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Hvad der er sket paa den lille Ø i 1907, er det samme, der
aarlig sker Landet over og i mange Aar er sket, særlig efter at
der er dannet Foreninger med det Formaal at udrydde, eller
som det nu med et andet Ord skal hedde: bekæmpe, Rovfuglene.
Rundt om gjelder den samme blinde Forfølgelse og den samme
Lovløshed.
Det er paa Tide, at Jægerne tænke lidt over, hvad det er,
de ere ifærd med. Det er fpr galt, at en væsenlig Del af vor
Fugleverden skal udslettes for deres Skyld. Var det kun sandt,
hvad nogle af Jægerne sige, at ingen ønsker at udrydde I Men
de kunne ikke vente, at man skal tro dem, førend deres
Handlinger stemme med deres Ord.
Særlig stygt er det, at Ødelæggelsen væsenlig drives for Morskab, for Sport. At hidlokke Havfugle ved Hjelp af en lænket
Ugle og skyde dem fra et Baghold, at lure paa dem og skyde
dem paa deres Hvilesteder, at skyde dem paa Reden, at opstille
Pælesaxe for dem, at udlægge forgiftede Aadsler for dem, og
forskjellige andre djævelske Paafund høre til Jægernes Forlystelser.
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VANDRIXEN, RALLUS AQUATICUS L.,
NY FOR GRØNLAND.
AF

E. LEHN SCHIØLER.

Dr. H. Deichmann i Julianehaab 1 var saa venlig at sende
mig en Vandrixe, Rallus aquaticus L. i Oktober Maaned 1906.
Fuglen er ny for den grønlandske Fauna, og da jeg modtog
Eksemplaret fra Dr. Deichmann, troede jeg, at dette var det
første; men da jeg omtalte Sagen til Dr. Helms, erfarede jeg, at
han allerede et Par Aar før havde faaet Arten fra Østgrønland.
Fuglens nærmeste Hjemstavn er Island, hvor den skal være
Standfugl; B. Hantzsch betvivler (Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Islands. Berlin 1905, pag. 223-224), at dette gælder alle
Individer, og den er gar1.ske vist truffen om Efteraaret i Træktiden baade paa Vestmanna - Øerne og paa Færøerne, hvor den
iflg. Knud Andersen ikke yngler, saa det er vel muligt, at nogle
undertiden trække bort. Til Færøerne kunde den maaske
1

Nu i Holsteinsborg.
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ogsaa være naaet fra Norge, hvor den iflg Collett yngler op til
64°. (Mindre Medd. vedr. Norges Fuglefauna 1881-92).
Paa Jan Mayen skal den være fanget en G~mg.
Dr. Helms's Eksemplar er fundet døende i Omegnen af Kap
Dan i Efteraaret 1902 og nedsendt af Johan Petersen i Angmagsalik. Den er ikke kønsbestemt, men synes efter Ydret at
dømme at være en Hun; en ung Fugl er det, med tykke Hælled
og Rester af Ungfuglens Dragt paa Bryst og Bug.
Fuglen fra .Julianehaab er ogsaa ung; heller ikke den er
kønsbestem t, men er vist, ligeledes efter Ydret at dømme, en Han.

MINDRE MEDDELELSER.
EN UDFLUGT TIL ROSKILDE FJORD FOR 18 AAR SIDEN.
Maaske det kunde interessere en og anden at høre lidt om,
hvorledes Fuglelivet paa »Svineholmen« i Roskilde Fjord formede sig for 18 Aar siden; det var jo den Holm, som blev
grundigst undersøgt under Foreningsudflugten i 1907, og der
viser sig at være ikke saa lidt Forskel paa Fuglelivet den Gang
og nu. - Turen blev foretaget 3 Juli 1889, altsaa omtrent paa
samme Aarstid som Udflugten i 1907; min Ledsager var nuværende Overlæge Stein paa Skørping Sanatorium. Beskrivelsen
er taget væsentlig ordret ud af min Dagbog for 1889: »Kl. 12
roede vi fra Bidstrup Parcelgaard ud til en lille græsbevokset
Holm, Svineholmen, ude i Fjorden ikke 1000 Alen fra Land.
Paa Vejen derover vedblev en gammel Gravand (Tadoma connzta)
at kredse omkring Baaden; Magen eller Ællinger saas ikke. Da
Yi kom til Holmen, r~jste sig straks en Mængde Terner og
Maager skrigende over os; af Terner var den almindeligste
Dvergternen (Sterna minuta), der med sin lynsnare Flugt i
smaa korte Vendinger si:iart fo'r om i Luften, snart satte sig
paa Jorden, dels paa smaa Pynter ud i Fjorden, dels paa den
lerede Bund af en for Øjeblikket udtømt Sø, der indtager en
stor Del af Øen; udfløjne Unger af den saas allevegne, med et
rundt Tal saa vi vel 100 ialt. Meget mindre talrig var den
alm. Terne (Sterna hirundo), der dog jævnlig lod sit hæse ejendommelige Skrig høre, idet den stod stille over os i Luften; af
dens Unger fandt vi over 10, de fleste næsten flyvfærdige; de
laa og gemte sig i smaa Fordybninger i Græsset, men løb dog

