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Knurren, naar man kommer i Nærheden. Stikker man da en
Pind ind til den, bider den sig saa fast deri, at man kan trække
den ud.
I Nærheden af disse Øer træffer man ofte en brun Su 1e-Art
(»Booby«), af og til ogsaa nogle Terne- og Maage-Arter;
undertiden træffes de ynglende i store Kolonier paa Smaaholmene
omkring vore Øer. Endelig bør nævnes, at Storms v a 1er ikke
sjælden ses i disse Farvande.

MINDRE MEDDELELSER.
HVORMANGE UNGER FAAR MUSVAAGEN (Bzzteo vulgaris)
FLYVENDE? I Aarene 1907-09 har Hr. Boghandlermedhjælper
P. Nørgaard og jeg undersøgt henved 40-50 beboede Musvaagereder, men uanset det Antal Æg, vedkommende Fugle har lagt,
har vi aldrig, hvor vi har truffet Unger, fundet mere end een
flyvefærd1g Unge i en Rede, og kun i et eneste Tilfælde, 19
Maj 1907, har vi i en Rede overhovedet truffet mere end een
Unge. I dette Tilfælde var der 3 Unger af meget forskellig Størrelse: der var tilsyneladende 4-6 Dages Aldersforskel, og den
største Unge var omkring 2 Uger gammel. Allerede 26 Maj var
imidlertid kun den største Unge tilbage i Reden, de andre var
sporløst forsvundne. Var de blevet borttagne af Mennesker, var
vel ogsaa den største forsvunden, og det samme vilde vel ogsaa
have været Tilfældet, hvis Katte eller andre Rovdyr havde ædt
Ungerne. Derimod er det vel ikke helt utænkeligt, at den største
Unge har ædt de to andre, og til Belysning af denne Hypotese
skal jeg anføre to Tilfælde fra andre Rovfugle:
Jeg har engang konstateret, hvorledes af 5 Taarnfalkeunger
(Falco tinnunculus), der blev holdt i Bur af en Skovfoged og
fodredes ret kraftigt med Krageunger (der lod til at smage Taarnfalkene godt), de to blev ædt af de tre andre (de tre graadige
Fugle var alle Hunner, de spistes Køn kunde ikke ses af Resterne).
-- Hr. Nørgaard, der paa en Udflugt i denne Maaned sammen
med Hr. R. Jul. Olsen og mig besteg en Hvepsevaagerede med
Unger, bemærkede, hvorledes den største, 5---6 Dage gamle Unge
bearbejdede den mindste, nyudklækkede Unge meget energisk
med Næbbet i Hovedet og ,Siden (mon for at dræbe og æde
den?).
Disse Tilfælde behøver selvfølgelig ikke at vise noget,
men alligevel
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Jeg vilde være meget taknemlig for Meddelelser, der kunde
sprede lidt Lys over disse, i hvert Fald for mig interessante
Spørgsmaal: faar Musvaagen mere end een Unge flyvende og
hænder det, at stærke Musvaageunger æder sine svagere Søskende'?
Hvis nogen maatte være i Besiddelse af Data for Fund af
Æg og Unger af Spurvehøgen, særlig fra Jylland, vilde ogsaa
saadanne med nøjagtigst mulig Opgivelse af Ungernes Alder ved
Fundet, eventuelt hvorlænge Æggene var ruget, have megen Interesse for mig.
Ny Adelgade 4, København, i Juli 1909.

V. WEIBULL.

NATTERGAL (Luscinia philomela). I tidligere Tid anførtes
det, at Nordgrænsen for Nattergalens Yng]en i Jylland var Aarhus, men i de senere Aar træffes den øjensynlig adskilligt nordligere. Saaledes meddeler Godsejer A. Estrup, at der i Aar ved
Ryomgaard i Marie Magdalene Sogn, Randers Amt, er hørt tre
forskellige Nattergale.
STOR KORSNÆB (Loxia pityopsittacus). Fra flere Sider meddeles det, at der i Aar skal være stort Træk af Korsnæb her i
Landet. Af Postmester A. W. Bendixen, Vestervig, er der meddelt, at der 17 Ju]i blev dræbt et Eksemplar i en Have i Vestervig og et andet fanget leven_de i et Tennisnet i Thisted; begge
var Hunner. I Vestervig saas Dagen efter i samme Have, hvor
ovennævnte Eksemplar blev dræbt, 4-5 Stykker, hvoriblandt en
yngre Han.
SJÆLDNERE FUGLE. Grey P.Ahlefeldt-Lauervig-Bille, Skovsbo, meddeler i Brev af 18 Juli, at han atter i Aar) 10 Maj, har
set Sort Rødstjært (Ruticilla titys) ved Skovsbo og at han sammesteds 7 Juli iagttog en Han af Sortstrubet Bynkefugl (Praticola
rnbicola). - Apoteker Pirtzel, HeJsinge, skriver i Brev af 1 Juni,
at han har haft to Rødfodfalke (Falco vespertinus) til Udstopning, den ene en ung Han, skudt paa Torbenfeldt pr. Mørkøv
10 Maj, den anden, gammel Han, skudt ved Basnæs pr. Skelskør
29 Maj.

