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mæssig vuggende Flugt fra Sted til Sted. Det var paafaldende,
saa faa Graamejser jeg saa, da dens Slægtninge var saa stærkt
repræsenterede. Spetmejsen: som jeg længe iagttog, var meget
tillidsfuld, saa jeg fik rigtig Lejlighed til at beundre dens Oversides graablaa og Undergumpens rødbrune Farve i Forbindelse
med dens gratiøse Bevægelser. Den havde meget travlt i nogle
gamle Elletræer, snart var den her og snart der, ofte med Hovedet nedad, hvorved den blandt andet saa skarpt adskiller sig
fra den spinkle, lidet sky Træløber (Certhia familiaris); thi disse
kan kun klatre med Hovedet opad.
Ved Solnedgang var der fra alle Kanter en Koncert af Raager
og Alliker (C. monedula), iblandet med enkelte Kragestemmer
(Col'Dus cornix). En enlig Ringdue i vild Flugt forsvandt over
Skoven, og nede ved Skydebaneterrænet fik jeg Øje paa en
laadenbenet Musevaage (Buteo lagopus), idet nogle Krager averterede mig derom. Lige før Tusmørke kom en Spurvehøg ( Astur
nisus) svævende hen over Markerne, idet den hvert Øjeblik
stoppede op i en skraa Stilling paa flattrende Vinger, men desværre for den var der intet, i hvert Fald saa længe jeg kunde
følge dens Flugt. Det er en sand Glæde, man føler, saa snart
man ser en Rovfugl, den ligefrem sætter Poesi over Mark og
Skov; og dog har vi efterhaanden saa faa af dem, saa derfor
ønsker jeg Alverdens eller rettere sagt kun vore egne f-<. . asaner
et vist Sted hen, i hvert Fald til Egne, hvor de trives i Naturen
og ikke af Kulturen.

FUGLELIVET PAA VESTRE KIRKEGAARD.
AF

AXEL KOEFOED.

Tænk Dem siddende paa en Kæmpehøj med Minder fra fordums Tider, medens Junisolen funkler og blinker fra en lille
Sø, hvorover en Svane stolt bruser frem, idet den spejler sin
skønne, hvide Dragt i det klare Vand.
Det er Morgen, og fra alle de nysudsprungne Træer og Buske
lyder en Kvidder og Elskovssang saa smuk, at man bliver ganske
betaget og føler sig hensat til Fantasiens Ferige - thi ene med
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sig selv staar man der midt
Naturens herlige Frembringelser.
Hvem skulde tro, at man befinder sig paa en Kirkegaard snarere i den smukkeste Park; thi intet Sted ses Dødens Sten,
men overalt vokser Krat, Buskadser og Grupper af Bøg, Gran,
Birk og alle Slags Træer, og hele 24 Fuglearter finde sig her
Redeplads i det godt 80 Td. Land store Areal, i gode og passende Omgivelser, og Fred er der i enhver Henseende; det
vaager Opsynet strengt over.
Fra den store Grans Top ved Højen lader en Solsort altid
sine Fløjtetoner og Sang lyde for den paa Reden trolig rugende
Mage, og saaledes har omtrent hvert Træ og hver Busk sin retmæssige Ejer - alle Hannerne synger, Duerne kurrer og Gøgen
kukker, det hele Kor er et Væld af den smukkeste Musik _:_
Droslen slaar sine Triller og Lærken jubler højt i Sky; thi paa
den nærliggende Fælled har den sin Redeplads. Derude fra
høres ogsaa Engpiber, Ryler og Viber.
Af nedenstaaende ses de ynglende og sete Arter:
Anas boscas, G r a a and. 1 a 2 Par yngler hvert Aar ved den
lille Dam ud for Kapellet; formen Hig Fugle fra den store Koloni
i Frederiksberg Have.
Perdix cinerea, Agerhøne. Ses af og til om Vinteren.
Falco tinnunculus, Taa rn falk. 1 Par yngler, og ses ofte
flyve efter Bytte.
Olus vulgaris, Skovhorn ugle. 1 Par yngler; høres hver
Aften.
Columba palumbus, Ringdue. 2 a 3 Par yngler.
Cypselus apus, Mursvale. Ses ofte, formentlig Fugle fra
Frederiksberg Slot, hvor den yngler ret almindelig. Ankomsttid 14/5 09.
Cuculus canorus, Gøg. Almindelig forekommende. Ungen er
fund en i Munkens Rede; lægger ellers i Engpiberens Rede paa
Valby Fælled. Ankomsttid 11 /5 09.
Pica ca udata, Skade. Flere Par yngler. Reden ødelægges
oftest for Sangfuglenes Skyld.
Lanius collyrio, Tornskade. Er almindelig ynglende.
Hirundo rustica, Forstuesvale. Yngler her, men ikke
stort Tal. Ankomsttid 4/5 09.
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Sitta europæa, Spetmejse. Ses af og til om Vinteren.
Alauda arvensis, Lærke. Almindelig ynglende paa den tilstødende Valby Fælled.
Alauda cristata, Top 1ær k e. Ses af og til; formentlig Fugle
fra den nu ret store Koloni ved Godsbanegaarden.
Sturnus vulgaris, Stær. Almindelig som ynglende.
Trog lodytes parvulus, Gærdesmutte. Flere Par yngler og
høres ·hele Aaret.
Certhia f amiliaris, Træløber. Ses af og til om Vinteren.
Parns major, Musvit. Er almindelig, men ikke ynglende,
da der ingen gamle Træer findes.
Parus coernleus, Blaamejse. Er almindelig, men ikke
ynglende.
Parns ater, Sortmejse. Almindelig paa Træk.
Accenfor modularis, Jernspurv. Er almindelig ynglende.
Ankomsttid 09 28 /4; saa en Fugl sidste Gang 9/i 10.
Sylvia cinerea, Tornsanger. Almindelig ynglende.
Sylvia cmTuca, Gærdesanger. Ligeledes.
Sylvia atricapilla, Munk. Ligeledes.
Sylvia hortensis, Havesanger. Ligeledes.
Hypolais icterina, Gulbug. Enkelte Par yngler.
,
Phyllopseustes trochilus, Løvsanger. Var i tidligere Aar
meget almindelig ynglende i en lille Lund forneden paa Kirkegaarden, men efter at den er ryddet, tror jeg ikke, den yngler
der mere. Almindelig paa Træk.
Regulus cristatus, Fuglekonge. Paa Træk meget talrig.
Turdus iliacus, V ind ros se 1. Almindelig paa Træk.
Turdus mnsicus, Sang d ros se 1. Ret almindelig ynglende.
Ankomsttid
09.
Turdus pilaris, Sjagger. Almindelig paa Træk.
Turdus mernla, So Is o r t. Meget almindelig, ynglende. Et
Par har hvert Aar sin Hede i Toppen af det ene høje Grantræ
ved den lille Dam. Er tiltaget meget her som alle Steder i
Landet.
Ruticilla phoenicura, Rødstjert. Stort Træk 9/5 09 og følgende Dage; yngler ikke, da der ingen gamle Træer findes til
Redehuller.
Erithacus rnbecula, Rød kj l k. Sikkert ynglende. Almindelig hele Aaret.
Luscinia philomela, Natter g a 1. Meget almindelig; her yngler
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mindst ca. 20 Par, saa Hannernes Sang i Rugetiden næsten kan
være for stærk. Ankomsttid 09 11 /5.
Muscicapa atricapilla, Broget Fluesnapper. Stort Træk
1 /5 09 og følgende Dage.
Muscicapa grisola, Graa Fluesnapper. Stort Træk 1 /5 09.
Enkelte Par yngler; har set dens Rede paa et gammelt Skur.
Passer domesticizs, Spurv. Har set dens Rede anbragt i en
stor Kristtjørn.
Fringilla coelebs, Bogfinke. Almindelig ynglende.
Ligizrirrns chloris, Svenskirisk. Ligeledes.
Cannabina linota, Tornirisk. Ligeledes.
Emberiza citrinella, Gulspurv. Ret almindelig, ogsaa som
ynglende.
N aar det lakker ad Aften og Tusmørket bryder frem, efter
at Solens Straaler har kastet det sidste lysende Skær over de
friske, løvrige Kroner, da forstummer alt undtagen Drossel,
Nattergal og Ugle.
En Tur ad de mange Stier og Gange i Maaneskin en stille
Sonimeraften er ganske fortryllende; thi fra alle Kanter synger
Nattergalene deres Serenader - den ene søger ligefrem at overgaa den anden i Strofernes Længde og Klang; af og til lyder
Skovhornuglens højtidsfulde Tuden, hvormed den minder en om
Livets Alvor.
Enhver Fugleven anbefales et Besøg paa Vestre Kirkegaard.

MINDRE MEDDELELSER.
STÆRE, MÆRKEDE I SKOTLAND. Hr. A. Landsborough
Thomson, meddeler mig, at Universitetet i Aberdeen i Vinteren
1909-1910 har ladet indfange og mærke Stære i Skotland. Da
det er at vente , at adskillige af disse Fugle er danske, tillader
jeg mig herved at henlede Medlemmer af D. 0. F.s Opmærksomhed paa Sagen. Hvis der bl. a. langs ned gennem Jylland oprettedes en Række Fangststationer nu i Foraaret, er der Haab
om der at fange nogle af de ved Aberdeen mærkede Stære (der
bærer en Ring med Indskriften »Aberdeen Univ.« om den ene
Fod). En »selvvirkende Napper«, saaledes som den er angivet
i D. 0. F.s Tidsskrift III p. 96 flg., lader sig fremstille med ringe

