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Havesanger, Stillids.
Gulspurv, Lærke.
Havesanger, Lærke.
Rørsanger, Tornsanger, Gærdesmutte, Tornirisk, Stillids,
Gulspurv.
Rørsanger, Gulspurv, Gærdesmutte.

NYE ARTER FOR ØSTGRØNLAND.
AF

0 HELMS.

Kolonibestyrer Johan Petersen har sendt mig en Del Optegnelser om sine Iagttagelser 1908-09 og deri meddelt om nogle
Arter, der hidtil ikke var trufne ved Angmagsalik. Skindene af
nogle af dem var sendt til Zoologisk Museum, der velvilligst har
tilladt mig at benytte dem.
Bj ærgand (Fuligula marila L. typica). En gammel Han i
Pragtdragt fik Petersen fra en Grønlænder, der havde skudt den
ved Strandkanten i Nærheden af Angmagsalik 12 Maj 1909.
Det er første Gang, Arten er truffet i Østgrønland, medens
paa Vestkysten saavel den typiske som den nordamerikanske
Race Fuligula marila affinis af og til er sete. Bjærganden yngler
almindelig i det nordlige Europa og Asien op til 70 ° n. Br. Paa
Island, hvorfra vel snarest den paa Østkysten trufne er kommen,
er den en overordentlig hyppig Ynglefugl.
Rødstrubet Lappedykker (Podicipes griseigena Bodd. var.
major Temm. & Schl.), (Podicipes holboelli Rhdt.). Skindet af en
gammel Fugl i Vinterdragt blev af Petersen sendt til Zoologisk
Museum; ifølge Meddelelse til mig fik P. det 23 Januar 1909 fra
Cap Dan, hvor Fuglen var skudt et Par Maaneder i Forvejen.
Skindet var af en gammel Fugl i Vinterdragt og var, som Maalene tydelig. viste, af den amerikanske Race, som er betydelig
større end den europæiske. Maalene var følgende: Næbryg
52 mm., Vinge 200 mm., Mellemfod 65 mm., Ydertaa 80 mm.
Til Sammenligning anføres Gennemsnitsmaalene for 6 danske
Skind: Næbryg 39 mm., Vinge 166 mm., Mellemfod 54 mm., Ydertaa 73 mm.
Det vil af de anførte Maal ses, at den amerikanske Form er
en Kæmpe ved Siden af den europæiske, som den iøvrigt ligner
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meget. Den hører hjemme i det arktiske Nordamerika, uden at
man iøvrigt ved noget nærmere om dens Ynglepladser. I Vestgrønland træffes den af og til særlig om Vinteren; dog fik jeg
en Fugl i fuldstændig Sommerdragt fra' Arsukfjorden i Sommeren
1899. Den hører til de faa nordamerikanske Arter, som har forvildet sig om paa Østkysten, hvor det er de europæiske Gæster,
der langt har Overvægten.
Rødben (Totanus calidris). 24 April 1909 fik Petersen en
Rødben af en Dreng, som havde skudt den ved Kililtorajivit inde
i Bugten ved Angmagsalik. Skindet blev ikke hjemsendt.
Det er første Gang, Arten overhovedet er truffet i Grønland;
antagelig er den kommen dertil fra Island, hvor den er en yderst
.almindelig Ynglefugl.
Vandrefalk (Falco peregrinus Tunst. var. anatum Bonap.).
Petersen fik 29 Maj 1909 en Fugl af en Grønlænder, som havde
skudt den 23 Maj ved Ignortalik paa Vestsiden af Semilikfjorden,
hvor den havde Rede med 2 Æg; Æggene, som var spiste af
Grønlænderne, havde været ganske friske. Reden fandtes paa et
Maagefjæld. Vandrefalk.en var kun en Gang tidligere set ved
Angmagsalik, hvorimod Petersen har skudt den ved Itivdlek paa
den sydligste Del af Østkysten. Det nedsendte Skind, der af
Petersen blev skænket til Museet, er af en udfarvet, dog næppe
meget gammel Fugl, hvis Dragt med det næsten uplettede Bryst
nærmest ligner den amerikanske Form. Vandrefalk.en er jo en
saa kosmopolitisk Fugl, at der intet mærkeligt er i, at den en
enkelt Gang bosætter sig i Østgrønland. Paa Vestkysten er den
.amerikanske Race ret almindelig som Ynglefugl, medens den
europæiske Form yngler almindelig i Nordeuropa.

ISFUGLEN (ALCEDO ISPIDA) YNGLENDE VED
BRAHETROLLEBORG, FYN.
AF

I. LEHN SCHIØLER.

Som omtalt i sidste Hæfte af D. 0. F.s Tidsskrift blandt
Foreningsmeddelelser lykkedes det paa den lille Udflugt for
fynske Medlemmer 22 Maj i Aar at paavise Ynglestedet for
Alcedo ispida.

