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Kroppen, og paa den mørkere Plet paa Brystet hos almindelige
Bomlærker findes de særligt rigeligt. Haandsvingfjerene ligne
en almindelig Bomlærkes, dog lidt lysere. Halen ogsaa lysere
end almindeligt. Næb og Ben lyse. Køn ubestemt.
Agerhøne (Perdix cinerea). Den 26 September 1904 skød
Forpagter V. Hvidberg, Søholm, en lys Varietet ud af en Flok
almindelige Agerhøns. Den er gullighvid med enkelte rustfarvede Fjer. Haandsvingfjerene ligne almindelige Agerhønsefjer.
Hist og her findes paa Ryggen en almindelig farvet Fjer. Næb
og Ben lyse. Køn ubestemt.
Eksemplaret findes udstoppet hos Forpagteren.
H. ARCTANDEH, STOREHEDINGE.

TILFØJELSE TIL
AFHANDLINGEN »HEJREKOLONIER I DANMARK«.
AARGANG 6.

HÆFTE II-III.
AF

V. WEIBULL.

Vej I ø Skov (Vestenskov Sogn) under Hovedgaarden Fredsholm.
»Sidst i 1850erne bosatte Kolonien sig. Den talte i 1864 omkring
200 Par, hvilket Tal holdt sig nogenlunde uforandret til omkring
1880, endskønt der blev skudt ca. 100 Fugle hvert Aar. Derefter
gik Bestanden hurtigt tilbage og forsvandt helt i Løbet af et Par Aar,
uagtet der slet ikke blev gjort Jagt paa Fuglene, da Kolonien begyndte at aftage. Grunden til Koloniens Forsvinden er ukendt, mulig
har dog en Skovmaarfamilies Indvandring i Koloniens Distrikt bidraget dertil« (Redaktør C. Govertz Jensen).

AFDØD ORNITHOLOG .
. Der ligger foran mig et lille Hæfte med sirligt J;>eskrevne
løse Blade, gulnede af Tiden og gennemtrængte af Tobaksrøg,
umiskendeligt bærende Vidnesbyrd om den lange Aarrække de
har tilbragt paa Hylden hos den afdøde Læge og Ornitholog
D. B ø 11 in g i Ringsted. Det er Optegnelser nedskrevne for 6070 "Aar siden, dels korte Uddrag af forskellige ornithologiske
Værker, mest originale Optegnelser om Fugle sete af Forf.
Hensigten med disse Blade har muligvis været at offentliggøre
16

240

dem; de bærer Numre fra 18-483, men hvad disse Numre
svarer til, ved jeg ikke; der findes kun et halvhundrede Blade.
Papirerne har jeg faaet til Gennemsyn fra den afdødes Søn,
Skovrider Bølling, Hanneslund, der selv var i nogen Tvivl om.
hvorvidt Optegnelserne virkelig hidrørte fra hans Fader, da de
yar skrevne med gotisk Skrift og afdøde Bølling altid benyttede
latinske Bogstaver. Men ved de sidste af Optegnelserne findes
denne Skrift, og iøvrigt er der heller ingen Tvivl, thi en Del af
Iagttagelserne findes hos » Kjærbølling« under Bøllings Navn.
Alle vi, der har indsuget vor første ornithologiske Viden gennem
Kjærbøllings Bog, vil ogsaa fra den mindes Bøllings Navn, der
i ornithologisk Henseende allerede havde en historisk Klang
sammen med Navne som E. Hage, Fischer, Conradsen,
Theo b a 1d o. s. v. Bølling var vel nok den sidste af disse
Ornithologer, hvis Virken falder i og efter Midten af forrige
Aarhundrede. Selv levede han rask og rørig blandt os som
praktiserende Læge, indtil han 15 Februar 1912 døde i sit
8;)de Aar.
Bølling var født 6 Maj 1827, blev Student i 1848 og deltog
i Treaarskrigen, først som frivillig Underofficer, senere som
Underlæge, studerede nogle Aar Zoologi og tog medicinsk Embedseksamen i 1857, praktiserede derefter i Glumsø og fra 18()1
i Ringsted, hvor han virkede til sin Død.
Bølling var til det sidste interesseret for Naturen i alle dens
Former ikke blot for Ornithologien; af »D. o. F.« var han Medlem
fra dens Stiftelse og omfattede dens Virksomhed med Interesse.
I Literaturen har han ikke sat sig Spor udover de Iagttagelser,
der findes hos Kjærbølling. I hans Optegnelser findes imidlertid
adskilligt, som ikke er medtaget hos Kjærbølling, og som vel
er værtl at bevare; de vil derfor fremkomme samlede i næste
Hæfte af Tidsskriftet.
O.H.

