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gave. Hvorledes dette kan ske, skal jeg ikke udtale mig nærmere om; det er en Sag, som naturligvis kræver en omhyggelig
Drøftelse. Men man kunde muligvis rette en samlet Henvendelse til Undervisningsministeriet eller til Skolebestyrerne om at
flytte en Del af Undervisningstirnerne ud i Naturen efter en
nærmere angiven Plan. Baade Børnene og Videnskaben vilde
være udmærket tjente dermed, thi faa Ting er saa udviklende
som selvstændige Iagttagelser. Og at disse i høj Grad vilde
fremmes ved en saadan U ndervisningsform, maa dog vel indrømmes af enhver.
De forenede Stater i Amerika har indrettet et stort Skib som
Skolebygning for 250 Drenge, der i dette sejler rundt om Jorden
og lærer alt ved Selvsyn. Vort Land er kun lille og Midlerne
smaa, saa vi formaar næppe at sætte en saadan Rekord i Retning af Opdragelse; men lad os ikke derfor lægge Hænderne i
Skødet. Lad os efter ringe Ævne bidrage vort til, at de næste
Slægtled maa komme til at elske vore fjedrede Medskabninger
endnu højere, end vi selv gør det.

OPTEGNELSER FRA FOHAARSTRÆKKET 1908.
AF

P. AHLEFELDT-LAUERVIG-BILLE.

Iagttagelserne ere gjorte paa Gaarden Skovsbo, beliggende i
Egnen mellem Odense og Nyborg.
Om Trækket i al Almindelighed kan kun siges, at det er forløbet normalt, maaske med noget senere Ankomsttider end sædvanligt; den eneste Fugl som ankom væsentlig tidligere end
ellers, var gul Vipstjert (Motacilla fiava), som allerede saas 16
April. Af Fugle som har været her i særlig store Mængder,
kan nævnes Vindrosler (Turdus iliacus), som i første Uge af
Maj optraadte i store Flokke. Omkring 10 Maj har her været
ganske ualmindelig mange Brogede Fluesnappere (Muscicapa
africapilla), saa mange som jeg aldrig tidligere har set.
Iagttagelserne har jeg gjort næsten daglig, med meget stærk
Kikkert. Vade- og Svømmefugle har jeg ikke haft Lejlighed til
at iagttage, da jeg bor langt fra Stranden, og her ikke findes
Engdrag eller Moser af nogen Betydning.
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Januar og Begyndelsen af Februar var Fuglelivet meget ringe,
kun de aller almindeligste af vore Standfugle saas her. Gærdesmutte (Troglodytes parvulus), Solsort (Turdus merula) og Raage
(Coruus fmgilegus) have overvintret her i ret stort Antal, ligeledes har jeg iagttaget en enkelt Rødkælk (Erithacus rubecula);
11 Februar saa jeg 3 Sortmejser (Parus pter) her i Haven, 12te
kom den første Stær (Sturmzs vulgaris), 13de sang Lærken
( Alauda arvensis), og 3 Stære til vare komne. 20de indfandt
Raagerne sig til Kolonien og begyndte at tage deres Reder i
Besiddelse. Samme Dag saas den første Musvaage (Buteo vulgaris).
8 Marts hørte jeg Vibe (l'anellus cristatizs) første Gang. 14de
var her ualmindelig store .Flokke af Kvækerfinker (Fringilla
montifringilla). 23de ankom Rødblisset Rørhøne (Gallinula
chloropus), 22de kom de første Snepper (Scolopax rusticula);
der blev nemlig den Dag skudt to paa Lundsgaard en Mil herfra. Sneppetrækket har iøvrigt ·været meget daarligt her, muligvis paa Grund af det gode Vejr, idet de fleste Snepper vel ere
trukne over uden at kaste sig her. 26de saa jeg den første
Hvide Vipstjert (Motacilla alba) og samme Dag iagttog jeg det
største Træk af Krager (Corvus comix), jeg endnu har set; i
Løbet af 1 /2 Time trak der flere Hundrede over mig. Samme
Dag saa jeg ogsaa to Toplærker ( Alauda cristata), en Fugl, der
forøvrigt ikke er sjælden paa denne Egn, og synes at blive mere
og mere almindelig· for hvert Aar. 30te var her en ualmindelig
Mængde Drosler, baade Vindrosler og Sjæggere (Turdus pilaris).
6te April kom Storken (Ciconia alba). Natten mellem llte
og 12te hørtes mange Gyvfugle trække KL 12 1/2. 12te kom de
første Sangdrosler (Turdus musicus), 16de kom Gul Vipstjert
23de Sivsanger ( Acrocephalus phragmilis) og 26de Kærsanger
( Acrocephahzs palustris); 30te saa jeg de første Stenpikkere
(Saxicola oenanthe). 1 Maj kom Forstuesvale (Hirundo rustica),
og Tornsanger (Sylvia cinerea), 3die Gærdesanger (Sylvia cizrrnca) og Bynkefugl (Praticola rubetra): 5te kom Broget Fluesnapper i ganske ualmindelig Mængde, 6te var her ualmindelig
mange Løvsangere (Phyllopseustes trochihzs) og Brogede Fluesnappere. 9de saas første Gang Havesanger (Sylvia hortensis)
og Munk (Sylvia atricapilla); samme Dag skød jeg en Gransanger (Phyllopseizstes rufus); det er første Gang, jeg- har set den
her paa Skovsbo. Nattergalen (Luscinia philomela) sang første
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Gang 10 Maj. Graa Fluesnapper (1v!uscicapa grisola) saas
13 Maj.
Den største Begivenhed paa Foraarstrækket var, da jeg 12
Maj henad Kl. 7 Aften i Skovhegnet saa Sort Rødstjert (Ruticilla titys); jeg havde rig Lejlighed til at iagttage den i en halv
Snes Alens Afstand, som den sad i smaa Bøge purrer; det var
en gammel Han med" stærk sort Ryg og Bryst; den næste Dag
saa jeg efter den paa samme Sted, men den var der ikke.

HVAD ER GYVFUGLE?
AF

0. HELMS.

Min Opfordring om at sende Meddelelser til Tidsskriftet, der
kunde bidrage til Løsning af Gyvfuglespørgsmaalet, er velvillig
bleven efterkommet af flere, hvis Bidrag jeg gengiver neden. staaende:
Distriktslæge Jørgensen, Thisted, skriver: »Jeg har i 8
Aar efter Tid og Lejlighed observeret Fugletrækket paa Færøerne
(Suderø). Jeg har i den Tid aldrig hørt Gyvfugle, skønt min
Stilling medførte, at jeg ofte færdedes ude om Natten. Hvis
Fløjlsanden er Gyvfugl, kan det passe, da den ikke træffes paa
Færøerne eller Island, undtagen tilfældigt. Sortanden er ligesaa
sjælden«.
Skovrider Lassen, Charlottendal Skovdistrikt pr. Slagelse,
meddeler følgende: »lgaar, 5 April fangede jeg i et lille Vand. løb her i Skoven en Sortand (Oedemia nigra) Han, med beskadiget Yenstre Vinge: De stedlige Forhold synes mig at tyde paa,
at den kun har ligget der siden sidste Nat. Selv har jeg ikke
om Aftenen den 4de lyttet efter Træk undtagei1 i faa Minutter,
og har ikke iagttaget Gyvfugle - - - - Anden har jeg i en
Dam her ved Skovridergaarden, hvor den foreløbig befinder sig
vel. Da jeg tog den udstødte den et Par kort efter hinanden
følgende Lyde, som jeg nærmest vil stave »Yv«; siden har jeg
ingen Lyd hørt fra den.«
I Brev af 21 August meddeler Skovrider Lassen endvidere følgende: »Som meddelt fangede jeg Anden (J) 5 April~ den ene
Vinge var temmelig stærkt beskadiget. Den levede i en Dam,
indtil den 16de samme Maaned, da den om Morgenen, da jeg

