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Jagt med kunstigt Lys og
Ingen maa uden LandbrugsFangst med Doner er forbudt. ministeriets Tilladelse udbetale
Præmier for Nedlæggelse af Fugle,
undtagen paa Vedkommendes
egen Grund.
Kommentarer til mit Forslag har jeg ikke mange af. Det
gaar i Hovedsagen ud paa at frede fuldstændig alle de Arter,
som er nyttige eller i hvert Tilfælde ikke gør paaviselig Skade,
og give alle de Fugle, paa hvilke der overhovedet drives Jagt,
deriblandt Vade- og Svømmefugle, en rimelig Fredningstid, uden
altfor mange forskellige Tidsbestemmelser, som alligevel ikke
overholdes. De Arter, som gør eller i hvert Tilfælde kan gøre
nævneværdig økonomisk Skade, maa man have Lov at værge sig
imod, og de har derfor overhovedet ingen Fredningstid. Solsorten har bredet sig saa stærkt i de senere Aar, at der rundtorn klages over den Fortræd, den gør i Haverne; man bør derfor
have Lov at forfølge den paa samme Tid som Stærene.
Indsamlingen af Maage- og Vibeæg vil efter mit Forslag begrænses til de Pladser, hvor det virkelig kan have nogen økonomisk Betydning; og der vil sættes en Stopper for det i og for
sig ganske urimelige Forhold, at en Privatmand, en Forening
eller andre aldeles ukontrolleret kan søge at gøre saa voldsomme
Indgreb, de ønsker, i hele Landets eller visse Egnes Fugleverden,
naar blot de besidder tilstrækkelige Midler; at underkaste en
saadan Fremgangsmaade Landbrugsministeriets Kontrol vil næppe
være urimeligt.
Vi har i vor Forening talrige Jægere; jeg vilde være glad,
hvis nogle af dem vilde her i Tidsskriftet udtale deres Mening
om mit Forslag.

BEMÆRKNINGER OM NOGLEAFTHYLANDS FUGLE.
AF

M. EWALD HANSEN.

Efterfølgende Notitser skal nærmest betragtes som en Tilknytning til »Thylands Fugle« af Dr. med. P. V. Heiberg, som
fra 1869-1879 var Læge i Thisted. Mine Iagttagelser fra denne
Egn begynder med Aaret 1900. De Fuglearter, om hvilke det
kan siges, at de endnu er til Stede i samme Antal som paa
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Heibergs Tid, er ikke medtagne. De store Maage- og Ternekolonier forefindes saaledes uforandrede, for enkelte Arters Vedkommende er Antallet snarest forøget, hvilket saaledes er Tilfældet med Sandternen (Sterna anglica), som yderligere har bosat sig paa Hindsels Holm, hvor den ikke tidligere har ynglet.
Rørhøg (Circus æruginosus). I »Thylands Fugle« omtales
den som ynglende i Gyrup, Tanderup og Koldkær Søer. Nu er
den fuldstændigt forsvunden som ynglende fra disse Steder, og
det er i det hele taget sjældent at faa en Rørhøg at se.
Mose-Hornugle (Otus brachyotus) er saavel Foraar som
Efteraar meget almindelig; men at den, som af Heiberg antydet,
muligvis skulde yngle her, anser jeg dog for umuligt. Jeg har
særlig grundigt undersøgt dette, men jeg har aldrig set eller hørt
noget paalideligt om dens Tilstedeværelse her i Yngletiden.
Skade (Pica caudata). I »Thylands Fugle« anføres, at Skaden
il.æsten aldeles ikke træffes i Thy og aldrig ses i Thisted Omegn.
Nu yngler den meget almindeligt saavel i Omegnen af Thisted
som i det øvrige Thy.
Top 1ær k e ( Alauda cristata) yngler nu meget almindeligt i
Thy og træffes hele Aaret.
Bjerglærke (Alauda alpestris) er en regelmæssig Vintergæst
i Thy. Ankommer i Oktober og forlader os først i Maj.
Gulspurv (Emberiza citrinella) betegnes af Heiberg som
sjælden og næppe ynglende i Thy. Nu opholder den sig her
Aaret rundt og yngler især meget almindeligt i Plantagerne.
Hj ej 1e (Charadrius pluvialis). Man kan ikke længere sige,
at Hjejlen yngler almindeligt i Thy. Efterhaanden som Heden
opbrækkes og beplantes, opgiver den flere og flere Ynglesteder.
Rørdrum (Botaurus stellaris). En gl. ~ blev skudt i Tilsted
12f11 09.
Storspove (Numenius arqvatus). Heiberg, som aarlig har
truffet de unge Fugle i Hjardemaal Klit, antager, at den yngler
der, hvad jeg trods al anvendt Umage ikke har kunnet faa Bekræftelse paa.
Brushane (Machetes pugnax) aftager i Antal, hvad vel ikke
er saa underligt. Kokkene skydes og fanges i »Snare«, og Hønen
nedlægges, idet den flyver af Reden.
Vandrixe (Rallus aqvaticus). Ifølge »Thylands Fugle« forekommer den blot Efteraar og Vinter, hvorimod den nu er en
meget almindelig Ynglefugl.
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Rørhøne (Gallinula chloropus). Heiberg skriver, at den
næppe yngler i Thy. Ogsaa denne Art yngler nu ret almindeligt paa passende Lokaliteter.
Klyde (Recurvirostra avocetta). Indtil Dæmningen ved Hokser
blev fuldført, ynglede den ved Bro Mølle. Nu er den imidlertid
forsvunden derfra.
Mellemkjove (Lestris pomatorhina), Spidshalet Kjove
(Lestris parasitica) samt Den lille Kjove (Lestris longicauda)
skydes en enkelt Gang af Fiskerne, naar de i Stormvejr skyder
Maager ved Havkysten. Havboerne benævner alle Kjover med
Fællesnavnet »Skidtpinere«, idet de tror, at det er Maagernes
Ekskrementer, Kjoverne piner af dem og derefter fortærer.
Troldand (Fuligula cristata) har Heiberg aldrig truffet
ynglende i Thy. Nu yngler der en temmelig stor Koloni af
denne And paa Holmen »Madstedborg« i Ove Sø.
Gra as trub et Lappedykker (Podicipes griseigena) er ret
sjælden. I Midten af Marts 1909 gik et større Træk over N ordthy.
Sule (Sula bassana) fanges jævnligt levende af Havfiskerne
i de saakaldte »Maagerammer«; jeg har flere Gange faaet tilsendt levend~ Suler, bl. a. fra Vorupør. Fiskerne har et eget
Navn til den; de kalder den nemlig »Silde-Lommen«.
Sorthalset Lappedykker (Podicipes nigricollis) er i de
senere Aar bleven sjælden som ynglende. 2 Par ynglede i 1901
i Voldum Sø i Hjardemaal Klit.
Li 11 e Lappedykker (Tachy baptes minor) ynglede i 1900
ved V andet Sø.
Lunde (Fratercula arctica) og Søkonge (Mergulus alle)
driver undertiden i Land paa Havkysten døde af Sult, ligeledes
Alken (Alca torda) og Lomvien (Uria troile).

FUGLELIVET I ÆRMELUNDEN 1 JULEDAG 1909.
AF

GERHARD SCHOLTEN.

Det var let Frost - stille og klart Solskin - det var i det
hele taget det skønneste Vejr, man kunde tænke sig, saa intet
Under, at der var Liv over alt. I de smaa Krat i Mosen, inden
man kommer til Dyrehaven, havde en Del Bogfinker (Fringilla
coelebs), Musvitter og Blaamejser (Pams major og P. coeruleus)

