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saa lille Klump, som den Lille Lappedykkers Rede er, men
efter nogen Tids Søgen fandt jeg dens Unger, som nu var
krøbne af Ægget. Det var nogle nydelige, fløjlsbløde Smaaskabninger med lyse Striber paa Ryggen. De var allerede i Stand
til at kunne dykke ca. 80 cm ned, og naar de saa var komne
ned til denne Dybde, stak de Benene ud til Siden og gled op
til Overfladen igen. Moderen opholdt sig tæt ved i Rørene; men
det var ikke muligt at faa den at se, kun af og til hørte jeg
dens pibende Lyd, hvorefter et lille Plask forkyndte dens Neddykning. Samtlige Lappedykkerarter var i det hele taget meget
vanskelige at iagttage paa dette rørfyldte Sted; bedst kunde det
ske, naar man hen imod Aften med Baaden skjulte sig i de
tætteste Rør ved de i sin Tid gravede Kanaler, saa kunde man
sommetider uset blive Vidne til lidt af deres Familjeliv.
Da jeg i Maj 1911 igen besøgte Stedet, var Søen tør, saa det
Aar var der ingen Fugle. Ydermere arbejder man nu paa at
faa Søen tørlagt for bestandig, og den Dag, da Lodsejerne kan
blive enige derom, vil Thyland være et lille Stykke interessant
Natur fattigere.

NØDDEKRIGE (NUCIFRAGA CARYOCATACTES)
YNGLENDE I DANMARK I SOMMEREN 1912.
AF

P. JESPERSEN.

Den store Indvandring af Nøddekriger her i Efteraaret 1911
medførte som nævnt i Beretningen derom 1, at en Del Fugle forblev her i Landet endnu i Foraaret og langt ind i Sommeren
1912. Det var derfor højst sandsynligt, at Nøddekrigen ynglede
her i Landet 1912, men noget sikkert Bevis forelaa ikke, da jeg
i Foraaret 1913 bearbejdede det indkomne Materiale om Nøddekrigens Forekomst og Udbredelse.
Først nu i Maj 1913 er der kommet et utvivlsomt Tilfælde
af Ynglen her i Landet til min Kundskab, idet Hr. Hofjægermester H. Estrup, Kongsdal pr. Mørk.øv med·stor Elskværdighed tilstillede mig Meddelelse om, at Nøddekrigen ynglede i
Kongsdal Skov i 1912. Reden og Ungerne blev fundet i en ca.
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20 ha stor Granbevoksning, der bestaar af henved et halvt
Hundrede Aar gamle Træer. Jeg skal tillade mig at citere følgende efter Brev af 8 Maj 1913 fra Hofjægermester Estrup:
»I Efteraaret 1911 havde vi en Del Nøddekriger, og en Del
af disse blev set hele Vinteren igennem i den ommeldte Skov. Hen paa Foraaret 1912 saa vi i Marts-April endnu enkelte,
saa gik der en Tid, hvor vi ikke lagde videre Mærke til, om
der endnu var nogle, men saa engang i Juni Maaneds Begyndelse fortalte min Skovrider mig, at han atter havde set Fuglene
i Granskoven, og i Slutningen af Juni havde jeg den Glæde at
se et helt Kuld Unger, der aabenbart lige var komne ud at
flyve. Først tænkte jeg, at der maatte være to Kuld; jeg stod
nemlig og saa paa 4 Stykker, der hoppede rundt i nogle Grantræer, og samtidig hørtes et Par Stykker skræppe i en anden
Del af Skoven, men ved i længere Tid saa godt som daglig at
iagttage dem, kom vi alligevel til det Resultat, at der kun har
været et Kuld paa 4 Unger. De var meget morsomme at se
paa, de havde altid travlt, fløj hvert Øjeblik ned paa Jorden,
skræppede en Del og vare meget troskyldige. Vi fandt ogsaa
Reden; den sad paa Siden af en Gran (ca. 50 Aar) ca. 8 m fra
Jorden, forresten ikke mere end ca. 3 m fra den i .Skoven mest
befærdede Vej. Familien opholdt sig en Del omkring dette Træ,
og da al vor Stræben gik ud paa ikke at forulempe disse smaa,
nydelige Fugle, som vi gerne vilde have til at slaa sig til Ro
her, rørte vi ikke ved Reden, før vi vare sikre paa, at de havde
forladt os; først da fældede jeg Træet for at komme til at undersøge Reden, og den var da saa medtaget af Regn, at der
ikke var meget at se; dog syntes jeg ikke, at der var anvendt
meget paa den, den var nok dyb og stærk, men den saa ikke
ud til at have været videre udforet indvendig. Naar Fuglene
forlod os, kan jeg ikke bestemt sige, de forlod først den ommeldte Granskov og opholdt sig i nogle Granholme (ældre Graner) inde i Nabobøgeskoven, og saa forsvandt de; det var inden
Sommerferiens Udløb, jeg vil antage, det var i Begyndelsen af
August«.
Der synes endelig hermed at foreligge et sikkert Bevis for, at
Nøddekrigen har ynglet her i Landet i Sommeren 1912. Desværre blev det ikke oplyst, om det var den europæiske eller
siberiske Form, men Sandsynligheden taler dog for, at det har
været førstnævnte. Trods det at ovenstaaende Meddelelse er den
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eneste, jeg har modtaget som tjenlig til at fastslaa den Kendsgerning, at Nøddekrigen i 1912 har ynglet her, anser jeg det
stedse for rimeligt, at Nøddekrigen i nævnte Sommer ynglede
adskillige Steder her i Landet.

DRIKKE- OG BADEKAR FOR FUGLE I HAVEN.
AF

0. HELMS.

Hvis nogen, der har en Have, vil skaffe sig let Adgang til
at iagttage Fugle, saa kan jeg paa det varmeste anbefale paa et
eller andet Sted i Haven, f. Eks. en Plæne, at anbringe et Badeeller Drikkekar for Fuglene. For et Par Aar siden fik jeg et
saadant lavet i min Have efter den Model, som den ungarske
ornithologiske Censtralstation har anbefalet, et Cementbassin,
ca. 1 m langt, 60 cm bredt, med en Bund, der paa det dybeste
er ca. 10 cm og gaar skraat opad, saaledes at Fuglene kan gaa ·
ned og selv faa den Dybde, som passer dem. Sommeren igennem har jeg mangfoldige Gange siddet og iagttaget alle mulige
forskellige Fugle, der yngler i Haven, eller kommer dertil, og
som ivrigt søger til Drikkekarret. Mindst er det de egentlige
Sangere, som man ser der, medens de frøædende Fugle er stærkt
repræsenterede. Drosselslægten holder øjensynligt særdeles meget
af at bade; Sangdrossel (Turdus musicus), Solsort (Turdus merula) og Rødhals (Erithacus rubecula) har stadig været overordentlig ivrige Badegæster. Iøvrigt er det ikke blot de Fugle,
som yngler i Haven, der søger til Badekarret; ogsaa de, der
kun er paa Træk, kommer dertil. For at give en lille Forestilling, om hvad man i Løbet af kortere Tid kan se, skal jeg berette om, hvad jeg saa i Dag (24 August). ~Vejret var varmt og
klart, Solskin; jeg sad med noget Arbejde ved et Bord i Haven,
ca. 10 Meter fra Badekarret, og saa da følgende:
Kl. 4 Stillids (Carduelis elegans) drikkende.
KL 4,05 Rødhals, Graa Fluesnapper (Muscicapa grisola) og 2
. Brogede Fluesnappere (M. atricapilla) badende sig samtidig.
Kl. 4,08 Ung Rødhals (endnu ikke udfarvet) og udfarvet Rødhals ved Badekarret.
Kl. 4,10 Graa Fluesnapper badende.

