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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.
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Kl. 4,13 Ung Stillids drikkende. Graa Fluesnapper ved Badekarret.
Kl. 4,15 Sumpmejse (Pams palustris) badende, Løvsanger
(Phyllopseustes trochilns) ved Badekarret.
Kl. 4,40 Graa Fluesnapper badende.
Kl. 4,45 Blodstjert (Ruticilla phoenicura) ved Badekarret.
Kl. 4,46 Atter Blodstjert.
Kl. 4,50 Stillids drikkende.
Kl. 5,00 Graa Fluesnapper.
Kl. 5,12 Graa Fluesnapper badende.
Kl. 5,14 Musvit (Parus major) ved Badekarret.
Kl. 5, 15 Stillids, Graa Fluesnapper, Musvit, samtidig ved
Badekarret, Musvit ivrigt badende.
Kl. 5,25 Sangdrossel ved Badekarret.
Foruden disse Arter havde jeg ved tilfældigt at gaa forbi i
Dagens Løb tillige set Blaamejse, Spurv, Bogfinke og Gulspurv
badende sig.
At ogsaa større Fugle kan søge til et saadant Badekar ses af
følgende Meddelelse fra C. Rub ow (Maj 1913): »En Krage (Coruzzs
cornix) kommer mange Gange om Dagen til et Fuglebade- og
drikkebassin i min Have (paa Strandvejen) - det er lavet efter
Deres i Nakkebølle. Den har altid noget i Næbbet, et Stykke
Brød, et Kødben eller lignende; dette skyller den godt i Vandet
og flyver derefter bort med det«.

BERNHARD HANTZSCH.
I lange Tider havde man savnet Underretning om Bernhard
Han t z s c h, der i Juli 1909 var draget afsted paa en stort anlagt Undersøgelsesrejse til Cumberlandsbugten og Egnene deromkring paa Baffin~sland; i Slutningen af 1912 kom Efterretningen om, at han allerede i 1911 var død paa Vestkysten af
Baffinsland ved Foxkanalen.
Har man i Aarenes Løb fulgt H.'s Livsbane, har man ofte
haft Lejlighed til at beundre den ualmindelige Energi og den
ukuelige Forskeraand, der satte den unge sachsiske Lærer, som
ikke var uddannet som Fagzoolog, og hvis Pengemidler var
særdeles beskedne, i Stand til at foretage vidtløftige ornithologiske Undersøgelsesrejser, foretage Indsamlinger og i Literaturen

