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Det er en almindelig Tro, at i det Øjeblik Fugleungerne·
kommer ud af Æggene, ruger de gamle særlig omhyggeligt. Man
behøver blot at tænke paa, at det altid fremhæves som noget
vigtigt, at man lader en Rugehøne have fuldkommen Ro, medens.
Kyllingerne kommer ud. Det kan derfor muligvis have Interesse·
at høre, hvad jeg har iagttaget for Mejsernes Vedkommende.
Da jeg den 27. Maj 1924 tilsaa en Mejsekasse, fandt jeg i
den mange smaa Unger, som lige var kommet ud af Æggene;
men ingen voksen Fugl var i Kassen eller i Nærheden deraf.
Jeg stod og ventede lidt; men da ingen af de gamle lod sig se,
gik jeg videre til andre Kasser. Dagen efter tilsaa jeg atter
Kassen og fandt en Musvit, Parus major, paa Ungerne. Ingen
af Ungerne døde. Den 28. Maj var jeg atter heldig; i en Kasse·
var 3 Unger kommet ud, medens andre var i Færd med det.
Ingen Fugl var paa Reden eller overhovedet at se. Senere varen Musvit hos Ungerne, der trivedes godt. Den 24. Juni var de
fløjet, og der var allerede 6 Æg igen. Den 13. Juli var der daggamle Unger. Samme Dag, Kl. 5 Em., fandt jeg endnu en Kasse,
hvor der dels var nylig udkomne Unger, dels Æg. Ingen af de·
var at se. Ved senere
en Musvit paa Ungerne, og den 25. Juni var disse fløjet.
Jeg begyndte at faa Interesse for Sagen, og allerede den
29. Maj bemærkede jeg følgende: I en Mejsekasse laa der 3 Unger, som lige var kommet ud af Æggene, medens andre var ved
at bryde ud, og endelig var der spraaede Æg; men ingen af de·
gamle var i Kassen eller at se i Nærheden. Jeg besluttede daat undersøge Forholdet nøjere.
Første Gang, jeg kiggede i Kassen, var Kl. 3 1 /2 Ein., og davar som nævnt 3 Unger kommet helt ud af Æggene. Kl. 4 Em ..
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var ialt 5 Unger kommet ud; men stadig var ingen af de gamle
at se. KL 5 laa en Musvit fast paa Ungerne og saa alt andet
end forskrækket ud. Kuldet trivedes godt; ingen Unger døde.
Det er naturligvis en Tilfældighed, om man kommer for at
undersøge en Kasses Indhold paa et saa heldigt Tidspunkt som
de nævnte; men da jeg har flere Hundrede privat ophængte
Rugekasser at føre Tilsyn med, har jeg flere Gange været heldig.
Kun i 1 Tilfælde har jeg fundet en Musvit paa Rede under
de nævnte Forhold. Det var den 5. Juni 1924. 4 Unger var da
kommet ud, medens 6 Æg var tilbage. Ved senere Tilsyn var
alle Unger i god Behold, og den 26. Juni var de fløjet.
1925 opdagede jeg intet mærkværdigt desangaaende; men 1926
gik det bedre. Den 9. Maj 1926 fandt jeg i en Redekasse, beboet
af Musvit, at 3 Unger lige var kommet ud af Æggene, medens
der laa 6 Æg, som endnu ikke var spraaede. Ingen gamle var
paa Reden. Den 2. Juni 1926 var en hel Del Musvitunger ved
at vælte ud af Æggene. Ingen gamle var da at se.
Tilsidst kan jeg nævne et Eksempel med Blaamejse, Parus
coeruleus: En Skovfoged her paa Egnen var stærk interesseret i
Ophængning af Redekasser og havde faaet ophængt en lille
Mejsekasse i et Kirsebærtræ uden for Køkkenvinduerne. En Dag
i Sommeren 1926 kom jeg hen til Skovfogeden, der med Stolthed viste mig et stort Kuld af næsten flyvefærdige Blaamejseunger i ovennævnte Kasse. Han bemærkede blandt andet: »Den
6. Juni kiggede jeg i Kassen og saa da, at enkelte Unger var
kommet ud af Æggene, medens andre Æg var revnede; men
jeg blev meget forbavset over, at ingen af de gamle var i Kassen.
Jeg holdt nøje Øje med den, og da Tiden gik, uden at de gamle
viste sig, blev jeg ked af "det og troede, at noget havde taget
dem. Endelig kom den ene, og glad blev jeg.«

Det vilde interessere mig meget, om de, der har Rugekasser
hængende, vilde have Opmærksomheden henvendt paa dem ved
den Tid, da Rugetiden er udløbet.
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