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(L.); den kan kendes paa de tydelige Tværstriber, der findes
paa Svingfjerenes (særlig lstes) Inderfaner. Dens Skelet minder
meget om Klirernes, særlig er B_rystbenet temmelig ligt den grønbenede Klires; Dragten ligner en Del de unge Brushøns's.
Det er første Gang, Bartrarns Kliren har vist sig i Danmark.

MÆRKEDE MAAGER
FORELØBIG MEDDELELSE AF H. CHH. C. MORTENSEN

Da jeg sandsynligvis i nogen Tid ikke vil faa Lejlighed til
at beskæftige mig med Arkivet til min Maagemærkning, skønt
jeg i adskillige Aar har skyldt flere Herrer Regnskab for Resultaterne af den, da de nemlig velvilligst havde tilbudt deres
Hjælp og arbejdet for mig, skriver jeg foreløbig disse Linier.
Ringsætningerne er foretaget i Aarene 1910-1914 inkl., hovedsagelig af Direktør Rubow, Overlæge Helms, Adjunkt Ferdinand, samt daværende Stud. med. Saxtorph og Lærer Tåning.
Egholm ligger ud for Skjelskør, Enø ud for Susaaens Udløb, Halvøen Tipperne skyder sig Nord paa i den sydligste
Ende af Ringkjøbing Fjord, og Vilsted Sø findes oppe ad Løgstør til.
Fuglenes Findesteder er paa de tre Lister angivet omtrentligt;
bag ved hvert af dem er i Parentes sat et Tal, der nogenlunde
angiver Maagens Alder, udtrykt i Maaneder, da den blev fundet.
J)en var ikke udvokset, da den blev mærket.
HAVMAAGE (Lams argentaizzs).

a. Egholm-Agersø Sund (2).
b.
-Skjelskør (98 1 /2).
c.
»
---Korsør (3).

d. Egholm-Kolding (8).
e.
»
-Assens (5).
f.
Slien (8).

STORMMAAGE (Lams canzzs).

1.

2.
3.
4.

Enø-Næstved (2 1/2).
Egholm-Kjøge (41/2).
»
-Ringsted (41/2).
- Korsør (2 1 /2).

14. Egholm-Zuidersøen (4).
15.
(31 1 /2).
lG.
»
-Vestflanderns Kyst
(3).
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5. Egholm-Egholm (57 1/2).
»
6.
-Vejle (3).
7.
-Esbjerg (3).
8.
-Faaborg (2).
»
9.
-Slien)4).
10.
-Kielerfjord (5).
11. Enø--Helgoland (4).
12. Egholm-Helgoland (3).
»
13.
-GroningensKyst(6).
))

))

17. Egholm--Dunkerque (7 1 /2).
18.
-Boulogne (6).
»
19.
-Le Havre (8).
-Caen (5).
20.
21.
-St. Malo (Bretagne)
(10).
-St. Malo (Bretagne)
22.
))

))

))

(7).

HÆTTEMAAGE (Larns ridibzzndus).

I. Egholm-Vordingborg (7). IX. Egholm-Thamesbugten
Il.
»
- Middelfart (3).
(6).
X.
»
-Sommes MunIII. Tipperne--Skive Fjord (3).
IV.
-SkjernAaa (1 1 /2).
ding (10 1/2).
XI.
»
-Le Havre
V.
·-Ringkjøbing
Fjord (1).
XII. Faaborg Sund-Cherbourg
VI.
»
-Groningens
(8 1/2).
XIII. Egholm--Loires Munding
Kyst (4-).
(61/2).
VII. Vilsted Sø-The Wash (4).
VIII. Egholm-S. Ø. for The
XIV. Faaborg Sund-ValenciaWash (40 1 /2),
buglen (7 1 /2).
Af de mærkede Maager har altsaa Hav m a age n (L. argentatzzs)
praktisk talt i Aarenes Løb ikke forladt Danmarks Farvande,
Stormmaagen .(L. canzzs) og Hættemaagen (L. ridibundus)
er begge, efter at have strejfet noget om her hjemme, slaaet ind
paa Kystvejen mod Sydvest. Stornmiaagen har kunnet følges
til »Kanalen«, ud mod Atlanterhavets Kyst, Hættemaagen til
Middelhavet.
"Viborg, 5. Marts 1921.

