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Vi er spændt paa, om vor lille Ven kommer igen til Vinter,
men jeg tror det ikke. Kan den klare sig, forvænt efter Vinteropholdet? Jeg tror det næppe.

ÆG AF GØG (CUCULUS CANORUS) I RØRSANGERREDER (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS).
AF

AXEL KOEFOED.

I et større Mosedrag nogle Mil fra København har jeg sammen med en god Ven i afvigte Sommer haft Lejlighed til at
gøre følgende Iagttagelser over Gøges og Rørsangeres Æglægning.
Selve Stedet egner sig godt for Rørsangeren, da der er store
Mængder af Rør, hvilket den Fugl kræver for at trives - dels
for at finde sin Føde, dels for at bygge sin Rede. Stedet ligger
dertil noget afsides fra Omverdenen, hvorfor Fuglen maaske
netop har valgt at yngle der. Som Bevis paa dens Talrighed
kan anføres, at vi 25 Juni fandt 28 Reder med fra 1 til 5 Æg
foruden enkelte med Unger, og 3 Juli fandtes ikke mindre end
32 Reder med et lignende Indhold, men mærkeligt nok aldrig
nogen Rede med 6 Æg, hvilket altsaa maa være en stor Sjældenhed.
Rederne var oftest anbragte imellem 3 til. 4 Rørstængler og
sad fra 2/s til 3 /4 m Afstand fra Vandet, enkelte i Vidiebuske,
men altid fra 2/3 til 3 m ude i Vandet.
Rederne bestod udvendig af grovere, tørre Græsblade, blandede med Rødder og Plantetrævler, indvendig var de forede med
Græs og ofte med Hestehaar.
Rørsangeren ses sjældent paa Reden, den forlader i Reglen
denne, før man kommer til Stedet; kun to Gange saa jeg den
ligge paa Reden, men Hannen forraader i Reglen denne ved sin
Sang, der høres, længe før man naar hen til Reden.
Følgende Æg og Unger af Gøgen fandt vi i Rørsangerens
Rede, nemlig:
Nr. 1. 1 Gøgeæg med 4 Rørsangeræg, 18 Juni.
2
18
- 2. 1
4
22
-· 3.
- 4. 1 Rede med en Gøgeunge, 3 Juli, ca. 4 Dage gl.
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Formentlig er Gøgeægget lagt 15 Juni, da det udklækkes paa
ca. 15 Dage; 10 Juli var Ungen vokset betydeligt, men da vi 16
Juli atter tilsaa Reden, laa den død i denne; antagelig var den
bukket under for en Del stærke Regnbyger og det noget kølige
Vejr, det havde været i de sidste Dage. I Reden laa en Aadselbille, som havde gnavet i Gøgeungen.
Denne Rede var anbragt i Rørstængler ca. 1 m oppe og 11 /s m
ude i V andet.
Nr. 5. 1 Gøgeæg med 3 Rørsangeræg, 3 Juli.
3
3
- 6. 1
7. 1
3
3
2
10
- 8. 1
1
- 9. 1
10
3
- 10. 1
10
2
- 11. 1
10
- 12. 1 Rede med 2 Gøgeunger 10 Juli, den største ca.
2 a 3 Dage gammel, den mindre lige kommen ud af Ægget; den
større dækkede til Dels den mindre, der laa helt nede i Reden.
Men 20 Juli var der kun een Unge, der nu laa paa Kanten af
Reden; formentlig var den mindste skubbet ud af den større
(hvilket Gøgeunger maa gøre, naar der er to Unger i een Rede).
26 Juli var Reden tom!
Et mærkeligt Syn var det at se den store Unge ligge der
langt ude i Vandet, anbragt oven paa den lille Rede mellem de
tynde Rør.
Denne Rede var anbragt mellem 4 Rørstængler c. 1 m oppe
og c. 3 m ude i Vandet.
Nr. 13. 1 Gøgeæg med 3 Rørsangeræg, 16 Juli.
1
20
14. 1.
24 3
15. 1
24
3
16. 1
Den 20 s. M. fandtes der 4 Æg af Rørsangeren i denne sidste
Rede, altsaa er det ene Æg fjernet af Gøgehunnen, hvilket jeg
før har iagttaget ved andre Reder.
28 Juli fandtes 4 Reder af Rørsangeren med 4, 3, 3 og 1 Æg,
enkelte med Unger; 3 August: 3 Reder med 4, 3 og 1 Æg,
enkelte med Unger.
Samtlige her omtalte 14 Gøgeæg minder mest om Æg af
Tornsangeren (Sylvia cinerea), ·naar undtages Nr. 3 Gøgeæg, der
mest ligner et lyst Æg af Sivsangeren ( Acrocephalus phragmitis);
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men om de øvrige 13 Æg af Gøgen er lagte af eet Par, er vanskeligt at afgøre, snarere er de maaske lagt af Moder og Datter,
om end Æggene ikke afviger meget fra hinanden; herpaa tyder
jo ogsaa det store Antal Æg, der blev fundet 3 og 10 Juli, nemlig henholdsvis 3 og 4 Æg.
Nogle af de her anførte Æg af Rørsangeren· vejede 9,4 cg
i ud pustet Tilstand, hvorimod Gøgens Æg vejede 20,1 cg. Til
Sammenligning tjener, at et Æg af Rørdrossel ( Acrocephalus turdoides), betydeligt større end et Gøgeæg, kun vejer 15,3 cg.
Gøgeæg har altid en langt haardere og fastere Skal: end andre
Æg, hvorfor man altid ved Præparationen straks kan mærke,
om det er et Gøgeæg eller andet Æg, man har for sig.
Der er jo meget delte Meninger om, hvor mange Æg en Gøg
lægger i een Sæson, nogle paastaar 5 til 8 Æg som enkelte
Smaafugle, der yngler e en Gang om Aaret, - andre fra 14 til
16 Æg som andre Smaafugle, der yngler to Gange i een Sæson,
- at den lægger flere end 5 til 8 Æg maa nærmest antages, da
den mulig ved, at mange af dens Æg og Unger gaar til Spilde paa
forskellig Vis; dog kan der næppe være Tvivl om: at de 2 Gøgeunger i Reden af 10 Juli hidrører fra 2 Hunner, idet man næppe
kan antage, at een Gøgehun lægger to Æg i samme Rede. Men
efter denne Antagelse har der altsaa været mindst 3 Gøgehunner
paa dette Revier, nemlig: een Hun for sig fra Nr. 3 Rede og to
andre Hunner fra Nr. 12 Rede (med de to Gøgeunger); iøvrigt
ser man jo ofte een Gøgehan færdes med to Gøgehunner.
Gøgehunnen har antagelig en Pause som Sangere, der lægger
to Kuld Æg om Aaret, f. Eks. fandtes der ikke noget Gøgeæg i
Tiden fra den 3 Juli til den 10 Juli.
At Gøgen netop har valgt Rørsangeren til Plejemoder er af
flere Grunde vanskeligt at forstaa, idet Rørsangeren for det første
bygger sin Rede meget sent, hvilket den tvinges til af Naturen,
da den næsten altid bruger Rør til sin Rede, og disse først skal
have en passende Højde, førend Reden kan anbringes mellem
dem - og normalt findes ellers det første Gøgeæg i de første
Dage af Juni eller sidste Dage af Maj ; for det andet maa
Hunnen her rimeligvis lægge sit Æg paa Jorden og derpaa med
sit Næb lægge det ned i Reden, da de tynde Rør, Rørsangerens
Rede er anbragt imellem, næppe kan bære den forholdsvis tunge
Fugl; at den har forsøgt at lægge Ægget direkte i Rederne
kunde enkelte af disse tyde paa, idet de laa væltede om paa Siden
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med knækkede Rør og med noget af deres Indhold væltet ud; men
dette kan selvfølgelig ogsaa hidrøre fra Storm og stærke Regnbyger.
Ved Kanten af Mosen staar enkelte høje Træer, hvilke, som
bekendt, Gøgehanrien mest ynder at opholde sig i, naar den
lader sin Stemme høre. Gøgeparret saa man ikke meget til,
men Hannens kuk-kuk og Hunnens underlige lokkende Parringslyd hørtes ofte; som bekendt er disse Fugle meget sky og forsigtige, de viser sig sjældent ved det Sted, hvor de har lagt deres
Æg, naar de formoder, der er Mennesker i Nærheden.
At Gøgens i:Eg enkelte Gange er fundet i Rørsangerens Rede
her i Danmark er før omtalt som en Tilfældighed, hvorfor ovennævnte talrige Fund formentlig ikke er uden Interesse.
En Gøgeunge er meget graadig, vokser hurtig og er efter ca.
18-21 Dage flyvefærdig, men fodres endnu i længere Tid af
sine Plejeforældre. Gøgeungen maa i dette Tilfælde baske sig i
Land, naar den, som her, er opfostret i en Rede, der er bygget
ude over Vandet, og senere anbringe sig paa en Gren, som den
har for Skik, til den kan ernære sig alene.

FREDNING AF ROVFUGLE.
AF

C. S. LARSEN.

I vor Tid, da Sansen for at bevare for Efterverdenen, hvad
der er givet os i Arv af smukt og sjældent i Naturen, heldigvis
er saa stærkt fremtrædende, at der allerede er gjort et stort og
heldbringende Arbejde rundt om for at frede, og hvor Glæden
over Naturen mere og mere er bleven Hvermands Eje og det
Lægemiddel, vi alle mere eller mindre søger til efter det rastløse
og nerveødelæggende Liv, Tiden har ført os ind i, er der en
Sag, som jeg synes, der ikke er taget tilstrækkeligt fat paa,
det er:
Fredningen af vore Rovfugle.
Mig gaar det altid saadan, at jeg bliver begejstret over Synet
af de prægtige, gratiøse Flyvere; jeg synes, at Landskabet vinder
mægtigt i Skønhed, naar en kredsende Rovfugl viser sig i det;
men desværre, det bliver sjældnere og sjældnere at nyde dette
Syn, sikkert nok fordi Rovfuglene skaanselsløst nedskydes paa
de fleste Godser, hvor de jo hovedsagelig holder til, da de pas11

