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FUGLELIVET PAA AVEDØRE HOLME
VED KØBENHAVN.
AF

H. PEDERSEN.

Da jeg i godt 4 Aar, nemlig i Tiden fra Efteraaret 1910 til
Udgangen af 1914, hver Uge har besøgt Avedøre Holme, der
ligger ca. 5 km fra Hovedstaden og er omtrent 140 ha store, har
jeg haft god Lejlighed til ved alle Aarstider at iagttage Fuglelivet
der, og mulig kan denne Fortegnelse have Interesse for »D. o. F.«s
Medlemmer.
De mange gunstige Forhold, der er paa Holmene, har bevirket, at et meget stort Antal af mange forskellige Arter Fugle er
repræsenteret der, saaledes at jeg har kunnet notere 121 Arter.
N aar man fra Avedørefortet gaar ud til Holmene, kommer
man lige udenfor dette til et bredt Bælte af Brak vand, til dels
overgroet af Græs og Rør. Paa den anden Side af dette Bælte
findes talrige Vandhuller, store Græsmarker, flere Sandbanker og
Mosedra~, der tilligemed den flade Strand, der omgiver Holmene
ud til Kallebodstrand , afgiver særlig gode Betingelser for en
Fuglefaunas Trivsel der. Tæt ved Holmene findes 2 store Tjørnehække, ved Fæstningsgravene og paa Voldene en Del Buske og
høje Træer, som giver saavel Opholdssted som Redeplads for en
hel Del Smaafugle. Desuden maa der ikke skydes paa Holmene
fra 1 April til 16 Juli. Af de der græssende Kreaturer ødelægges
selvfølgelig en Del Reder, men da Terrainet er stort, og der
findes mange forskellige Skjulesteder, er Yngelen der. alligevel .
ganske antagelig. Af nedenstaaende 121 Arter er 27 ynglende.
Krikand (Anas crecca). Almindelig paa For- og Efteraarstræk.
A tling (Anas querquedula). Et eller muligvis to Par yngler
der hvert Aar. Er ret almindelig om Eftersommeren.
Pibeand (Anas penelope). Ret almindelig paa Efteraarstræk.
Spidsand (Anas acuta). Ses mest om Foraaret, et Par ynglede der i Sommeren 1913 og 1914; efter Sigende skal der tidligere have ynglet flere.
Stok and (Anas boscas). Almindelig hele Aaret, nogle Par
ynglende.
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Skeand (Anas clypeata). Ses af og til udenfor Yngletiden
næsten altid parvis, mest om Foraaret.
Gravand (Tadorna cornuta). Ret hyppig paa Stranden om
Foraaret og hele Sommeren.
Sangs vane (Cygnus musicus). Ret hyppig hele Vinteren, i
mindre Flokke fra 3 til 10 Stkr., siddende paa Isen eller i Vaager.
Taffeland (Fizligula ferina). Hyppig hele Vinteren, i Flokke
sammen med andre Dykænder.
Havlit (Pagonetta glacialis). Færdes undertiden i meget store
Flokke paa Kallebodstrand; syge eller anskudte Eksemplarer
søger ind til Land og fanges eller skydes der.
Fløjelsand (Oedemia fizsca) . .Færdes ligeledes om Vinteren
Flokke og flyver da undertiden ind over Land.
Ederfugl (Somaleria mollissima). Ligeledes.
Toppet Skallesluger (Mergus serralor). Ret hyppig, færdes mest parvis.
Sæd g a as (Anser segetizm). Ses paa Træk i Flokke.
Knort eg a as (Anser torqizallls). Kommer hvert Aar paa Træk,
undertiden kaster mindre Flokke sig paa Holmene og søger
Næring.
Agerhøne (Perdix cinerea). Temmelig hyppig, yngler paa de
tilstødende Marker.
Plettet Rørhøne (Porzana maruetta). Træffes faatallighvert
Efteraar.
Vandrikse (Rallizs aqizaticizs). Enkelte Par yngler der hvert
Aar.
Grønbenet Rørhøne (Gallimila chloropizs). Temmelig hyppig som ynglende, Reden findes stadig i de høje Rør, og hvor
Vandet kun er lidt salt.
Blishøne (Fizlica atra). Yngler i stort Antal, kommer meget tidlig om Foraaret.
Vibe (Vanellizs cristatus). Yngler meget hyppig og paa alle
Lokaliteter, færdes undertiden i store Flokke til Slutningen af
November.
Strandbrokfugl (Charadi'ius sqizatarola). Ret hyppig, flyver
ikke sjelden i Flok sammen med Ryler og andre Smaavadere.
Hjejle (Charadrius pluvialis). Ligeledes.
Præstekrave ( Ægialitis hiaticizla). Meget hyppig som ynglende; Reden findes fornem lig, hvor der er bare Pletter paa
Græsmarken. Er set i Februar Maaned paa Isen.
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Hvidbrystet Præs tek rave ( Ægialitis cantiana). Nogle enkelte Par yngler der hvert Aar, i 1914 flere end sædvanlig, vistnok 7 Par.
Strandskade (Hæmatopus ostreologus). Ret hyppig baade
For- og Efteraar, færdes i Reglen i mindre Flokke.
Lille Regnspove (Numenius phæopus). Træffes i Reglen
hvert Efteraar.
Stor Regnspove (Numenius arquatus). Almindelig baade
For- og Efteraar, optræder undertiden i store Flokke.
Kobbersneppe (Limosa lapponica). Faatallig paa Træk.
Mudderklire (Actitis hypoleuca). Almindelig om Efteraaret,
Hovedparten dog unge Fugle.
Tinksmed (Totanus glareola). Ligeledes.
Svaleklire (Totanus ochropus). Ligeledes, dog færre i Antal
end de to foregaaende Arter.
Rødben (Totanus calidris). Almindelig som ynglende; Reden
findes i Reglen godt gemt i store Græstotter.
Sortklire (Totanus fuscizs). Temmelig sjælden, er kun truffet om Efteraaret.
Hvidklire (Totanus glottis). Almindelig om Efteraaret.
Brushane (Machetes pugnax). Paa Holmene yngler ca.10 Par.
Klyde (Recurvirostra auocetta). Et Par har ynglet der i flere
Aar, men i Yngletiden 1913 blev Hunnen skudt af en Pramjæger
i Kallebodstrand. I 1914 har ingen Klyder vist sig paa Holmene,
og maa denne ejendommelige Fugl vel dermed betragtes som
udryddet.
Dværgryle (Tringa minuta). Almindelig hvert Efteraar,
undertiden i temmelig store Flokke. Ses undertiden ogsaa om
Foraaret.
Temmincks Ryle (Tringa temminckii). I Efteraaret 1911
saas 2, 18 August 1912 saas en Flok paa 11, 14 August 1913 saas
en Flok paa 6; den kendes let fra Dværgrylen ved sit spæde
Trillefløjt.
Sortgraa Ryle (Tringa maritima). Nogle ganske enkelte
træffes i Reglen hvert Efteraar.
Islandsk Ryle (Tringa canutus). Ligeledes.
Alm. Ryle (Tringa alpina). Almindelig som ynglende.
Krumnæbbet Ryle (Tringa subarquata). Træffes først paa
Efteraaret i temmelig stort Antal.
Brednæbbet Kærløber (Limicola pygmæa). Faatallig paa
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Træk. Den 30 August 1910 saas 2, 13 August 1911 saas ligeledes 2, de holdt sig stadig sammen og var meget tillidsfulde.
Odinshane (Phalaropus hyperboreus). Den 3 September
1911 saas en Odinshane, som fløj langs med Stranden i Flok
sammen med Tringa alpina og Tr. subarquata; den 25 August
1912 saas 1, som ganske alene svømmede i et Vandhul paa
Holm ene ca. 500 m fra Stranden.
Enkelt Bekkasin (Limnocryptes gallinula). Almindelig om
Efteraaret og først paa Vinteren.
Dobbelt Bekkasin (Gallinago scolopacina). Almindelig Forog Efteraar.
Hættemaage (Larus ridibundus). Søger Føde langs Stranden.
Storm m a age (Larus ca nus). Ligeledes.
Hav m a age (Larus arg en fa tus). Ligeledes, dog i mindre Antal.
Sva,rtbag (Larus marinus). Ligeledes, betydelig færre og
mest unge Fugle.
Tretaaet M aage (Lams tridaciylus). Sjælden Gæst. En ung
Fugl blev truffet 8 December 1911.
Dværgterne (Sterna minuta). Ret almindelig. De gamle flyver langs Stranden sammen med de fuldvoksne Unger og søger Føde.
Almindelig Terne (Sterna hirundo). Ret almindelig.
Sortterne (Sterna nigra). Kommer af og til i enkelte Ekspl.
Grylletejste (Cepphus grylle). Undertiden ret almindelig i
Kalleboderne og flyver derfra over Holmene.
Lomvie (Uria tro ile). Fundet et Skelet, sandsynligvis Resterne af et Rovfuglemaaltid; af Næb og Fødder kunde det tydelig ses, at det var denne Fugl. Opholder sig i Mængde hver
Vinter i Kalleboderne.
Alk ( Alca torda). Færdes om Vinteren overalt i Kalleboderne
og ved Kysten i større og mindre Flokke.
Hej re ( Ardea cinerea). Furagerer paa Kysten og i Moserne
hele Aaret undtagen om Vinteren.
Stork (Ciconia alba). En sjælden Gæst paa Avedøre Holme,
kun set 2 Gange, den ene Gang fløj den ind over, den anden
Gang beærede den Holmene med sin notable Visit og spiste et
Par Frøer.
Taarnfalk (Falco tinnunculus). Meget almindelig.
Dvergfalk (Falco æsalon). Ses ret ofte hastende ind over
Markerne.

246

Vandre fa 1k (Falco peregrimzs). Træffes kun sjældent. (f
blev skudt 5 September 1912.
Musevaage (Buteo vulgaris). Ret almindelig.
Vinler-Musevaage (Buteo lagopus). Ikke sjælden først
paa Vinteren.
Hvepse v a age (Pern is apivorus). Ret almindelig om Efteraaret.
Blaa Kærhøg (Circus cyaneus). En ung :fugl holdt til der
en 14 Dages Tid i Marts Maaned 1913, men den er ikke set der
før eller senere.
Spurvehøg (Accipiter nisus). Træffes paa alle Tider af
Aaret, dog særlig om Efteraaret.
Moseugle (Olus brachyotus). Almindelig paa Efteraarstræk.
I Oktober 1911 fandtes saavel paa Holmene som paa de tilstødende Marker store Mængder af Moseugler; da der dette Aar var
umaadelige Masser af Markmus, var der rigelig Næring til dem.
Ringdue (Columba palumbus). Ses af og til flyvende paa
sine Vandringer til eller fra Kongelunden, som ligger lige over for.
Natravn (Caprimulgus europæus). Enkelte træffes hvert Efteraar og om Eftersommeren.
Mursvale (Cypselus apus). Meget almindelig paa Efteraarstræk.
Gøg (Cuculus canorus). Ret almindelig særlig i Parringstiden.
Stor Flagspet (Dendrocopus major). Er truffet der en Gang
(16 Juli 1912), men da der ingen gamle eller hule Træer findes,
maa det vel nærmest betragtes som en Tilfældighed.
Skade (Pica caudata). Træffes ikke sjældent ved Avedørefortet.
Allike (Corvus monedula). Trækker undertiden ind over
Holmene uden at tage Ophold, da der ikke findes Betingelser
for den der.
Raage (Corvus frugilegus). Ligeledes.
Krage (Corvus comix). Enkelte træffes hele Aaret. Om Efteraaret færdes de i store Flokke. paa Stranden for at søge Føde.
Sortkrage (Coruus corone). To af denne Varietet blev set
5 Oktober 1911, den ene (J' ad) blev skudt og udstoppet.
Tornskade (Lanius collyrio). Et Par yngler hvertAar i en
Tjørnehæk.
Stor Tornskade (Lanius excubilor typicus). Enkelte besøger
Fortet og Hækkene hver Vinter.
Silkehale (Ampelis garrula). Ved det store Træk i Efter-
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aaret 1913 saas mange større og mindre Flokke af denne Fugl
i Hækkene.
Digesvale (Hirundo riparia). Flere Par yngler tæt ved
Stranden i et Par Sandbrinker, hvoraf den ene kun er 1 /2 m
høj ; om Efteraaret flyver den ved Stranden i umaadelige Skarer
sammen med Forstuesvalen.
Forstuesvale (Hirundo rustica). 2 a 3 Par har hvert Aar
ynglet i et stort Bræddeskur, et Par ynglede i 1912 i et lille
Skur, ca. 3 m 2 stort, og saa lavt, at en voksen Mand kunde
staa paa Jorden og se i Reden; flyver om Efteraaret langs
Stranden i utallig Mængde sammen med den foregaaende Art.
Lærke ( Alauda arvensis). Dens Reder træffes i Mængde paa
Græsmarken. Paa Foraarstræk er den bemæl'ket først i Februar
Maaned.
Bjerglærke {Alauda alpesfris). En enkelt set ved Stranden
26 December 1911.
Stær (Sturnus vulgaris). En Del opholder sig der om Foraaret, og senere store Flokke af Gamle og nylig udfløjne Unger.
Gærdesmutte (Troglodytes parvulus). Opholder sig hver
Vinter i Tjørnehækkene og de smaa Buske ved Fæstningsgraven.
Jernspurv (Accentor modularis). Enkelte overvintrende, holder undertiden til mellem Tjørnehækkene.
Musvit (Parus major). Almindelig hele Vinteren i Hækkene.
B 1a a mejse (Parus coeruleus). Ligeledes.
Tornsanger (Sylvia cinerea). Almindelig om Eftersommeren
Hækkene.
Gærdesanger (Sylvia curruca). Ligeledes.
Have sanger (Sylvia hortensis). Ligeledes.
Rørsanger (Acrocephalus arnndinaceus). Ret almindelig som
ynglende i de høje Rør.
Sivsanger (Acrocephalus phragmitis). Enkelte Par ynglende
N ætheden af Rørene.
Løvsanger (Phyllopseustes trochilus). Træffes om Efteraaret
i Hækkene. Paa Efteraarstrækket 1914 saas en Del paa Indhegningerne imellem de forskellige Holme.
Fuglekonge (Regulus cristatus). Ret almindelig i Hækkene
om Efteraa:tet og henad Vinteren.
Engpiber (Anthus pratensis). Almindelig som ynglende, dens
Rede findes overalt paa Græsmarken.
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Skærpiber (Anthus obscurzzs). Enkelte træffes hvert Aar
ved Stranden i September og Oktober Maaned.
Gul Vipstjert (Motacilla fl.ava). Almindelig som ynglende,
opholder sig der til meget sent paa Efteraaret.
Hvid Vipstjert (Motacilla alba). Ikke sjælden Foraar og
Efteraar.
Sjagger (Turdus pilaris). Kommer ved indtrædende Kulde
og Sne, undertiden i store Skarer, og renser da Hækkene for
Bær, træffes ogsaa ved Stranden, hvor den søger Næring i den
opskyllede Tang.
So 1sort (Turdus merula). Almindelig som ynglende og træffes hele Aaret.
Stenpikker (Saxicola oenanthe). Almindelig om Efteraaret.
Bynkefugl (Praticola rubetra). Almindelig som ynglende.
Rødstjert (Ruticilla phoenicizra). Ikke sjælden paa Efteraarstræk.
Rød kj æ 1k (Erithacus rubecula). Almindelig i Hækkene hele
Aaret undtagen i Yngletiden.
Graa Fluesnapper (Muscicapa grisola). Træffes om Efteraaret ved Fæstningsgraven, dog kun i ringe Antal.
Graaspurv (Passer domesticus). Yngler i en stor Tjørnehæk;
et Par ynglede i 1911 under Taget paa et stort Bræddeskur.
Skovspurv (Passer montanus). Træffes i store Flokke paa
Markerne.
Bogfinke (Fringilla coelebs). Enkelte træffes ved Hækkene
og ved Fortet, særlig om Vinteren.
Kvæker (Fringilla montifringilla). I Februar 1912 opholdt
en Del sig i Haverne og ved det yderste Fort.
Stillits (Carduelis elegans). Udenfor Yngletiden træffes den
i temmelig stort Antal paa Græsmarken, særlig afsøgende de
store Tidsler.
Svenske (Ligurinus chloris). Ses den meste Tid af Aaret,
om Efteraaret og Vinteren undertiden i store Flokke, hvor de
ved Stranden søger Føde i den opskyllede Tang,
Irisk (Cannabina linota). Almindelig som ynglende og træf-.
fes overalt.
Bjergirisk (Cannabina fl.avfrostris). Meget almindelig hele
Vinteren, optræder i større eller mindre Flokke overalt.
Graasisken (Cannabina linaria). Var ikke bemærket før 16
November 1913, da en lille Flok havde slaaet sig ned i Hækken,
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ib.landt disse fandtes en omtrent hvid Fugl. Ved Udgangen af
November 1914 var endnu ingen bemærket denne Vinter.
Rørs p urv (Emberiza schoeniclus). Almindelig som ynglende.
En Del ses i Rørene hele Vinteren, selv om denne er nok saa
barsk.
Gu 1spurv (Emberiza citrinella). Yngler flere Steder ved
Buskene og ses og høres hele Aaret.
Bomlærke (Emberiza miliaria). Træffes faatallig paa de tørreste Steder og ved Vejen.
Snespurv (Emberiza nivalis). Almindelig om Vinteren og
træffes i Reglen i store Flokke overalt, dog mest i Nærheden af
Stranden.

EN VILDANDEPARK.
AF

F. MOURIER-PETERSEN.

Udenfor mine Vinduer her i Haven har jeg en lille Dam, der
sammen med nogle Thujabusketter er indhegnet med Traadnet.
Dammen blev gravet for 6 a 7 Aar siden, da vi havde en ret
langvarig og streng Frostperiode. Graaænderne (Anas boscas)
led paa det Tidspunkt meget. De tyede til Gaarden fra Stranden, der var tillagt i lang Tid, og søgte Mødding og Stakkeplads. Ænderne blev under en Snestorm saa matte, at Beboerne
her omkring fangede en Mængde. Selv fangede jeg ogsaa en
Snes Par, som blev anbragte i Svinehuset, hvor de straks gav
sig til at æde Havre. Da Tø vejret omsider indtraf, slap jeg de
fleste ud, men beholdt en 4 a 5 Par, som blev stækkede og sat
ud i Dammen. Fra Svenstrup købte jeg 3 Par fra Anderiet der.
Resultatet blev godt, jeg fik over 50 Ællinger. Siden den Tid
har jeg haft en Bestand af ca. 150 Graaænder her i Haven til
uhyre Fornøjelse. Om Foraaret ruge de ude i Skoven og Hegnene, men adskillige Par blive i Indhegningen, og andre møde
med Ællingerne og blive lukkede ind. N aar Ællingerne er udvoksede, begynde de straks at trække hver Aften, og senere paa
Efteraaret gaa de hver Aften i Stranden og komme saa igen om
Morgenen. Stranden her ved Gaarden er Aunøfjord, som meget
hurtig bliver tillagt, og da her ingen rindende Vand er paa Eg17

