SKOVSNEPPENS FORAARSTR.lEK GENNEM
DANMARK 1924
AF

M. KLINGE

Dansk Jagttidendes Maj-Hæfte indeholder som sædvanlig en
Beretning om Skovsneppens Foraarstræk gennem Danmark.
Denne Beretning, skrevet af Redaktør F re 11 es vig, er en Samling af Meddelelser, indsendte fra forskellige Egne i Landet,
hovedsagelig fra Godser, og den giver et fortrinligt Overblik over
Trækkets Forløb. Ialt er der indgaaet Oplysninger fra 21 forskellige Steder, og de fordeler sig saaledes: Lolland-Falster 1,
Møen 2, Sjælland 5, Fyn 2, Sønderjylland 1, Jylland 9 og Anholt 1. De enkelte Indberetninger er ikke særlig fyldige, men
trods dette er adskillige af dem, navnlig fra Godserne, meget
værdifulde, idet de er et Uddrag af daglige Iagttagelser gennem
den Tid, Skovsneppen, Scolopax rusticula, maa skydes her i
Landet, efter Jagtlov af 30. Juni 1922 indtil 15. April.
Paa samme Maade som i 1922 har jeg bearbejdet det foreliggende Materiale, der, foruden egne Optegnelser, bestaar af
nedenstaaende Oplysninger, opstillede skematisk efter Beretningen
i Dansk Jagttidende. Det maa til de anførte Data bemærkes,
at Undersøgelsen næsten overalt er afsluttet den 15. April samtidig med Jagttidens Ophør. De fleste Meddelere skriver, at
Trækket paa det Tidspunkt endnu er i fuld Gang, enkelte mener
endog, at vi den 15. April staar ved Trækkets Begyndelse. Endvidere maa det forud siges, at de opgivne Data ikke i alle Tilfælde maa tages helt bogstaveligt. Dette gælder navnlig for
Rubrikken: Nye Træ~ ankommet. Fordi man en enkelt Dag ser
flere Snepper end Dagen forud, er nemlig ikke dermed givet, at
der er kommet nye Træk til Landet, hvilket Meddelelsen let
kan give Opfattelse af. Er Vejret saa ugunstigt, at det tvinger
Fuglen til at afbryde Trækket og gøre midlertidigt Ophold i
Landet, vil der nemlig ikke blot fra Dag til anden finde mindre
lokale Forskydninger Sted, idet Fuglene søger hen til Pladser,
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der er skikkede for dem, men der vil i Almindelighed ogsaa
samtidig foregaa en langsom Fremrykning i Trækkets Retning.
Dette sidste er en af Aarsagerne til, at de fleste Snepper i ugunstige Foraar træffes i .Skovene nær op til Kattegats Kyster.
Datoen, som opgives for Trækkets Begyndelse, maa man ogsaa
være varsom over for, hvis der ikke skal opstaa Misforstaaelse.
Der maa nemlig regnes med det ofte ret betydelige Antal overvintrende Snepper. Herom skrives i Jagttide.nde i Beretningen
fra Odsherred: »Der har været en Del Overliggere i Distriktets
Skove, og det er nok disse, man har set, naar man indtil Midten
af Marts rejste Snepper i Skovene«. I Meddelelsen fra Frederikshavn anføres: »Omkring 20. Marts var de første Snepper set
deroppe; det var kun Forløberne, et lille Træk af Blænkere;
men efter den Dato var der hver Dag een eller to Fugle paa
Reviret; dog var der indtil 6. April næppe skudt 30 Snepper paa
Terrainerne omkring Frederikshavn«. Der kan ikke være Tvivl
om, at det er overvintrende Snepper, der her er Tale om. Den
Mulighed vil ogsaa altid være til Stede, at der over Danmark
kan indtræffe lokale gunstige Vejrforhold, der bevirker, at Overliggerne kommer i Opbrud, før Trækket sydfra melder sig. Vi
ser ofte tilsvarende med andre Arter. I Aar indtraf netop saadanne Dage med 13.-14. Marts.
De Dage i .Beretningen, Interessen navnlig maa samle sig
om, er: 24. Marts, da det første Træk sydfra gaar ind over Øerne
og det sydlige Jylland, samt 8. og 15. April, da mægtige Træk
gaar gennem Landet.
Vil vi finde Aarsagen til disse Træk, maa vi tage de daglige
Vejrberetninger fra Meteorologisk Institut til Hjælp; det er langtfra tilstrækkeligt at kende Vejret i Danmark alene, endnu mindre
i en enkelt Landsdel.
Gennemgaar vi Vejrkortene for Marts Maaned, vil vi se, at
Vejret i Dagene 1.-4. Marts rummer gode Betingelser for Fugletræk. Overalt i Vestevropa er der sydlige og sydvestlige Vinde,
men for Sneppen er Tidspunktet temmelig tidligt, og tillige er
Temperaturen i Sydevropa for lav til at foranledige dens Opbrud. Fra 5.-20. Marts er Vejret højst ugunstigt, overvejende
med nordlige og østlige Vinde. Nogle Arter, som Stær, Bogfinke,
Gulspurv, Bomlærke, Stillids og Sanglærke, fristes af Vejret i
de første Martsdage og træffes flokkevis over Markerne, ligesom
enkelte Viber ankommer midt i Maaneden, men Skovsneppen,
7
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UDDRAG AF DANSK JAGTTIDENDE.

Egnen, hvorfra Meddelelse er indgaaet

første Gang

Lolland-Falster ........ .

24/s

Møen:
Liselund ............ .
Nordfeld ........... .

24/s
24/s

Sjælland:
Lystrup og Jomfruens
Egede ............. li
Vallø ................ li
Valdbygaard ........ .
Odsherred .......... .
Helsingør ........... .

Dage med
usædvanlig
mange
Snepper

Nye Træk
ankommet

li Fugl_en set

1

-

8/4

herefter stadig
smaa Træk

26/ 3 ,

2s;3
2e; 3
2s; 3

29/s, 15/4

29/s

7-8/4, 15/4

25; 3

stadige Træk

16/4

16f4

2

1

1
1

-

10/4, 14/4

Bf.i.,

15/4
8/4

1

Fyn:
Gyldensteen ......... .
Hverringe ........... .

15/4
8/4

-

Anholt ............... .

15f4

-

-

-

Sønderjylland:
Lindet. ............. .
Jylland:
Stenderup ved Kolding
Ily ............. ; .... .
Vestjylland ......... .
Benzon, Djursland ..
Mejlgaard, Djursland
Ved Mariagerfjord ... .
Rold ............... .
Oxholm ............ .
Frederikshavn ...... .

24/s

23/3

10-11/4

25; 3

s14, 1-s;4, 11-12;4 ,

-

8/4, 15/4

1/4

stadige Træk

-

2

-

8/4, 15/4

l

2
2

8-10/ 4, 15/4
7-8/4

3/4

11/4, 15/4, 18/4

-

114

/s,

6/4

8/4

-

-

3/ 4

20

1

8/4

-

ca.

1514

2

-

/4
s14

7-10

2

1

2

-

hvis Træk udelukkende foregaar ved Nattetid, er i langt højere
Grad end disse afhængig af Vejr og Vind, og den har ingen
Mulighed for at komme frem.
1
I Indberetningen nævnes, at der fra Ankomstdagen til Jagtens Ophør,
15. April, stadig var Snepper.
2
Der angives, at der ogsaa faldt Træk efter 15. April.
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Den 21. Marts kommer der Omslag i Vejret. Vinden gaar
da i Vest og Sydvest over Frankrig, og den følgende Dag, den
22. Marts, har vi Vinde om Sydvest over hele Vestevropa og
Danmark. Samtidig er Temperaturen steget adskillige Giader,
og Himlen er overtrukken. Betingelserne for Sneppens Vandring
kan ikke være gunstigere, og Rejsefeberen maa nu overvælde
Fuglene, der opholder sig i Middelhavsegnene. Den 22. Marts,
ti~Higst den 21. Marts, maa det store Opbrud begynde, og hvis
Vejret holder sig, kan vi vente Snepperne til Danmark efter
hurtigste Rejse, ifølge mine Erfaringer efter to Døgns Forløb,
altsaa den 24. Marts. Vejret holdt, og Fuglene kom netop paa
denne Dag. Vi kan her anstille en skønsmæssig Beregning over
Rejsens Hastighed. Ansætter vi Flugtlinien mellem Middelhavet
og Danmark til 1800--2000 km og regner med, at Fuglen flyver
fra 1 Time efter Solnedgang til 1 Time før Solopgang, altsaa
ca. 9 Timer i Døgnet, vil Rejsen foregaa med en Hastighed af
gennemsnitlig ca. 100-110 km i Timen.
I mange Henseender blev dette Træk, som begyndte i Sydevropa den 22. Marts, meget interessant.
Følger vi nedenstaaende Oversigt over Vindretningen, vil vi se,
at Opbruddet fra Middelhavslandene, som altsaa begyndte med
sydvestlig Vind, maa være fortsat gennem 5 Døgn, fra 22.26. Marts. Den 27. Marts slaar Vinden om i Nord, og den holder
sig herefter vedvarende nordlig i 16 Døgn. I dette Tidsrum,
fra 27. Marts til 12. April, er der lukket af for yderligere Tilgang
af Fugle. fra Syden.
For Fuglene, der brød op fra Vinterkvarteret i Tidsrummet
22.-26. Marts, kan af Vejrberetningerne uddrages følgende:
Opbrud 22. og 23. MaTts: Vejret er det bedst mulige, og
Fuglene kan naa frem over Danmark i Nætterne til 24. og 25.
Marts. Paa det Tidspunkt er Vejret i Danmark imidlertid saaledes, at det sydlige Jylland og Øerne har sydvestlige Vinde
med mildt Vejr, det nordlige Jylland nordøstlige Vinde med
Frost. Følgen heraf er, som det ogsaa fremgaar af Beretningerne, at Trækket kun gaar ind over Sydjylland og Øerne; til
Nordjylland kommer der ingen Snepper. De følgende Dage har
vi over hele Landet vinterligt Vejr med nordlige og nordøstlige
Vinde, og de ankomne Fugle tvinges til at blive liggende i
Danmark.
Opbrud 24. Marts: Trækket begynder under gunstige Forhold
7*
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ANGIVELSE AF OMTRENTLIG VINDRETNING KL. 7 AFTEN
I TIDSRUMMET 21. MARTS TIL 29. APRIL 1924.
Dato

Sydfrankrig

Nordfrankrig

Marts 21.

stille-V

SV

s

22.

stille-S

SV

SV

23.

stille-SV

SV

SV

SV

s

SV

SV

SV

SV

NØ-SØ
N-NV
Ø-NØ

SØ
NV-V
NØ

24.
25.
26.
27.
- 28-31.
April 1-3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SV
NV

SV
N
NØ-NV
SV
NØ-NV
NØ

Holland

Tyskland

Danmark

sø

sø

SØ

SV

SV-S

NØ
og
SV
NØ
NØ-N
N--V

i dette Tidsrum skiftende nordlige Vinde.
SØ-Ø
Ø-NØ
SØ
NØ
stille-NV NØ-N
stille
NØ-NV
V
V-NV
V-N
NV
V
NV
NV
V

12.
13.
14.

V-S
S-SØ
SØ-SV

15.

s

16.
17.
18.
20.
21.
22.

NV
N-NV
Ø-NØ
NV-NØ
N
NV-V
stille-NV

NV--V
N
SV
NV
NV
N-NV
N-Ø

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

V-SV
stille
SØ
stille-SV
Vstille
V

SV
SV
S-SV
SV
SV-S
SV

19.

Belgien

V
S-SV
SV

NØ
N
NØ
V
V
NØ
N

NØ
N-NØ
N-NV
SV
SV
NV-NØ
NØ
NØ

NØ
NØ
NV
SV
SV
SV
NV
N

V-VSV
N-V
NV
NV-N

V
V
SV

SØ
V
SV

SØ
V
S-SØ

SV-SØ
Ø-NØ
SØ

NØ

NØ

SV

SØ-SV

N
VNV
VNV
V

V-N
NV-V
NV-V
NV-V
V-VSV
NV
NV

vsv

SV-NV NV-NØ
NV
NV
SV
V
VNV
V
VNV
vsv
NV
NV
NØ
NV

ø

Ø-SV

SV
NV
V

s
s
ø

SV

SV
SV-V

s

vsv
NV
NV
NV
SØ

ø

SØ

vsv
SV

V-NV
SV-S
V

vsv

NV
SØ
S-SØ
SØ
SV-SØ
S-SØ
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og kan føres frem til Holland og Nordvesttyskland, hvor det
maa standse paa Grund af det vinterlige Vejr længere nordpaa.
Opbrud 25. og 26. Marts: Trækket maa afbrydes i Nordfrankrig og Belgien efter et enkelt Døgns Rejse, idet Vinden nu
overalt er slaaet om til Nord.
Forholdene stiller sig altsaa herefter saaledes: det store Træk,
som brød op fra Sydevropa i Dagene 22.-26. Marts, har maattet
afbryde Rejsen. Hovedparten af Trækket maa ligge i Nordfrank.rig, Belgien, Holland og Nord vesttyskland; kun en mindre
Del er naaet frem til Danmark og Skaane. Til det øvrige
Skandinavien kan der ikke være kommet Snepper. Og saaledes
forbliver Forholdene uforandrede indtil 7. April.
I Tiden fra 26. Marts til 7. April kom altsaa ingen nye, egentlige Træk til Danmark. Hvad der inden for dette Tidsrum i
Beretningerne noteres som Træk, er kun lokale Forskydninger.
Undertiden sker disse Forskydninger, det vil sige Forandringer af Opholdssted, alene for Fødens Skyld, og de bærer da
ikke Trækkets Præg; de maa nærmere betegnes som en Omflakken eller Omstrejfen. Sammenholdet mellem Fuglene synes
da midlertidigt at være ophørt, og som Regel ligger Fuglene
meget spredt. Det er, som om det enkelte Individ kun har
Tanke for sig selv. Som Eksempel paa, hvorledes Fuglene
undgaar Pladser, der ikke er skikkede for dem, og søger til
Egne og Lokaliteter, der er dem nogenlunde gunstige, kan fra
Jagttidende fremdrages følgende:
Møen: »Højemøen, d. v. s. de østlige Skove - Klinteskovene var haardfrosne, medens der var nogenlunde optøet helt nede i
Lavlandet. Derfor faldt der ikke Snepper paa Højemøen før de
sidste 8 Dage af Jagttiden«.
Stenderup ved Koldi1ig: »Snepperne maatte i den største Del
af Tiden søges andre Steder end de sæd vanlige, f. Eks. ved
Grøfter og i solbeskinnede Kanter af gammel Bøgeskov«.
Meget ofte er det imidlertid lokale Omskiftelser i Vejret, der
fører Fuglene fra Sted til Sted, og disse Bevægelser, der passende kan benævnes Lokaltræk, gaar altid i Trækkets Retning.
I Egne inde i Landet fremtræder disse Lokaltræk, .paa Grund
af Landets ringe Omfang, som Regel som Afgang af Snepper,
men ved vore østlige Kyster, hvor Fuglene møder Hindringer
og derfor samles, undertiden i ret stort Tal, er de kendelige
som Tilgang. Som Følge deraf omtales de i Jagttidendes Be-
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retning kun fra Møen, Nordsjælland og Djursland, hvorfra der
anføres:
Møen: »Den første Sneppe blev skudt 24/3; den 26 /s faldt der
et stort Træk, Vinden var da SV om Aftenen, meJ1 SØ om
Morgenen. Fuglene blev liggende den 29. over, og der faldt
herefter hver Nat smaa Træk med Vinde, der skiftede fra Syd
til Nord. Den 5/4 fandtes 14 Snepper paa 30 Tdr. Land, ellers
ingen - Vinden var Vest. Jagttiden ud kom der stadig nye
Fugle med skiftende Vinde omkring Nord, men det var kun
smaa Træk«.
Syd vestvinden, der førte stort Træk til Møen den 26. Marts,
var lokal for vore sydligste Øer. I den øvrige Del af Landet
var Vinden nordlig.
Nordsjælland: »Den 25. Marts kom - ikke som sædvanlig den første Sneppe: en Blænker, men et helt stort Træk, med
mange, mest magre Fugle, og dette Træk vedblev den 26. og
27. Derefter kom der stadig Fugle - man gik aldrig forgæves - ,
uden at man egentlig kan tale om noget stort Træk. Men den
8. April var - ikke en enkelt Skov - men hele Nordsjælland
fuld af Snepper. Dette Træk, der kulminerede den 8., varede
lige til den 15. «.
Benzon, Djursland: »Der var intet Træk før 1. April. Der
faldt da stadig Fugle indtil 8. April, hvor der kom et større
Træk. Derefter var der nogle Dages Stilstand, fulgt af normale
Træk til den 15., hvor der kom et meget stort Fald«.
De bedste Eksempler har vi maaske fra Jylland i sin Helhed. Som tidligere anført fik den sydlige Del af Halvøen sin
Part af Trækket 24.-25. Marts, den nordlige ikke. Men efterhaanden gaar Fuglene mod Nord. Ved Randers blev den første
Fugl set den 30. Marts. Derefter angives den: fra Djursland og
Oxholm den 1. April, fra Mariagerfjord og Rold den 3. April, og
da Vinden den 5. April gaar i Sydvest over Danmark, kan der
den 6. April meldes fra Frederikshavn: »Det første større Træk
er kommet, og vi saa en 15-16 Fugle«.
De samme F~rhold, som her er nævnt, maa naturligt ogsaa
gælde for de Snepper, der midlertidigt tvinges til Ophold i
Landene Syd og Sydvest for os. De søger ikke alene at skaffe
sig det daglige Udkomme saa godt, det under de fortvivlede
Tilstande er muligt, men ogsaa at benytte hver lille Chance,
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der gives dem, thi de er, baade først og sidst, optaget af og
præget af det samme Løsen: frem mod Hjemmet.
Den 7. April, altsaa efter to Ugers Forløb, slaar endelig Forløsningens Time. Vinden gaar da pludselig om til Sydvest over
Belgien, Holland, Nordvesttyskland, Danmark og Skandinavien
I samme Øjeblik gør Fuglene sig klar til Opbrud, og endnu
samme Nat, Natten mellem 7.-8. April, er hele Sneppehæren
paa Vingerne, og en mægtig Strøm af Fugle staar ind over
Danmark og videre mod Skandinavien. Dog er det ikke alle
Fuglene, der naar at passere Danmark. En Del maa søge Rast
i Landets Skove, og talrige Fugle naar frem til Landets Kyster
saa nær under Daggry, at de ikke kan tage det sidste Spring,
Rejsen over Kattegat; de maa gaa ned for at oppebie den følgende Nat. Det blev en skæbnesvang~r Dag for mange af disse
Snepper, men en god Dag for de danske Jægere. I Jagttidende
lyder herom fra Nordsjælland: »Mangen brav Jæger maatte gaa
hjem, ikke fordi der ikke var flere Fugle, men fo1~di han ikk~
havde flere Patroner«, og fra Frederikshavn skrives: »Tirsdag
den 8. April var der i Skovene omkring Frederikshavn de fleste
Snepper, der deroppe er set de sidste 25 Aar«.
Ogsaa den 9. April, efter en gunstig Nat, kom der Snepper
til Danmark, dog betydelig mindre Træk. Men for dem var
det for sent. Vinden gik igen til Nord, og de maatte slaa sig
til Ro for nogle Dage med den kendte Marsch paa Stedet.
Saaledes blev Afslutningen paa det store Træk, der begyndte
i Sydevropa i Dagene 22.-26. Marts. Frankrig blev ikke begunstiget af de sydvestlige Vinde den 7 .-8. April, men havde
vedvarende Vinde fra Nord, ·og det bevirkede, at der blev saa
skarpt Skel mellem dette Træk og de efterfølgende.
En tvungen Afbrydelse af Trækket, som den her om handlede,
gaar ikke sporløst hen over Sneppen. Som flere Gange nævnt,
er det Vejrliget med de sydvestlige Vinde, der leder Fuglen til
Opbrud og fører den paa de lange Rejser, og det er Vinde fra
Nord og Øst, der saa afgjort og brat bryder Trækket af. Er
Omslaget i Vejret ikke af forbigaaende Art, mærker Fuglen det
straks; dencgribes af en besynderlig Uro og Forvirring, der vedvarende præger den under hele Rejsens videre Forløb. Med de
flygtige Iagttagelser, man er i Stand til at gøre, er det vanske- ·
ligt at forklare denne Uro nærmere, men den giver sig blandt
andet Udslag i, at Fuglen bliver rastløs, aarvaagen og sky, endog
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i saa paafaldende Grad, at enhver, der kender noget til Sneppens Væsen, vil lægge Mærke dertil. At det ikke er undgaaet
de øvede Jægeres Opmærksomhed, fremgaar tydeligt af nedenstaaende Uddrag af Jagttidende:
Lolland-Falster: »Snepperne var ofte vilde«.
Møen: »Alle Fuglene var meget vilde«.
Valdbygaard: »Det første 'træk kom Natten mellem 25.-26.
Marts. Disse Fugle laa ualmindelig længe i Skoven, vel paa
Grund af det kolde Vejr med megen Nattefrost, og de blev, jo
længere de laa, mere og mere Yilde og umedgørlige«.
Gyldensteen: »Ikke noget Aar er Snepperne set saa vilde og
saa smaa«.
Hverringe: »De laa ofte parvis og var ret vilde«.
Stenderup: »Den første Fugl blev set 23. Marts, og derefter
var der Snepper i Skoven hver Dag, men de var oftest vilde og
- Aftentrækket var mislykket, maaske paa
løb for Hunden.
Grund af de kolde, klare Aftener«.
Mariagerfjord: »De første Fugle blev set 3. April, og de var
vilde«.
Frederikshavn: »Snepperne var under hele Træk.perioden
meget flygtige«. - »En Ejendommelighed ved den Dags Sneppejagt - 8. April --, som alle Jægerne deroppe talte .om, var det,
at Fuglene gennemgaaende holdt daarligt; ikke alene de Snepper, som engang før havde været paa Vingerne, hvad der var
ganske naturligt, men ogsaa de Fugle, som utvivlsomt blev rejst
første Gang, var som Regel ret flygtige, og Hovedmængden af
de Snepper, vi skød, fløj op paa ca. 50 Alens Afstand. -- Næste Dag saa vi en Snes Stykker; tre Gange traf vi Snepperne
parvis, uden at de vilde holde, og om Aftenen satte· vi os paa
Træk, men vi saa ikke en Fugl«.
Fra to Steder omtales Aftentrækket som mislykket. Jeg kan
hertil meddele, at det ogsaa viser sig som et Særkende ved disse
Fugle, at Aftentrækket ophører for Resten af Rejsen fra det
Øjeblik, Uroen og Ængstelsen kommer over dem.
·
Følger vi nu Vejrberetningerne paany, vil vi se, at der den
12. April aabnes Mulighed for et nyt Opbrud, idet Vinden i
Sydfrankrig gaar om til Sydvest. Og da den i de efterfølgende
Dage, 13. og 14. April, gaar i Sydvest over Nordfrank.rig, den
14. April tillige over Belgien og Holland, kan vi vide, at Trækket ikke alene vil kunne gennemføres, men tillige at det, efter
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den tidligere iagttagne Hastighed, maa være · saa langt fremme,
at det er parat til at gaa ind over Danmark. Det kom i Nætterne til 15. og 16. April, og det blev et stort Træk. At det
medførte saa mange Fugle, maa have sin Aarsag i den stærkt
fremrykkede Tid, og at de i saa usædvanlig stort Tal slog sig
ned i de danske Skove, maa skyldes de ikke helt gunstige Vejrforhold. Vinden i Danmark var nemlig Sydøst eller skiftende
om Syd og ikke egnet for Fuglene til at forcere Rejsen. De
følgende Dage var Vinden over Danmark i Vest og Nordvest,
og adskillige Fugle maa ha ve ligget over til 20. April.
Da Jagttiden udløb med 15. April, foreligger der ikke mange
Oplysninger om dette Træk. De danske Jægere fik kun en
Forsmag derpaa, og flere af dem beklager, at Jagttiden ikke
strakte sig nogle faa Dage længere. Ogsaa om disse Fugle, der
altsaa tilbagelagde Rejsen til Danmark uden Hindringer, foreligger der i Jagttidendes Beretning enkelte Meddelelser, som jeg
vil fremdrage for at vise Modsætningen til de tidligere:
Staarup, Sjælland: »Snepperne fra det store Træk den 15.
April, i Modsætning til tidligere ankomne, blev liggende i flere
Dage, trætte af Rejsen og holdende fortrinligt for Hund«.·
Gyldensteen: »Først efter Jagtens Ophør holdt Fuglene, og
nu er de ogsaa blevne større«.
Rold: »Langfredag (18. April) var der mange, og herefter var
Aftentrækket livligt«.
Herefter foreligger ingen Oplysninger udover, at adskillige
Meddelere angiver, at der· efter Jagttidens Ophør faldt flere gode
Træk. Vil man imidlertid efter Vejrberetningerne alene forsøge
at skitsere Trækkets videre Forløb, maa det efter disse have
formet sig saaledes:
I Natten til 21. April maa der under vestsydvestlige Vinde
over Holland, Nordvesttyskland og Danmark være ankommet
et ret betydeligt Træk til Danmark, og Fuglene maa have ligget
over til 24.-25. April.
Den 23. April og følgende Dage maa store Opbrud finde Sted
i Sydevropa, og dermed maa Hovedtrækket og samtidig det afsluttende Træk være i Bevægelse. I fire Døgn, i Nætterne til
26.-29. April, i hvilke Vejrforholdene var ret gunstige, maa
disse Træk have passeret Danmark. En Del Fugle maa have
kastet sig i Landets Skove, dog navnlig ved Kattegats Kyster
og sandsynligt kun for en enkelt Dag.
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Foruden de mange Citater, jeg har fremdraget fra Dansk
Jagttidende til nærmere Belysning af de omskrevne Forhold,
findes der i Jagttidendes Beretning adskillige Enkeltheder, der
i sig selv kan synes ret intetsigende, men som dog vinder betydeligt i Interesse, naar man nogenlunde forstaar Trækkets
Gang. Jeg vil derfor anbefale Læsere, som med Interesse
følger vore Trækfugles Vandringer, at gennemgaa Beretningen
i Jagttidende og nærmere sammenholde den med, hvad jeg i
ovenstaaende har fremført.
Kun nedenstaaende Linier, som Redaktør Frellesvig fremdrager af et Brev fra en norsk Jæger, vil jeg gengive til Slut:
21. April: »I Aftes saa min Kone og jeg 6 trække over os
med fuld Musik, da vi ved 8 1 /2 Tiden gik en Tur«.
Denne lille Iagttagelse indeholder mere, end den flygtigt
giver Indtryk af. Den siger, at det lille Selskab endnu ikke er
naaet Rejsens Maal, men kun har holdt Rast paa Vejen. Det
er muntre Fugle, der giver deres Livsglæde til Kende; de er
ikke mærket af de Strabadser, en Foraarsvandring let kan
bringe. Det maa derfor være Fugle fra Trækket, som brød op
fra Sydevropa. mellem 12.--14. April og passerede gennem Danmark 15.-16. April. Den 17.--19. April maa de have ligget
over, thi Vinden i det sydlige Norge var da nordvestlig, og
navnlig de to første Dage ugunstig for Rejse. Men den 20. April
gaar Vinden i Sydvest med Graavejr, ·enkelte Steder med Støvregn, og denne Vejrforandring bliver benyttet. Fuglene samler
sig hurtigt til et lille Rejseselskab paa 6, altsaa af den sædvanlige Størrelse, og ved Mørkets Frembrud er de klar til Opbrud.
En Time efter Solnedgang er Fuglene paa Vingerne, og derefter
gaar det i lige Flugt under Jubel mod Hjemmet.

