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Med Carl Rubow gik en af Danmarks varmeste Fuglevenner
bort. Hans vaklende Helbred tillod ham ikke i de senere Aar
at deltage saa meget i ornithologisk Forenings Møder og Udflugter, som han ønskede, men altid glædede han sig ved at
høre Beretninger ude fra, og han fulgte selv med, saa godt han
kunde.
Man skulde se ham i hans Hjem ude paa Strandvejen, ved
Sundet, omgivet af Fuglekasser, Ædebrædter og Vandbassiner,
om Vinteren ivrigt beskæftiget med at studere de Rødkælke, som
flere Vintre i Træk holdt til i hans Stuer og regnedes med til
Familien. Nydelige og vidnende om en sjælden Sans for Dyreliv
er de Artikler, han skrev om sine Iagttagelser af sine smaa Venner.
Men aller helst skulde man se ham ovre paa Øen Egholm,
hvor han Sommer efter Sommer tilbragte sine Ferier, og hvor
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han egentlig hørte hjemme. Her færdedes han mellem de utallige Maager, der ynglede paa Øen, optaget af at fotografere og
gøre Studier til de to ogsaa uden for Landets Grænser kendte
Bøger »Stormmaagen« og »Hættemaagen«, der nu vil komme
til at staa som et smukt og varigt Minde om ham.
Det var en Lykke at have denne retlinede og varmhjærtede
Mand til Ven, og der vil blive tomt, der hvor han færdedes.
V. Thorup.

VANDSTÆR, CINCLUS AQVATICUS
EN KRITISK BEMÆRKNING
AF

TH.N.KRABBE
I Chr. S. Jacobsen's Artikel: »lsfuglen ved Frederiksdal«,
Pag. 66-68 i dette Bind, staar i Slutningen en kort Bemærkning
om Vandstærens Forekomst ved Kanalen mellem Furesø og
Lyngby Sø. Forfatteren anfør~r her »efter andres Opgivelse«
at Vandstæren her ses saa godt som hvert Efteraar »oftest 4
i Følge«. Denne sidste Del af Meddelelsen tør antagelig betragtes med stærk Tvivl. Mange Medlemmer af vor Forening,
jeg selv inclusive, har ved forskellige Lejligheder set denne Fugl
ved den ikke saa langt fra ovennævnte Sted værende Kanal
mellem Furesø og Farum Sø, men aldrig har jeg hørt om Iagttagelse af mere end 1 Individ ad Gangen. Ligeledes angiver C. W es en b erg-Lund udtrykkeligt i sin lille Notits i
»Internat. Revue der gesamten Hydrobiologie«, II, 1908, at han
aldrig paa en Gang har set mere end et enkelt Individ ved Fure~øens Bred. I Trollhåttan i Sydsverrig har jeg derimod i Vandfaldets nedre Del, Helvedesfaldene, set Vandstær i et større Antal, men i Danmark turde dette vist være en saa stor Sjældenhed, at Angivelsen, for at være troværdig, formentlig burde hvile
paa et lidt fastere Grundlag.

