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At der herovre findes flere Arter, især blandt Sangere, Vadefugle, Terner og Maager, er indlysende. Min Stilling fører med
sig, at jeg maa leve her inde i Almindingen, langt fra Strand og
Hav, og derfor giver den mig ingen Lejlighed til at iagttage
Fuglelivet andetsteds paa Øen.

RØRDRUM (BOTAURUS STELLARIS),
FOREKOMMENDE VED FAABORG.
AF

C. S. LARSEN.

Den store Rørdrum, der i ældre Tid forekom ret hyppigt her
ved Faaborg i en Indsø, kaldet »Sundet«, var i en Aarrække
forsvunden herfra, i det mindste hørte og saa man den aldrig.
For 3-4 Aar siden viste den sig her igen, og der blev skudt nogle
enkelte Eksemplarer af den. Efterat jeg nu har lejet Jagten paa
»Sundet«, fredes imidlertid denne sjeldne og interessante Fugl.
Jeg vil først beskrive Lokaliteten. »Sundet« er c. 60 Tdr.
Ld. stort, og heraf er hele Kanten i et flere Hundrede Alen bredt
Bælte bevokset med Rør og Siv, ligesom der ogsaa rundt om
findes mange Holme af disse Planter; der findes i Forhold til
Arealets Størrelse kun meget lidt aabent Vand. Dybden er fra
1
/2-c. 2 Alen, men Bunden er Dynd, og fast Bund kan ikke
mærkes selv med lange Stænger. »Sundet« ligger umiddelbart
op til Byens nordøstlige Side. Det siger sig selv, at der paa en
saadan Lokalitet - tildels ufarbar - findes en ret rig Fuglefauna, og jeg nævner nedenfor de Arter, jeg i Øjeblikket husker
at have set der:
Graaand (Anas boscas), hyppig (et Aar fandtes et Kuld hvide).
Krikand (Anas crecca), hyppig.
Atlingand (Anas querqzzedula), hyppig.
Pibeand (Anas penelops), sjeldnere.
Skeand (Anas clypeata), sjeldnere.
Gravand (Tadoma comuta) og toppet Skallesluger (Mergus
serrator), ses af og til.
Graagaas (Anser cinereus), ynglende af og til.
Blishønen (Fulica atra) og grønb. Rørhøne (Gallimzla chloropus),
meget talrig, en mindre graaplettet Rørhøne ses af og til.
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Vandrikse (Rallus aqvaticns), almindelig.
Viben (Vanelhzs cristatus), rødb. Klire (Totarms calidris), nogle
Rylearter.
Dobbelt og enkelt Bekkasin (Gallinago scolopacina & Limnocryptes gallimzla), hyppig paa Engene.
Tredækkeren (Gallinago major) er sjelden.
Rødbrun Kærhøg (Circus æruginosus), ynglende og hyppig.
Isfuglen (Alcedo ispida), ses hyppigt om Efteraaret.
Alm. Hejre ( Ardea cinerea) og Rørdrummen ses af og til.
Om Efteraaret ses en Del forskjellige Strandænder, blandt
andre ses ofte ret store Flokke Ederfugle (Somateria molliissima).
Af Maager yngler Hættemaagen (Laras ridibundus) i stort Antal, og der findes hele Kolonier af denne Art. Mosetern en
(Sterna nigra) var tidligere hyppig, men ses nu kun yderst sjeldent. Baade ifjor og i Aar hørtes Rørdrummens karakteristiske
Brøl meget hyppigt og særligt om Aftenen. Interessant er det
at høre Bekkasinens Snurren, Vibens og Rødbenens Fløjten og
saa Rørdrummens Stemme, der lyder som en Trommes Akkompagnement til den øvrige Koncert.
Jeg hører ofte 2 Rørdrummer, der svare hinanden fra hver
sin Side af »Sundet«. Sidste Sommer saa· jeg af og til Rørdrummen, naar den lettede op af Rørene, forstyrret af Jagthunden, og en Dag saa jeg en omtrent fuldvoksen Unge.
I Vinter i den lange Frostperiode var »Sundet« selvfølgelig
helt lagt til, og jeg drev da Jagt derude paa Fasaner, hvoraf
der var en Del i Rørene. Paa disse Jagtture saa jeg hver Gang
Rørdrummen; trods det, at der aldeles ikke var aabent Vand,
hvor den kunde faa Næring, har den opholdt sig derude hele
Vinteren; Hunden trak altid an for den paa langt Hold og stod
fast, saa Færten maa være stærk. En Dag saa jeg 3 forskellige Eksemplarer, hvilket var let at konstatere paa deres Størrelse
og Farve, der varierer meget. En af disse 3 - et lille, meget
lyst Eksemplar - satte sig paa de høje Rør lige over Hund en
og udstødte nogle underlige Lyde, idet den nøje fulgte Hundens
Bevægelser; jeg stod kun faa Alen derfra og saa den fastholde
flere Rør med Tæerne, idet den sad sidelænds som Rørspurven.
I Aar hørtes dens Brøl først i Marts, men de vare da meget
svagere end senere i Parringstiden.

