et Par
iagttoges, men der skal have været Slørugler alle de mellemliggende Aar. - 3. Juli 1925 indeholdt Reden 3 halvstore Unger,
der sad i Førerkassen paa Hejseværket, der benyttedes til at
transportere det nyindhøstede Korn fra den ene Ende af Laden
til den anden; i Bunden af Kassen fandtes et tommehøjt Lag
Gylp; de gamle saas ikke. - 1927 var Reden samme Sted som i
1925, og den indeholdt den 16. April 7 Unger af meget forskellig
Størrelse; den største har været ca. 12-14, den mindste højst
et Par Dage gammel. Den 4. Maj indeholdt Reden 6 Unger, og
den 21. Maj var der kun 4 Unger tilbage; disse var nu næsten
fuldfjerede og har antagelig ædt deres svagere Søskende. Ej
heller under de 3 sidstnævnte Besøg saa jeg noget til de gamle
Slørugler. - 23. Juli 1929 brændte Laden; siden har jeg ikke
søgt efter Fuglen paa Lekkendegaarden.
B. L.
Ringdue, Colilmbap.palumbus L. -1927 fandt jeg sammen
med Cand. mag. Knud Barfod saa tidligt som den 3. April
Rude Skov en Rede med 2 ca. 10 Dage gamle Unger. B. L.
Mursejler, Micropus a. apus (L.). Meget sen Forekomst
af Murs ej ler i Hellerup og 0 megn i Efteraaret 1918. Endnu indtil Midten af August var Mursejlerne ret almindelige i
Hellerup og Omegn, men i Dagene 16.-20. August saas kun faa;
fra 21.-22. i Maaneden blev de dog atter talrigere, og det kunde
derfor se ud til, at de danske Fugle var forsvundne fra Landet
nogle Dage, før de nordligere ynglende ankom hertil paa deres
Rejse sydpaa.
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Hele September Maaned igennem saas de saa godt som dagligt
i et Antal af indtil 5, i Reglen om Morgenen ved 8-9 Tiden. Selv i Oktober blev de set paa 13 af Maanedens Dage, i dennes
sidste Uge en dog daglig fra 2-8 Fugle; sidste Dag, jeg selv saa
dem, var 5. November, men en enkelt skal endog være set saa
sent som 17. November.
Hvad der har været Grunden til denne overordentlig sene
Forekomst, ved jeg jo ikke, men meget taler for, at det er den
Mængde Myg, der til Stadighed fandtes, ligesom Vejret i hele
Perioden var meget mildt. Det var dog ikke et velfyldt Spisekammer paa en begrænset Lokalitet, der opholdt Fuglene, thi
Iagttagelserne er gjort spredt over hele Hellerup, helt ud til
. Charlottenlund og ind til Østerbro, ja, et Par Gange blev Mursejlerne set helt inde ved Gl. Strand i København; de opholdt
sig dog overvejende i Nærheden af Bredden af Øresund. Hvorfra
disse Fugle stammede, er ikke godt at sige, men det har næppe
været danske Ynglefugle eller unge Fugle udruget i Danmark,
men snarere unge norske, svenske eller muligvis nordrussiske
Fugle, der kun opholdt sig her i nogen Tid, fordi Insektlivet
var saa rigt.
Mærkeligt nok udsatte Mursejlerne atter i 1923 deres Afrejse
til langt udover den normale Tid, Slutningen af August; dette
Aar saas de sidste den 23. September, da de i Mængde (3540 Stk.) blev set trækkende SV. over Amagers Sydkyst. Indtil
denne Dato blev de set paa 14 Dage af September i et Antal af
fra et Par til 20-25 Stkr. ofte flyvende den lige Vej mod SV.
E. Petersen.
24. August 1930 observerede jeg et stort Træk af Murs ej le re
passere over Bøtø Plantage og langs med Diget mod Syd og
Sydvest. Vinden var om Aftenen SØ., men gik i Nattens Løb
om til SV med Regnbyger. Fuglene kom om Morgenen tidlig i
samlede Flokke paa 20-50, men da det blæste op om Formiddagen og klarede op, kom Trækket mere adskilt, og om Eftermiddagen, da det var en stormende vestlig Kuling, kom de
meget spredt og enkeltvis, og de hvirvlede afsted dels langs
Plantagen og dels hen over Diget, idet de kastede sig hid og
did og ligesom behøvede stor Plads til at tumle sig paa. Det
sammenlagte Antal af noterede Fugle var ca. 300, men en Del
er trukket unoteret, bl.a. i en Frokostpavse. Noget Træk af
lignende Art har jeg aldrig set.
C. Olsen.
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Ellekrage, Coracias g. garrulus L. - 23. Maj blev en (fad.
fundet død ved Dueodde paa Bornholm, vist omkommet ved
et Ulykkestilfælde; Eksemplaret kom til Bornholms Museum.
B. L.
Paa geologisk Ekskursion til Bornholm saa jeg et Eksemplar
af Ellekragen i Paradisbakkerne den 6.Juni 1931; flere andre
bl. a. Prof. Bøggild kan bekræfte Iagttagelsens Rigtighed.
Hagb. Jonassen.
I Skaane yngler Ellekragen omend meget faatalligt~ og Datoerne for de to her nævnte Fund paa Bornholm kunde nok
tyde paa, at Arten eventuelt vilde yngle her. Det maa derfor paa
det indstændigste henstilles til de paa Bornholm boende Ornithologer og 1il den derværende Naturfredningsforening at have Opmærksomheden henvendt paa dette Forhold. Det vilde være eri
Gevinst, om vi atter kunde regne denne pragtfulde Skabning til
vore Ynglefugle.
Red.
Is fug 1, Alcedo atthis ispida L. -- Den 22. Juli 1927 iagttoges
en Isfugl gentagne Gange i Lekkende Søer i Sydsjælland. Arten
har næppe ynglet her.
B. L.
Gøg, Cuczzlus c. canorns L.
I Sommeren 1923 fandtes paa
Faurskovegnen i Vestfyn en Gøgeunge i en Rede af Rørsangeren, Acrocephalus s. scirpaceus (Herm.); denne var anbragt
mellem nogle Tagrørstængler, der stod lige ved Bredden og kun
ca. 20 m fra Stuehuset paa en Gaard. Ungen trivedes godt, men
faldt en skønne Dag i Vandet, da Reden var bleven den for lille.
Den blev taget op og sat paa en lav Thuja, hvor Plejeforældrene
fortsatte med at made den. I lang Tid efter at den kunde flyve,
saas den i Nærheden af den Plads, hvor den var udruget.
Hans Jørgensen.
Det er ikke ualmindeligt, at Gøgeunger, der opfostres i Rørsangerreder, drukner, fordi de bliver for tunge, saa at forholdsvis
svag Blæst formaar at frembringe Læsioner i Reden, som derefter falder i Vandet. Paa Sjælland, hvor Rørsangergøge er almindelige, kan man ofte iagttage dette.
Red.
Vendehals, Iynx t. torqvilla L. - Iagttaget i en Have i Nykøbing F. 26. April 1924 og 26. August 1925.
C. Olsen.
10
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4. Juli 1924 saa jeg en Vendehals
mølleaaens Udløb.

en Have nær StrandG. R. u. Scholten.

Grønspætte, Picus viridis virescens (Br.). - I Slutningen af
November 1930 saa jeg en Grønspætte i et fældet Piletræ paa
Gaden i Sdr. Omme By; jeg har ikke før set den her.
0. Christophersen.
I en Plantage i Nærheden af Egtved saas G røns p ætten ofte
i Færd med Myreboerne; naar man nærmede sig, plejede Spætten
at indtage en Dækstilling med Næbbet lige i Vejret, omtrent ligesom Rørdrummen; naar den fandt sig opdaget, fløj den skrigende op.
Axel Holm.
I en lille Skov lige Syd for Mariager iagttog jeg en Grøns p æt te d. 14. August 1931. I Himmerland skal den ikke være
sjælden.
B. L.
Stor Flagspætte, Dryobates major (L.). - En Tid paa Efteraaret 1929 søgte en Flagspætte hver Aften Soveplads i en Stærekasse, der var ophængt paa et Hus i Sdr. Omme.
0. Christophersen.
Lille Flagspætte, Dryobates m. minor (L.). - I et gammelt
Elletræ lige uden for Vinduerne paa Gammel Køgegaard har jeg
flere Gange i Dagene fra den 4. til den 12. Januar 1931 set en
Lille Flagspætte; navnlig om Formiddagen fik jeg Lejlighed til
at vise andre den, men kun et enkelt Eksemplar. Den 12. Januar var jeg borte, men da færdedes 2 Eksemplarer i et Par
gamle Valnøddetræer ca. 35 Meter fra det ovennævnte Elletræ.
Jeg undlod at aflive Fuglen som Bevis, saa man har kun mit
Ord at holde sig til.
H. Collet.
Tretaaet Spætte, Picoides t. tridactylus (L.). - Denne Spætte
har jeg set en Gang i December Maaned 1929 i Dagene lige før
Jul i min Have her i Aakirkeby. Fuglen var meget lidt sky,
saa jeg kunde iagttage den i flere Minutter paa et Par Meters
Afstand og nøje mærke mig dens Farver. Da jeg ikke i Forvejen kendte Fuglen, lagde jeg ikke Mærke til, at den kun havde
3 Tæer, men efter at jeg har haft Lejlighed til at gennemgaa
Skindpræparaterne paa Zoologisk Museum, er det aldeles utvivlsomt, at det er en ~ af den Tretaaede Spætte, jeg har set.
Edg. Madsen.
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Fundet omtales ogsaa af R. Hørring i Vidensk. Medd. Dansk
nat. For. XC, 1930-31, p. 448.
Red.
Ravn, Corv zzs c. corax L. - . Jeg har ikke selv set Arten i Omegnen af Nykøbing F. i de sidste 20-25 Aar; en Gang i Halvfemserne saa jeg en Efteraarsdag en Flok paa 10-11 Stykker
svæve langs Stranden ud for Ny Kirstinebergs Jorder. - 10. Marts
1931 iagttog en af mine Brødre til sin store Forbavselse en Ravn,
som sammen med 4 Raager trak lavt hen over hans Have ved
Slotsbroen, idet den lod sit grove »Orr« høre.
C. Olsen.
Pi ro I, Oriolus o. oriolus (L.). - Denne Fugl har siden 1918
C. Olsen.
vist sig flere Steder i Omegnen af Nykøbing F.
Arten er ikke sjælden i de lollandske Skove, saaledes yngler
den til Stadighed i Skovene under Aalholm, Kjærstrup, Lungholm og Engestofte; derimod maa den - i Modsætning til hvad
man ofte ser angivet - absolut kaldes sjælden i Sydsjælland,
hvor jeg aldrig selv har set eller hørt den. I 1927 er den dog
set og hørt gentagne Gange i Christinelund Skov ved Præstø af
J. Chr. Harboe.
B. L.
Di ges va le, Riparia r. riparia (L.). - Da jeg 17. Juli 1930 var
beskæftiget med at ringmærke Digesvaler, fandt jeg frisklagte Æg
i 5 af de ca. 50 undersøgte Reder - i alle Tilfælde kun 2.
Fra en Del af Rederne var Ungerne allerede ud fløjne, saa det
har vel drejet sig om andet Kuld.
M. Ingerslev.
Bysvale, Delichon u. urbica (L.). - Saa sent som i Dagene
9., 10. og 11. November 1929 saas en enkelt Bysvale i Klampenborg.
E. Petersen.
Forstuesvale, Hfrundo r. rustica L. - 10. November 1918
saas en ung Forstuesvale i Hellerup. - Ogsaa 1929 forsvandt
de sidste Svaler sent, saaledes iagttoges 4 Forstuesvaler i Klampenborg 9., 10. og 11. November.
E. Petersen.
Toplærke, Galerida c. cristata (L.). - Toplærken var tidligere
en sjælden Gæst ved Nykøbing F.; jeg har saaledes kun iagttaget den to Gange i Løbet af over 20 Aar. Nu er Forholdet
anderledes. Siden 1921 har den jævnlig kunnet iagttages her
10*

140
saavel Sommer som Vinter. Det er hovedsagelig ved Nr. Boulevard og Kohavevej, at jeg har set dem; og før min Have blev
tilplantet, aflagde et Par undertiden et Besøg der, ligesom Hannen
kunde ses syngende paa en Kartoffelrække eller paa Marken
udenfor, og ofte saas den flagrende i sin ejendommelige Parringsflugt. I 1923, da der var Kløvermark udenfor mit Stakit, saas
Parret ofte slaa sig ned der paa samme Sted. Enkelte Aar saas
hyppigt 3 sammen, og i August-September 1928 saa jeg af og
til 4 paa en Gang. - 23. Oktober 1927 saas en Flok paa 7, kommende fra NØ. og kredsende lidt, idet de lod deres Stemme høre.
(Stærk Blæst fra Øst med Regn, næste Dag Nordenvind med Kulde).
- Medio Januar 1929 saas 3 sammen; de saas af og til i Løbet
af Sommeren. L November og December saas en Flok paa 4. I 1930 saas et Par i Januar og Februar, en enkelt Gang 4. En Dag i August saas 3, hvoraf den ene saa ud til at være en
ung Fugl. - En Dag medio Oktober 1930 trak en Flok paa
10-12 Stkr. hen over Haven her. - I 1931 bemærkedes den
første Gang medio Februar. - Paa Sukkerfabrik.ens Plads er
den ogsaa iagttaget, og jeg har set en syngende Han paa en
Husrygning paa Østerbro her.
C. Olsen.
Hedelærke, Lulhzla a. arborea (L.). - Den 3. Februar 1931
foretog Konservator Scheel og jeg en Udflugt til Amagers Sydvestkyst, til Kongelunden og de omkringliggende Markstrækninger.
Det frøs flere Grader og sneede med Afbrydelser hele Dagen og
en ret haard NØ.-Blæst gjorde Kulden vel bidende. Fuglene, vi
observerede, svarede derfor til Vinterlandskabet og var næsten
alle nordiske Gæster. I Skoven huserede Flokke af Kvækere,
Sjaggere, Halemejse r, Sortmejs er (af den skandinaviske
Form), Skovskader og Kærnebidere, paa Markerne dominerede Snespurvene, og langs Kysten livede Flokke af Graaænder, Hvinænder og nogle Store Skalleslugere op.
Til vor Overraskelse traf vi tæt ved Kysten en Flok lærkeagtige Fugle, der ved nærmere Eftersyn viste sig at være Hedelærker. Flokken, der talte ca. 50 Individer, opholdt sig paa en
sneklædt Pløjemark, der dog var blæst næsten bar. Paafaldende
var først og fremmest Hedelærkernes korte Hale, der i Begyndelsen fik os til at antage dem for Tornirisker ell. lign., men da
vi med en Del Besvær fik os sneget ind paa de meget sky Fugle,
røbede hele deres Fysiognomi, at det var Hedelærk.er. Ikke blot
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selve Udseendet - den korte Hale, den hvide Vingeplet, det
lærkeagtigt spidse Næb, den rundagtige Top paa Hovedet, selve
Farvetegningen etc. - men ogsaa deres Opførsel var typisk for
Hedelærker. De løb nemlig om paa Jorden, fløj næsten ikke,
ligesom Toplærken og andre Lærker, og naar de skræmtes op,
udstødte de den sædvanlige Lærkekvidder tilsat nogle melodiske
Toner: »Lyl-ly« eller saa.
Hedelærkerne opholdt sig i længere Tid paa Marken løbende
om i Plovfurerne, saa forsvandt hele Flokken til en anden Mark.
Men at de i flere Dage opholdt sig paa Egnen godtgøres af, at
Konservator Madsen endnu den 8. Februar observerede en Flok
derude, sandsynligvis den samme, som vi saa.
Ved Gennemgang af Litteraturen om de danske Fugle fandt
jeg saa at sige ingen Omtale af Hedelærkens Forekomst tidligere
paa Aaret end midt i Marts, med Undtagelse af at Halfdan
Lange (»Ribes Fugleliv«) en Gang havde truffet nogle enkelte
Eksemplarer en Vinter. - Samtidigt med Hedelærken saa vi en
anden tidligt ankommen Fugl, idet en Flok Stære holdt til ude
paa Markerne, men dette havde jo ikke Sjældenhedens Interesse.
Finn Salomonsen.
Hede 1ær k en har jeg nu og da iagttaget i Træktiderne. I Beg.
af Marts 1912 saa jeg en Flok paa 13 trække fra SV. lavt over
Guldborgsund. - 15. Marts 1914 saa jeg 6 ved Nykøbing. 6. Oktober 1918 saa jeg paa en Kløvermark ved Nr. Boulevard
her ved Byen 2 Flokke (4 + 7).
25. og 27. Marts 1919 saa jeg
udenfor min Have paa omtalte Kløvermark 5 Hedelærker.
24. Oktober 1921 bemærkede jeg en Flok paa 10-12 Stykker,
kommende fra Nord og kastende sig i en Roemark. (Nordenblæst med koldt Bygevejr). - En Dag i Oktober 1923 saa jeg
en Flok paa ca. 20, som trak forbi min Have.
C. Olsen.
-!.-.

Nord lig Gul Vipstjert, Motacilla flava thunbergi Billberg. 12. Maj 1912 saa jeg 3-4 Gule Vipstjerter af den nordlige, sorthovede Race paa Øregaards Marker nord for København, hvor
der dengang fandtes et Par Smaasøer og et mindre, sumpet Areal.
14. og 15. Maj saas nogle faa Stykker sammesteds.
E. Petersen.
Hvid Vipstjert, Motacilla a. alba L. -Allerede 8. Marts 1922
saas en Hvid Vipstjert ved Gentofte Sø. - I 1912 saas en Hvid
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Vipstjert saa sent som 1. November komme gaaende paa Stranden i Hellerup; Temperatur 0° med Sne om Formiddagen. 2. November 1919 saas en Fugl i Vinterdragt i Strandkanten ved
Charlottenlund; 9. November iagttoges et Eksemplar ved Hellerup
Lystbaadehavn. Alle de nævnte Fugle syntes friske og sunde.
E. Petersen.
Arten taaler Kulde særdeles vel; den yngler saaledes ved
Angmagsalik (0. Helms, Medd. om Grønland LVIII, 1926, p. 263)
og formodes ogsaa at yngle ved Scoresbysund (Alwin Pedersen"
Medd. om Grønland LXXVII, 1930, p. 495).
Red.
Vandstær, Cinclus c. cinclus (L.). - I Dansk Ornithologisk
Forenings Tidsskrifts 19. Aargang p. 104 har Dr. Krabbe gjort
gældende, at man maa stille sig meget skeptisk overfor en Meddelelse om, at der skal være set mere end een Vandstær ved
Kanalen mellem Furesø og Lyngby Sø. Og Dr. Krabbe synes i
det Hele at være tilbøjelig til at mene, at Vandstæren her i
Landet aldrig optræder to eller flere sammen. Maa jeg i den
Anledning besvære Tidsskriftets Redaktion med følgende Bemærkninger:
Den 19. Februar 1927 saa jeg 2 (to) Vandstære i den nævnte
Kanal. De sad sammen paa Isen og dykkede herfra. Og den
1. Februar 1931 saa jeg atter 2 (to) Vandstære i og ved den samme
Kanal. Jeg iagttog dem i mere end en halv Times Tid og saa
dem bl. a. mange Gange sidde ved Siden af hinanden paa Baadebroen ved Kanalen, og det lod til, at de kom rigtig godt ud af
det sammen. Jeg saa dem flyve (de fløj flere Gange hen over
mit Hoved), »støde Peber«, dykke og svømme paa og under
Vandet. Derimod kunde jeg ikke se, om de ogsaa - hvad de
skal kunne gøre, se »Britain's hirds and their nests by George
Rank.in« (London, 1910) p. 305 - gik nede paa Bunden af Kanalen.
Til mine ovenstaaende Bemærkninger kan jeg føje, at andre af
Foreningens Medlemmer (H. Pedersen og V. Thorup) den 20. Februar 1927 saa 3 (tre) Vandstære sidde sammen paa Baadebroen
ved den ovennævnte Kanal, og at det i Tidsskriftets 11. Aargang
p. 130 hedder: »To Vandstære opholdt sig nogle Dage ved den
lille Bæk, der gaar fra Søholm Sø i Hellerup, sidste Gang, jeg
saa dem, var 31. Oktober 1915« (A. Koefoed), hvortil knyttes en
Bemærkning om, at H. Weis saa »dem« sammesteds den 8. No-
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vember 1915. Sluttelig tør jeg maaske nævne, at H. Winge i
Tidsskriftets 1. Aargang p. 20 siger om Vandstæren, at den -omend meget sjældent - yngler her i Landet. For yngler Vandstæren her, saa maa den naturnødvendigt ogsaa kunne optræde
mere end Enkelttal paa et og samme Sted.
R. Gram.
Lille Fluesnapper, Muscicapap.parva Bechst.-Den 16.0ktober 1930 saa vi i Kongelunden en Lille Fluesnapper. Iagttagelsen fandt Sted om Eftermiddagen Kl. ca. 16 i stille, klart
Solskinsvejr. Vinden havde de foregaaende Dage været temmelig
stærk, af sydlig, maaske nærmere sydvestlig, Retning.
Den iagttagne Fugl vår en gammel Han, da det røde paa
Struben var af en smuk, uplettet Farve, og den desuden havde
de blaa Tegninger paa Hovedets Sider. En Forveksling med
Rødhals, Erithacus rubecula, var fuldstændig umulig. Fluesnapperen var ikke alene mindre og dens Farver af anden Udbredelse end hos Rødhals, men dens Væremaade var ogsaa
ganske forskellig fra Rødhalsens. Vi saa den først sidde i Toppen af en Tjørnebusk nær ved en lille Kanal; derfra flagrede
den ind og ud mellem de høje Buske og bortsnappede i Luften
svævende Insekter. Efter et Stykke Tid at have færdedes i
Buskene fløj den højere op i nogle Egetræer, men deroppe nøjedes den ikke med at tage Insekter i Luften, men tog ogsaa, tilsyneladende da, Dyr fra Bladene.
Der var ikke andre af Arten, og den søgte ikke Selskab med
andre Smaafugle.
Ole Torrild Neel.
Gærdesanger, Sylvia c. curruca (L.). - I Ugledie i Sydsjælland hørtes en Gærdesanger gentagne Gange saa tidligt som den
23. April 1930.
B. L.
Høgesanger, Sylvia n. nisoria (Bechst.). - I Forsommeren
1926 fandt jeg 4 beboede Reder af denne Art i Kongelunden,
hvor Fuglen som andre Steder tydeligt nok holdt til paa den
samme Biotop som Tornskaden, Tjørn og Roser. - 2. Juni fandt
jeg en Rede med 5 let rugede Æg i en Rose 2 Meter fra Jorden;
i N ærhede~ fandtes en paabegyndt Rede, som aldrig fuldendtes.
9. Juni fandtes en Rede med 5 smaa Unger; denne Rede stod
lavt, 3 /4 Meter over Jorden i et tæt Tjørnekrat. En tredie Rede
sad ganske lavt i en lille Tjørn i en Lysning i Skoven; den
indeholdt den 16. Juni 3 Unger og 2 spraaede Æg. Endelig
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fandtes 26. Juni en Rede med 4 noget rugede Æg 1 Meter fra
Jorden i en frit udragende Gren fra en stor Tjørn. Denne sidste
Rede var let synlig; de andre nævnte var særdeles godt skjulte,
men Høgesangernes yderst intense og vedholdende Varselskrig
forkyndte tydeligt, om man var paa deres Enemærker. Paa en
særlig god Lokalitet med mange middelstore Tjørnebuske iagttoges indtil 3 (f (f samtidig; Sangen foredrages ofte flyyende, saaledes som man f. Eks. ogsaa ser Tornsangeren gøre.
I de følgende Aar er Arten oftere blevet iagttaget i Kongelunden, og Reden er ogsaa en enkelt Gang fundet af andre, men
lige op ad det Krat, hvor jeg - ved et rent Tilfælde - fandt
den første Rede, er der nu et yndet Tilholdssted for Københavnere, der ligger i week-end-Lejr, hvad der unægtelig forstyrrer
Idyllen i nogen Grad. Ikke desto mindre saa jeg 21. Maj 1929
3 Høgesangere i Skovbrynet lige i Nærheden af den nævnte
Lokalitet.
I Tilslutning hertil skal nævnes en anden Høgesangerlokalitet
nemlig Ege hoved og Maderne ved Præstø. 1. Juni 1926 fandt
Proprietær J. Chr. Harboe en Rede paa Maderne; denne sad
let synlig 11 /2 Meter oppe i en ret aaben, fritstaaende Tjørn og
indeholdt 3 Æg, som forsvandt under en selskabelig Udflugt til
Stedet den paafølgende Dag. 4. Juni 1926 skræmte jeg paa Egehoved en ~ af Reden, der sad ganske lavt i en forkrøblet, med
Laver overvokset Tjørnebusk og indeholdt 6 Æg, og 2. Juli 1927
iagttog jeg sammesteds et Par Høgesangere med udfløjne Unger.

E.L.
Gransanger Phylloscopizs collybita [abietina Nilss. eller collybita (Vieill.)] i Sydsjælland om Sommeren.
Den 9. Juli 1929
hørte og saa jeg en (f ad. i Lekkende Skov. Den sad først en
Stund og sang i Toppen af en høj Bøg, derefter fløj den ned
og forsYandt i nogle Graner af noget mere end Mandshøjde.
B. L.
Sjagger, Turdus pilaris L. - 12. August 1928 saas en enkelt
Fugl af denne Art i Haven paa Svinningegaarden.
B. L.
Solsort Turdus m. merula L. - 24. Juni 1925 fandtes i min
Have i Holte en Rede af Solsorten med 4 store Unger, der blev
dræbt; den 6. Juli laa der atter 4 frisk.lagte Æg i samme Rede.
Axel Koefoed.
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Husrødstjert Phoenicurus ochmrus gibraltariensis (Gm.). Husrødstjertens Forekomst i Nykøbing F. synes noget ustadig;
i de sidste Aar har jeg ikke hørt ret meget til den. 1913, 1917
og 1918 hørtes den om Foraaret synge fra Kirken. I 1921 er
den set og hørt flere Steder i Byen, og ca. 1. September samme
Aar saa jeg en Han i min Have. I Begyndelsen af August 1922
saas en Hun sammesteds, formentlig paa Træk eller Strejf. I
Foraaret 1927 opholdt et Par sig ved Sukkerfabrikken.
C. Olsen.
H usrødstj erten yngler i Vejle. -Nævnte Art saas første Gang
sidst i April 1929, og dens Opdagelse skyldtes Hannens karakteristiske Sang, som Meddeleren af dette indtil da ikke kendte.
Efter at min Opmærksomhed var henledt paa Fuglen, iagttog
jeg ofte denne, hvad der laa saa meget nærmere, eftersom dens
Tilholdssted var et stort Fabrikskompleks umiddelbart i Nærheden af min Bopæl; bl. a. saas Hannen ofte sidde syngende paa
den øverste Kant af en af de høje Fabriksskorstene. Uagtet der
ikke blev fundet nogen Rede, maa det vel betragtes som hævet
over enhver Tvivl, at Arten har ynglet her, da saavel Hannen
som Hunnen blev set Sommeren igennem. Først hen paa Efter:aaret forsvandt Fuglene herfra.
Det følgende Aar, 1930, indfandt Hannen sig atter her; den
hørtes første Gang 13. April og blev set 2 Dage senere, hvorefter
den forsvandt; til Gengæld hørte jeg den kort efter i Udkanten
af Byen ved et Savværk, hvor den ikke før havde holdt til. Af
dette sluttede jeg, at det var een og samme Fugl, men at den
mærkeligt nok dette Aar havde foretrukket andre Lokaliteter.
Ligesom foregaaende Aar holdt Arten til paa det dette Aar foretrukne Sted, hvor den vel uden Tvivl bar ynglet, men nogen
Rede blev desværre ikke fundet.
I 1931 har jeg igen set Husrødstjerten her i Vejle. Den 20. April
hørtes og saas en Han paa Stedet, hvor Arten havde Tilhold
sidste Aar.
Hans Meinhardt.
Husrødstjerten har formentlig ynglet i Aarhusegnen i
adskillige Aar. E. Hansen oplyser saaledes, at han for 5 a 6 Aar
siden fandt et Par, der havde Rede i et gammelt Materialskur
paa Havnepladsen. Der kom desværre ikke Unger, da Skuret
blev nedrevet. I 1927 blev en Rede fundet i et Kolonihavehus i
Byens Udkant. Om Fuglene der havde faaet udruget, har jeg
ikke kunnet faa oplyst. I 1929 blev en Rede med Æg bragt op

146
til Lærer S. V. Knudsen, Zoologisk Museum, Aarhus, af en Jernbanefunktionærs Søn. Reden var fundet paa J ernbaneterrainet i
en Buffe paa en gammel, kassabel Jernbanevogn. Ved Samtale
med Lærer Knudsen oplyser denne, at han i de senere Aar har
faaet opgivet, at Husrødstjerten var set flere Steder i Aarhus,
navnlig paa Havneterrainet.
I Juni 1931 besluttede jeg grundigt at undersøge Jernbaneterrainet, hvor Reden i sin Tid var fundet. Paa Jem banens
Oplagsplads for gammelt kasseret Materiel, Vogne, Skinner,
Lasker o. s. v. havde jeg den Glæde at se 4 a 5 Par gamle Fugle,
uden at det dog lykkedes mig at finde nogen Rede. Den 24. Juni
var Lærer Knudsen og Dr. Hoffmeyer med nede paa Pladsen at
se Fuglene. Der var lige saa mange gamle Fugle som sidst og
adskillige udfløjne Unger. I Modsætning til Rødstjerten var den
gamle Han allerede langt henne i Fældningsperioden, saa det
hvide paa Vingerne var næsten borte, og det sorte paa Ryg og
Hals var nærmest sodfarvet. Husrødstjerten er ikke nær saa
sky som Rødstjerten. Den lod sig villigt iagttage selv paa ret
nært Hold. Ved Samtale med Jernbanepersonalet blev det os
fortalt, at »den sorte lille Fugl med den urolige røde Hale« var
almindelig paa Pladsen, og at den havde været der en Del Aar.
Der var i Aar tilfældigvis fundet 2 Reder, den ene i noget gammelt Materiel og den anden i en Stoppebom af Træ og Jord.
Fuglene elskede de gamle Vogne. Snart saa man dem sidde
paa Bufferne, snart paa Akslerne eller Taget, altid uroligt vippende med den røde Hale. Sidst i Juli forsvandt Fuglene fra
Ynglepladsen.
Den 8. September saa jeg en gammel Han i fuld Pragtdragt
paa en Byggeplads i Byens Udkant.
Efter min Mening har der formentlig i Aarhusegnen i Aar
ynglet 6 a 8 Par Husrødstjerte. Fuglen ynder tilsyneladende
J ernbaneterrain, idet den f. Eks. har ynglet i flere Aar paa Jernbaneplad~en i Padborg.
Th. Kjær.
Rødstjert, Phoenicurus ph. phoenicurus (L. ). - Denne Art er
baade Foraar og Efteraar særdeles almindelig som Trækfugl i
Aarhusegnen, og den yngler ikke saa faatalligt her. 1930 fandt
jeg saaledes ikke mindre end 3 Reder i Marselisborg Skov, den
ene i en Redekasse, og i Juni Maaned samme Aar saa jeg gamle
Fugle med udfløjne Unger i Riis Skov, Ry, Gjern m. fl. Steder.
Th. Kjær.
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Grønsisken, Carduelis spinus (L.). - Medio Juni 1931 saa jeg
en Grønsisken i nogle høje Graner omkring Gribsø i Nordsjælland. - 12.-14. August 1931 hørte jeg gentagne Gange Grønsiskenens Stemme i en Lund lige Nord for Frederikshavn. Begge
Steder har det sikkert drejet sig om Ynglefugle. Paa Bornholm
ruger Arten almindeligt; dertil vil jeg dog senere komme tilbage.

B.L.
Hortulan, Emberiza hortulana L. - Paa en Udflugt til Amagers Sydkyst 2. Maj 1927 saas 2 Hortulaner, øjensynlig (f og ~'
ved Kongelunden; den 7. Maj 1928 saas atter en (f ved Kongelunden, og den 6. Maj 1929 saas en ~ i Hovmarksmosen Syd
for Jægersborg Dyrehave.
E. Petersen.

