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17. April
18. April
19. April
20. April
21. April
22. April
23. April
24. April
25. April
26. April
27. April
28. April
29. April
30. April
1. Maj
2. Maj
3. Maj
4. Maj
5. Maj
6. Maj
7. Maj

Overtrukket. En svag Byge. Klarede KL 4. N. N. 0. Blæst.
Skyet. Vinden drejede N. 0.-N.-V.-S. -N. 0.
Klart Solskin. N. 0. Blæst.
Overtrukket. N ordl. Blæst.
Overtrukket. Byger. Vestl. Blæst.
Byger. S. V. Vind, drejede i Løbet af Dagen til N. V.
Overtrukket. Vestl. Vind.
Skyet. Nordvest!. Vind.
Klart. Nordl. stærk Blæst.
Haglbyger. N ordl. stærk Blæst.
Klart. Nordl. Blæst.
Byger. S. V. Blæst.
Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
Overtrukket. Byger. V. S. V. Vind.
Overtrukket. Byger. S. V. Vind.
Overtrukket. Stærke Byger. S. V. Vind.
Byger. S. V. Vind.
Regn. Blæst af skiftende Retning.
Klart. Mildt. Svag Blæst fra S. V.
Klart. Østl. Blæst.
Klart. Varmt. Østl. Blæst.

FUGLENES FORAARSTRÆK 1907 VED ESBJERG.
AF

M. KLINGE.

Naar jeg atter i Aar har iagttaget Fuglene under deres Foraarstræk og nu i det efterfølgende bringer :Meddelelser derom, er
Grunden bl.a. den, at jeg, saafremt der skal vindes noget Udbytte af Undersøgelser af den Art, ansei· det for nødvendigt, at
disse saa vidt muligt gentages fra Aar til Aa;r gennem et ikke
for kort Tidsrum.
Det Landomraade, hvorover Undersøgelserne er foretaget, er
det samme som i Fjor, altsaa ret snævert, men det er rigt afvekslende med Strand, Mose, Mark, Hede og Plantage og har
saaledes Betingelser for at kunne tilfredsstille de fleste Arter af
vore Trækfugle, naar de efter en besværlig Rejse kan have
Hvile behov. Den Mulighed, at de omhandlede Arter, naar~ der
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ses hen til deres Hovedtræk, kan have indfundet sig til andre
Dele af Egnen paa et tidligere Tidspunkt end her, anser jeg da
ogsaa næsten for udelukket, dog ikke som Følge af Naturforholdene alene, men af disse i Forbindelse med Trækkets Forløb i
det hele. Derimod vil der være en Mulighed for, at enkel te Fugle
af de forskellige Arter, forud for Hovedtrækket, kan være ankomne hertil før end af mig iagttaget. Det har nemlig vist sig
hos adskillige Arter, baade af Egnens Ynglefugle og af dens
Gæster, at naar den Tid nærmer sig, da Trækket kan ventes,
indfinder enkelte Fugle sig, tilsyneladende dels for her at afvente Hovedtrækkets Ankomst og dels paa Vej til andre Egne.
Tidsforskellen mellem deres Ankomst og Hovedtrækkets er meget
vekslende, i de fleste Tilfælde dog under en Uge.
Jeg har imidlertid haft min Opmærksomhed henvendt paa
dette Forhold, idet jeg som Regel har søgt Fuglene adskillige
Dage, forinden jeg turde vente deres Ankomst, og jeg er derfor
temmelig sikker paa, at de Afvigelser, der maatte findes mellem
Forløbernes Ankomstid og mine Optegnelser derom, kun er ubetydelige. Hertil maa ogsaa bemærkes, at Undersøgelserne er
foretagne daglig og som Regel til de for de forskellige Lokaliteter gunstigste Tider i Døgnet. Mine Besøg paa Stranden har
saaledes rettet sig efter Ebbe, den Tid da Fuglene indfinder sig
for at søge Føde, og til Iagttagelser i og ved Plantagerne, hvor
den langt overvejende Del af Smaafuglene maa søges, er som
Regel anvendt de tidligste Morgentimer, det eneste Tidspunkt paa
Dagen, paa hvilket det har vist sig pmligt at faa et paalideligt
Overblik over Fuglelivet der.
For at give den bedst mulige Oversigt har jeg valgt at behandle hver Art for sig og dertil at benytte den Rækkefølge,
som er angivet af Hr. Viceinspektor Winge i Tidsskriftets 1. Hefte.
Anas penelops, Pibeand, har i Vinterhalvaaret opholdt sig
talrig ved Kysten. Den er meget selskabelig og færdes næsten
udelukkende i Flok, men den er tillige en sky Fugl, der sjældent
kommer Strandbredden nærmere, end at den kan føle sig sikret
mod Fare derfra. Under Ebbe, naar Havbunden lægges tør til
en Afstand af ca. 1000 Alen fra Land, ser man den i Flok forsamlet paa Dyndet i Færd med at indtage sine Maaltider. I
første Uge af April brød den op for at drage til Ynglepladserne.
Tadorna connzta, Gravand, bemærkede jeg første Gang 16.
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April paa Stranden ved Esbjerg. Den er ret almindelig Ynglefugl her, men dog særlig med Fanø som Hjemsted, og det kan
derfor være muligt, at dens første Besøg paa Fastlandet ikke
nøjagtigt angiver dens Træk hertil.
Cygnus musicus, Sangsvane. Nogle enkelte Flokke paa
5-10 Stkr. blev under Trækket mod Nord set i Tiden fra 1024. Marts.
Anser torqvatus, Knortegaas, har overvintret talrig i Farvandet mellem Fanø og Fastlandet. Den er overmaade selskabelig og ses sjældent uden i Flok. Ved Ebbetid er den ligesom
Pibeanden travlt beskæftiget med at samle Føde; men den er
endnu mere sky end denne og søger derfor Tilhold saa langt
fra Land som paa nogen Maade muligt, helst paa de Holme,
der under stærk Ebbe skyder op hist og her. I roligt Vejr
lyder dens Stemme tydeligt ind over Land, ofte fra en saadan
Afstand, at man end ikke gennem Kikkert kan blive Fuglen var.
Det stærkt befærdede Farvand Nord om Fanø søger den at undgaa. 8. April bemærkede jeg den sidste Gang.
\ 'anellus cristatus, V i b e, iagttoges umiddelbart efter Ankomsten
i Flok paa 12-16 Stkr.: men da flere Flokke meldte sig til
Egnen samtidig, er der Mulighed for, at de har foretaget Rejsen
hertil i Fællesskab. Den forblev i Flok i nogle Dage og havde
i den Tid sine bestemte Tilholdssteder, i de fleste Tilfælde højtliggende Græsmarker. Derpaa opløste Flokkene sig i flere mindre, der fordelte sig over lavere Terrain, og da atter nogle Dage
var forløbne
2 a 3 Uger efter Ankomsten - , kunde man
se den begynde at parre sig. De første Flokke meldte sig hertil 27. Februar; men Trækket strakte sig over hele Marts Maaned.
Charadrius pluvialis, Hj ej 1e, var meget talrig paa Gennemrejse; men i højere Grad end de fleste andre Vadefugle havde
den sine bestemte Tilholdssteder. Paa disse kunde den træffes
i Flokke, der talte Hundreder af Fugle, medens den kun undtagelsesvis viste sig andetsteds. Gennemtrækket, der begyndte
midt i Mart~, var størst mod Maanedens Slutning. I April aftog
den i Antal lidt efter lidt; men før vi nærmede os Maj, kunde
Trækket dog ikke anses for afsluttet.
Ægialitis minor, Lille Præstekrave, viste sig sparsomt;
nogle enkelte Flokke paa ca. 10 Stkr. opholdt sig paa Stranden
sidste Uge af April.
Ægialitis hiaticula, Præstekrave, ankom tidligt tiltrods for
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ugunstige Forhold. Allerede 22. Februar iagttog jeg en enkelt
Fugl. Vejret var i Dagene 20-22. Februar stormende V., Vandstanden usædvanlig høj, og Stranden laa dækket af mandshøje
Isblokke, idet Drivisen af Storm og Flod var presset sammen
og opskyllet. 23. Februar var Stormen aftagen, og Vandstanden
blev i Løbet af faa Dage normal. Først nu var alt i Orden til
at tage mod Fuglene, og de lod da ejheller vente paa sig. 28.
Februar viste sig en Flok paa 8 Stkr., og man kunde herefter
se dens Antal vokse Dag for Dag indtil 5. Marts, da den var
talrig overalt paa Stranden. Den synes at indfinde sig i Afdelinger paa en halv Snes Fugle, men allerede umiddelbart efter
Ankomsten kunde ses enkelte Fugle, der trak sig bort fra Flokkene og herefter opholdt sig parvis; andre sluttede sig til Ryleflokkene, naar disse under Ebbe drog om paa Stranden. Fra
Slutningen af Marts aftog den kendelig i Antal, og ved 10. April
var Gennemtrækket væsentlig endt. Fra 30. April til 5. Maj
kunde træffes nogle enkelte Flokke, tilsyneladende et lille Eftertræk.
Hæmatopus ostreologus, Strandskade. Den 10. Januar under en Times Spadseretur paa Fanø Strand fandt jeg en død
Fugl i temmelig frisk Tilstand, hvilket lod formode, at Arten
overvintrede der. Hvorvidt det forholdt sig saaledes, fik jeg ikke
Lejlighed til selv at undersøge) men Forespørgsler, jeg har rettet
til Skytter, bekræfter det. Paa Esbjerg Strand bemærkede jeg
28. Februar Fugle, der, saa vidt jeg gennem Kikkert kunde
skelne, var Strandskader; men Afstanden til Vandlinjen, hvor
de opholdt sig, var dog for stor til, at jeg kunde faa Vished
derom. 8. Marts iagttog jeg 3 Eksemplarer og ved senere Lejligheder atter 3 sammesteds, sandsynligt de samme. 8 Fugle opholdt sig her 20. Marts. Artens Hjemsted her er Fanø, og
Iagttagelser fra Fastlandet over det begyndende Træk var under
disse Forhold umulige. Natten mellem 15.-16. April faldt et
temmelig stort Træk af Vadefugle, og det ser ud, som ogsaa
Strandskadens Hovedtræk dermed er kommet. I ethvert Tilfælde
indfandt den sig meget talrig i Flok paa Esbjerg Strand - væsentlig unge Fugle - , og den var herefter ofte at træffe talrig
gennem Resten af April og gennem Maj Maaned.
Nmnenius arquatus, Stor Regnspove, var i Aar trods Vinterens Strenghed temmelig talrig som overvintrende. Den havde
særlig Tilhold paa Fanø, hvor den tillige havde sit Nattekvarter;
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men hyppigt indfandt den sig dog ogsaa paa Fastlandet for dels
paa Stranden dels paa de nærliggende Marker at opsøge Føde.
Iagttagelser over det begyndende Træk har altid sine Vanskeligheder i Tilfælde som her, hvor Arten forud derfor var almindelig, og med Vished tør jeg derfor ikke udtale mig; imidlertid
synes det, som om de overvintrende Fugle har forladt os før
12. Marts; thi fra det Tidspunkt hengik en Periode af ca. 3 Uger,
i hvilken jeg ikke saa den. Fra Begyndelsen af April indfandt
den sig atter, og fra 7. April ret talrig; der kan derfor være
Grund til at antage, at det er Trækket. sydfra, der først nu begyndte. Den optraadte herefter ret talrig indtil 2. Maj, fra hvilken
Dag Trækket maatte 'noteres endt. 17. Maj traf jeg dog 2 Fugle paa
Stranden, og 22. Maj lød en enkelt Stemme ind over Land.
Numenizzs phæoplls, Lille Regnspove, kunde 15. April
Aften Kl. 11 høres trækkende over Byen, og den paafølgende
Morgen opholdt 12 Fugle sig paa Stranden. Den var herefter
ret hyppig, og altid saa man den færdes flokkevis, oftest i Antal
af 10-20 Stkr. Sidste Gang, jeg bemærkede den, var 22. Maj,
da adskillige Fugle opholdt sig her; men da min Tid fra nu af
var meget stærkt optagen, maatte jeg væsentlig afslutte mine
Iagttagelser, og jeg fik af samme Gtund ikke senere Lejlighed
til at undersøge dens Yndlingspladser. Den holdt sig udelukkende
til Stranden.
Totanus glareola, Tinksmed, var almindelig under Trækket,
væsentlig som gennemrejsende. Nogle enkelte Fugle kom hertil
i Slutningen af April - den første bemærkede jeg 26. April --,
men Hovedtrækket foregik fra 3.-5. Maj.
Totamzs calidris, Rødben et K 1ir e, iagttog jeg første Gang
30. April paa Stranden ved Esbjerg. Den er ynglende paa Fanø,
omend kun sparsomt, men derimod næppe paa Fastlandet, og
da jeg ikke bemærkede dens Træk, er der Mulighed for, at dette
er faldet noget tidligere.
Recuruirostra auocetta, Klyde, der ifølge Meddelelse til mig
ankom til Ringkøbing Fjord Natten mellem 4. og 5. April, blev
ikke bemærket her.
Tringa alpina, Ryle, er foruden at være den af Vaderne,
der optræder talrigst her i Foraarstiden, tillige den, hvis Træk
strækker sig over den længste Periode; men gunstigere Lokaliteter end de, Stranden her frembyder, vil den ogsaa vanskeligt
kunne opnaa andetsteds. Den er højst selskabelig, ses snart i
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talrige Smaaflokke og snart i mægtige Skarer. Trækket begyndte
3. Marts, og fra 5.-10. Marts ankom den talrig; derefter stod
dens Antal, naar enkelte Dage undtages, temmelig uforandret
indtil 7. Maj, fra hvilket Tidspunkt det efterhaanden aftog indtil
Maanedens Slutning. Særlig stort Besøg af gennemrejsende
Fugle havde vi 16. og 28. April samt 11. }vlaj. Nogle mindre
Flokke overvintrede.
Gallinago scolopacina, Do b b e 1t Bekkasin, var ret talrig
paa Gennemrejse; men dens Ophold her var kort, og Trækket
iøvrigt skarpt begrænset. De første Fugle
dog kun ganske
faa Eksemp1arer
kunde træffes fra 28. Marts. Hovedtrækket
foregik i 2 Afdelinger og faldt betydelig senere, nemlig 7 .-8.
April og 12. April. Rejsen blev fortsat efter en Dags Hvile.
Scolopax rusticula, Skovsneppe, er normalt sparsom paa
Gennemrejse. En besynderlig Undtagelse herfra dannede dog
Efteraarstrækket 1906, under hvilket den var forholdsvis meget
talrig, men til Gengæld var dens Forekomst under Foraarstrækket
i Aar under det normale. De faa Fugle, der blev set, opholdt
sig her de sidste Dage i Marts. Ved Nytaarstid kunde nogle
enkelte Eksemplarer ses ved Spangsberg Mølleaa, og en enkelt,
stærkt afmagret Fugl blev skudt. Det synes imidlertid, som om
disse Fugle, der maa antages at være saarede fra Efteraarstrækket, er gaaet til Grunde under de strenge Vinterdage, der
senere fulgte.
Larus ridibzzndus, Hættemaage, var 17 Marts med stærk
Søndenvind talrig paa Stranden, de fleste dog kun som flygtige
Gæster paa Rejsen mod Nord. Et Antal af ca. 50 Fugle, som
blev tilbage, tog fast Ophold her i et Par Maaneder og var til
Stadighed at træffe ved Kloalmdløbene. 8 Maj drog de bort.
I Fanø Klitter ses en Koloni af tilsvarende Størrelse, og det er
sandsynligt, at den bestaar af disse Fugle.
Stenza minuta, Dvergterne, ankom hertil 7 Maj og var i
den paafølgende Ugestid talrig paa Stranden, væsentlig som gennemrejsende.
Slerna macrura, Kystterne , var ligeledes talrig, særlig paa
Gennemrejse, og dens Hovedtræk, der begyndte 7 Maj , faldt
nøje sammen med Dvergternens. Enkelte Fugle var ankomne
hertil forinden. 1 Eksemplar traf jeg 1 Maj, og 2 Eksemplarer
6 Maj.
Cohzmba pahzmbus, Ringdue, besøger ret jævnligt vore

13

Plantager under Træktiderne. 31 Marts bemærkede jeg den første Gang. 3 Fugle gæstede os fra 10-12 April, og 6 Fugle fra
15--18 April.
Cypselus apus, Mursejler, ankom sent i Aar, og Aarsagen
dertil var uden Tvivl det kolde og ustadige Foraar. Adskillige
Fugle opholdt sig her 1 Juni paa Gennemrejse, og et Træk, dog
tilsyneladende betydelig mindre, gik over Egnen 6 Juni.
Cuculus canonzs, Gøg. De første Fugle ankom hertil Natten
til 11 Maj. Umiddelbart efter Ankomsten, Kl. 51 /2 Morgen, saa
jeg den ved Plantagerne, fulgt af Engpiberen.
Cornus monedizla, A 11 i k e, der hyppig ses under Foraarstrækket, oftest i mindre Flokke og i Selskab med Kragen, iagttog jeg første Gang 24 Marts. Dens Hovedtræk foregik i 2. Uge
af April.
Corvus cornix, Krage, var som sædvanlig almindelig som
Vintergæst. Den opholdt sig overalt i Egnen, dog særlig talrig i
Byens Nærhed og paa Stranden ved Ebbetid. Mod Aften brød
den op og begav sig enkeltvis til sit Nattekvarter paa Fanø,
hvorfra den atter vendte tilbage ved Daggry. I sidste Uge af Marts
drog de fleste bort, og de tilbageblivende, der særlig havde Tilhold paa Stranden, forlod os midt i April; kun undtagelsesvis
kunde ses en enkelt Fugl til omkring 22 April. Et temmelig
stort Besøg af Krager paa Gennemrejse havde vi i Dagene 912 Marts.
Laniizs collyrio, Alm. Tornskade, forekommer i Aar mindre
hyppig end nærmest foregaaende Aar, og ogsaa under Trækket
viste den sig sparsomt. Den første Fugl iagttog jeg 12 Maj.
Lanius major, Stor Tornskade. 8 April under mildt Vejr
opholdt en enkelt Fugl sig i Maade Mose, 1 /2 Mil Øst for Esbjerg. Den var optaget af at fange Firben, som den udspejdede
dels fra Toppen af Buske og dels fra Luften, idet den holdt sig
svævende paa samme Vis som Rovfugle.
Hirundo riparia, Digesvale, der er almindelig i Egnen, begyndte sit Træk hertil 7 Maj.
Hirundo rustica, Forstuesvale, kunde enkelte Steder iagttages
6 Maj. Hovedtrækket foregik 4-5 Dage senere.
Alauda arvensis, Sang 1ær k e, overvintrede ret talrigt. Man
saa den oftest i mindre Flokke drage om paa Markerne, men
haardt Vintervejr med Kulde og Sne tvang den ligesom andre
Smaafugle til at søge Tilflugt til Byerne. Særlig paa Havne-
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terrainet omkring Kornpakhusene var den da at træffe i Selskab
med Toplærke, Spurv og Bomlærke. Den var den først tilbagevendende af vore Trækfugle, idet den allerede 17-18 Februar,
medens Sneen endnu delvis dækkede Markerne, indfandt sig talrigt; den var derefter yderst talrig paa Gennemrejse indtil et Par
Dage ind i Marts.
Sturnus uulgaris, Stær, kunde nu og da ses i Vintertiden,
oftest parvis. 9 Januar traf jeg den i Flok paa ca. 15 Stkr. i
Byens Udkant. Dens Træk hertil begyndte ved 20 Februar, et
Par Dage senere end Sanglærkens.
Troglodytes paruuhzs, Gærdesmutte, indfinder sig til Egnen
hvert Efteraar under Træk sydpaa; den færdes parvis, hyppigst
ved Gærder og Grøfter langs Markerne, hvor den kan søge ~Skjul
i Lyng og højt Græs. Nogle bliver tilbage for at overvintre i
Haver og Plantager, men dens Antal i Aar var under det sædvanlige. De overvintrende Fugle synes at have forladt os lidt
efter lidt i første Halvdel af April, og noget Foraarstræk over
Egnen har jeg ikke bemærket.
Accentor modularis, Brune 11 e, er almindelig Ynglefugl i
Plantagerne og normalt ret almindelig overvintrende, men denne
Vinter saa man den kun sparsomt. Dens Træk hertil begyndte
6 April, og tillige gæstede en Del Fugle os paa Gennemrejse.
Sylvia cinerea, Tornsanger, var under Trækket talrig Gæst
i Plantagerne. Det første Eksemplar bemærkede jeg 15 Maj, og
Hovedtrækket begyndte 17 Maj.
Sy luia curnzcca, Gærdesanger, er blandt Sylvierne den Art,
hos hvilken jeg har truffet den største Tidsforskel mellem Forløbernes og Hovedtrækkets Ankomst, idet jeg allerede 26 April,
14 Dage forinden Hovedti:ækket begyndte, bemærkede det første
Eksemplar. Enkelte Fugle traf jeg dernæst 8 og 9 Maj, medens
Hovedtrækket, under hvilket den var almindelig i Plantagerne,
begyndte 10 Maj og varede en Ugestid.
Sy luia hortensis, Havesanger, var ligeledes almindelig som
gennemrejsende, og dens Hovedtræk, der begyndte 10 Maj, faldt
nøje sammen med Gærdesangerens. 2 Eksemplarer bemærkede
jeg 8 Maj.
Hypolais icterina, Gulbug et Sanger, ankom hertil 12 Maj
og var i de følgende 4 Dage tillige almindelig paa Gennemrejse.
Acrocephalus phragmitis, Sivsanger, var talrig underTrækket.
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En enkelt Fugl bemærkede jeg 8 Maj , og den paafølgende Dag
fulgte Hovedtrækket, der varede knap en Uge.
Phyllopseustes trnchilus, Løvsanger, bemærkede jeg første
Gang 4 Maj, og den var herefter daglig at træffe i Plantagerne.
12 Maj var den talrigst, og Trækket syntes dermed at ·slutte.
Regulus cristatus, Gult op p et Fug 1e konge, hvis Efteraarstræk 1906 begyndte 13 September, var som sædvanlig almindelig
Vintergæst, omend dens Ophold i Plantagerne var en Del mere
periodisk end forrige Aar. Et Par Dage ind i April begyndte
Foraarstrækket, og det foregik derefter temmelig jævnt indtil
23 April, da Hovedtrækket var forbi. Nogle forsinkede Hold
drog i Maj Maaned gennem Egnen og kunde ses i Plantagerne
4, 8 -10 samt 17 Maj. Trækket foregik i Afdelinger paa en halv
Snes Fugle, og det var ved flere Lejligheder iøjnefaldende, hvilken Forskel der kunde være paa Fuglenes Udvikling i de forskellige Hold; enkelte Hold stod saa langt tilbage for andre, at
der for deres Vedkommende ikke kunde være Tvivl om, at de
stammede fra samme Kuld. I det hele syntes det at fremgaa af
Trækket, at det foregik familievis.
Anthus pratensis, Engpiber, iagttog jeg første Gang 11 Marts,
men de Eksemplarer, der ankom hertil før 20 Marts, var yderst
faa. Fra 20 Marts begyndte Trækket at foregaa livligere, og i
sidste Uge af Marts samt første Uge af April var den meget talrig. Under Trækket synes den særligt at vælge lave, fugtige Enge
eller unge Naaletræsplantninger med Lyng og højt Græs til Opholdssted.
Antlrns obscurus, Skærpiber. I Dagene 24-27 Marts kunde
et enkelt Par under Gennemrejse træffes ved Havnedæmningen.
Anthus arborens, Træ pib er. Nogle faa Eksemplarer opholdt
sig ved Plantagerne omkring Midten af April.
J.1fotacilla fiava, Gul Vipstjert, bemærkede jeg første Gang
28 April, da 5 Fugle i Selskab med Hvid Vipstjert opholdt sig
paa en Brakmark, der var under Oppløjning. Imidlertid synes
det, som om disse Fugle kun har gæstet os paa Gennemrejse;
thi der forløb 8 Dage, forinden jeg traf den paany. Hovedtrækket, under hvilket den var ret talrig, foregik fra 6-9 Maj.
Nlotacilla alba, Hvid Vipstjert, hørte til de Arter, der
viste den største Tidsforskel mellem Forløbernes og Hovedtrækkets Ankomst. Det første Eksemplar iagttog jeg 31 Marts 1 Mil
Nord for Esbjerg, og 1 April traf jeg den 1 Mil Øst for Byen. Fra
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6 April indfandt den sig noget hyppigere, og fra midt i Maaneden
saa jeg den ret almindeligt. Dens Hovedtræk faldt imidlertid i
sidste Uge af April, og under dette færdedes den ofte i Selskaber
paa indtil en halv Snes Fugle, de fleste med Tilhold i Nær heden
af Plantagerne.
Turdus iliacus, Vindrossel, forekom sparsomt paa Gennemrejse. Den første Fugl blev set 20 Marts. En Flok paa
ca. 10 Stkr., det største Antal, jeg traf samlet, opholdt sig her
26 Marts.
·
Tz.zrdus musicus, Sang d ros se 1, var den 'af Drosselarterne,
der var talrigst under Trækket, og den var i Tidsrummet 20 Marts
til 8 Maj til Stadighed at træffe i Plantagerne.
Tz.zrdus pilaris, S j ag ger, viste sig ret hyppigt i mindre Flokke,
men dens Besøg indskrænkede sig til enkelte Dage. Den 8 April
ankom de første hertil, en Flok paa ca. 40 Stkr. De sidste opholdt sig her 3 Maj.
Turdus torquatz.zs, Ringdrossel, bemærkedejeg kun 2 Gange,
nemlig 5 og 8 Maj.
Turdus merula, Solsort, var som sædvanlig almindelig som
overvintrende; den synes endog at forekomme i større Antal i
Plantagerne ved Vintertid end om Sommeren. Trækket over
Egnen var temmelig ubetydeligt og kun kendeligt i Dagene 20
-21 April.
Saxicola oenanthe, Graa Digesmutte. Dens Træk havde
en Del tilfælles med Hvid Vipstjerts, idet den ligesom denne begyndte at indfinde sig temmelig lang Tid forinden Hovedtrækket
og derefter var jævnt tiltagende i Antal. De første Fugle - 4
Eksemplarer·- bemærkede jeg 7 April, og atter den paafølgende
Dag traf jeg dem; men det synes, som om de derpaa er draget
videre. Fra 12 April kom et nyt Træk, og den var herefter at
træffe ret almindeligt, dels enkelt-, dels parvis. Hovedtrækket
foregik i sidste Uge af April, og under dette færdedes den jævnligt i Selskaber paa 6-8 Stkr.
Praticola rubetra, B ru ns trub et Digesmutte, af hvilken
Art en enkelt Fugl viste sig 7 Maj, var fra 8-12 Maj samt 17
Maj talrig i Moserne og ved Plantagerne, væsentlig som gennemrejsende.
Ruticilla phoenicura, Rødstjert, der hvert Efteraar i September og Oktober Maaned skarevis drager gennem Egnen, viser
sig forholdsvis sparsomt paa Foraarstrækket.
Nogle enkelte
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Fugle kunde iagttages i Plantagerne 8-10 Maj, og 11 Maj begyndte Hovedtrækket, der kun strakte sig over 3 Dage.
Erithacus rubecula, Rødkælk, var ligesom foregaaende Aar
at se overvintrende i Plantagerne, men dens Antal var dog under det normale. I Esbjerg Plantage, hvor jeg hyppigst traf
den, har der næppe opholdt sig over 4-5 Fugle. Dens Træk
foregik skarevis ved Nattetid og faldt i 3 Afdelinger, nemlig 8,
12 og 20 April, og Rejsen blev fortsat, efter at Fuglene havde
udhvilet sig en enkelt Dag. Mellemtrækket - 12 April - var
størst. De overvintrende Fugle forlod os sammen med de gennemrejsende.
Muscicapa atricapilla, Broget F 1u es napper, gæstede os fra
7-17 Maj. Den var ret almindelig, men dens Foraarstræk over
Egnen kan dog langtfra maale sig med Efteraarstrækket 1906
fra midt i August til midt i September, under hvilket den meget
talrig opholdt sig i Plantagerne.
Muscicapa grisola, Graa Fluesnapper. Enkelte Par kunde
under Gennemrejse ses i Plantagerne fra 11--13 Maj.
Fringilla coelebs, Bogfinke, indfinder sig hvert Efteraar talrigt til Egnen for at overvintre. Den færdes omkring paa Markerne og ved Gaardene for at samle Føde, men mod Aften ses
den søge til Plantagerne for at finde Nattely. Henimod Foraaret, naar Fyrrekoglerne begynder at udfolde sig, forbliver den
tillige i Plantagerne om Dagen, og under den sidste Tid af dens
Ophold her lever den næsten udelukkende af Naaletræernes Frø.
25 Marts begyndte Trækket sydfra, og den var derefter meget talrig indtil 8 April. Aftenen forinden dens Bortrejse - 7 April-,
da jeg ved 7 Tiden spadserede gennem Spangsberg Plantage,
var Fuglene just gaael til Ro; men det var paafaldende at se,
hvor tæt de den Aften havde samlet sig i en lille Granafdeling ;
der kunde ikke næres Tvivl om, at der forestod noget vigtigt.
Den paafølgende Morgen Kl. 6, da jeg kom for at se til dem, var
Opbruddet allerede sket; de havde forladt Egnen. Et større
Antal end tidligere blev i Aar tilbage som Ynglefugle.
Fringilla montifringilla, Kvækerfinke, begyndte sit Træk
25 Marts samtidig med Bogfinken. Den var ret almindelig i den
ældste af Plantagerne, Spangsberg Plantage; dog fandtes den ikke
i saa stort Antal som i 1906, ligesom dens Forekomst i Aar var
en Del mere periodisk. Det sidste Hold, en Flok paa 16 Stkr,
ankom hertil 29 April og forlod os 2 Maj. Fra 24-28 Februar
2
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gæstede nogle faa Fugle os, men jeg antager, det har været overvintrende.
Ligurinus chloris, Grønirisk, der i Vinteren 1906 hyppig aflagde Visit i vore Plantager, svigtede os i Aar helt i Maanederne
Januar og Februar. 8 Marts ankom de første Fugle hertil, men
efter at have opholdt sig her en U gestid drog de bort. I Begyndelsen af April viste den sig paany, og den var herefter stadig
at træffe, enkelte Dage, nemlig 8 og 20 April, temmelig talrig.
21 April var Trækket endt.
Cannabina linota, Rødirisk, ankom hertil 20 Marts. Ved
Middagstid bemærkede jeg en enkelt Fugl, og om Aftenen Kl. 61/2,
da jeg gik gennem Esbjerg Plantage, svingede det første Hold,
en Flok paa ca. 50 Stkr., kvidrende ind over Trætoppene, hvor
dens første Gerning var at faa undersøgt, om Stedet bød den
Sikkerhed. I hurtig, bølgende Flugt kredsede den en halv Snes
Gange hen over Træerne, og da den derpaa slog sig ned, anbragte den sig tæt samlet paa nogle faa Grantoppe, hver Fugl
spændt opmærksom paa alt, hvad der kunde forekomme mistænkeligt. Da jeg nærmede mig og blev bemærket af dem, var
de alle straks paa Vingerne, men efter at de et Par Gange havde
gentaget Turen hen over Trætoppene og forvisset sig om, at
Faren ikke var saa stor, faldt de atter til Ro. Den paafølgende
Morgen havde de fordelt sig over Plantagen. - Den ankom herefter skarevis og var overordentlig talrig, indtil omkring 10 April,
ved hvilket Tidspunkt dens Træk endte. Ingen har overvintret.
Emberiza schoeniclus, Rørs p u rv, iagttog jeg første Gang
7 April - 4 Eksemplarer. Dens Hovedtræk faldt omkring Midten
af April.
Emberiza citrinella, Gulspurv, er i de senere Aar begyndt
at indvandre til Plantagerne, men først med ·Aaret 1906 kunde
den anføres som almindelig Ynglefugl. Den er hidtil Trækfugl
her. Fra 27 Marts til 13 April foregik Trækket, og i samme
Tidsrum gæstede en Del Fugle os paa Gennemrejse.
Emberiza miliaria, Bomlærke, er almindelig som ynglende,
men om Efteraaret forøges dens Antal betydeligt af Fugle, der
kommer hertil dels for at overvintre og dels for at drage videre.
Ogsaa under Foraarstrækket, der i Aar foregik i sidste Uge af
Marts og første Uge af April, indfinder den sig talrig. Paa
senere Tidspunkt traf jeg dog ogsaa Fugle, som jeg er tilbøjelig
til at anse for Trækfugle; den 15 og 17 April saa jeg den saa-
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ledes i Flok paa ca. 50 Stkr. 7 Maj Kl. 8 Aften bemærkede jeg
en lignende Flok, der under et heftigt Tordenvejr ængstelig fløj
omkring fra Sted til Sted.
Emberiza nivalis, Snespurv, var i Aar baade som overvintrende og som gennemrejsende langt mindre talrig end i 1906.
Dens Foraarstræk begyndte i Slutningen af Februar, og under
dette færdedes den oftest i Selskaber paa 5-6 Fugle og havde
Tilhold paa Strandbredden. Det største Antal, jeg saa samlet,
var 12 Stkr., der opholdt sig her 22 Marts. De sidste forlod os
29 Marts.

OM FOTOGRAFERING AF VILDE FUGLE I FRIHED.
MED TAVLE I-V.
AF

ROAR-CHRISTENSEN.

Da jeg i Efteraaret 1905 i »Videnskabelige Meddelelser fra
naturhistorisk Forening« havde offentliggjort mine Iagttagelser
af Dvergmaagens og Splitternens Yngleforhold paa Klægbanken
i Ringkøbing Fjord, ledsagede af et Par Billeder efter Fotografi,
modtog jeg en Del Forespørgsler om, hvorledes jeg havde været
i Stand til at fotografere de nævnte Fugle paa saa nært Hold.
Flere af Spørgerne vare dygtige Amatørfotografer, der havde
givet sig af med at fotografere Fugle i Naturen. Af Mangel paa
Tid fik jeg ikke besvaret alle Forespørgslerne, og da jeg desuden kunde ønske at udbrede Interessen for denne efter min
Mening smukke og nyttige Sport, vil jeg i nærværende lille
Meddelelse offentliggøre mine hidtil gjorte Iagttagelser. Da jeg
imidlertid kun har fotograferet Fugle i knapt tre Aar, og da jeg
kun har været i Starid til at ofre et ringe Maal af Tid paa
denne min Yndlingssport, ere Resultaterne ogsaa kun smaa,
saavel hvad Erfaring som hvad de optagne Billeder angaa.
Naar jeg desuagtet allerede nu offentliggør samme, da er det
for at anmode andre Amatørfotografer om at hjælpe til med at
løse denne vanskelige Opgave, at faa fotograferet Danmarks
Fugle i det fri, samt at tilraade en Del af vort Lands talrige
Jægere at ombytte Bøssen med et Kamera. Kunde det saaledes
lykkes at faa flere til at interessere sig for denne Sag, da kunde
vi i Forening hvert Aar fremkomme med de indvundne Er2"'

