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FORAARSTRÆKKET I RØNNEDE EGNEN 1907.
AF

A. VALENTINER.

Da jeg som Landmand daglig færdes i Mark og Skov og
altid har haft Øje og Øre aabent for Fuglenes Færden, har jeg
rig Lejlighed til at bemærke de forskellige Fuglearters Ankomst
her til Egnen. Jeg har i Aar daglig optegnet mine Iagttagelser
over de forskellige Arters Ankomst her til Egnen, og jeg tror
ikke, at ret mange er sluppet ubemærket igennem det Omraade,
jeg har kunnet overse. Den Karakter, som Vejret i April i Aår
har haft -- Østenstorm de første 14 Dage og Vestenstorm de
næste 14 Dage, stadig med koldt Vejr - har haft en meget stor
Indflydelse paa Fugletrækket i sin Helhed og forhalet det ualmindelig meget for de fleste Arters Vedkommende.
Stær, Vibe og Stork kom jo allerede i Marts Maaned.
3 April. Den første hvide Vipstjært (Motacilla alba) saa
jeg i Dag. Den sad et Øjeblik paa Marken og fløj derefter
nordpaa.
De følgende Dage saa jeg intet med .Undtagelse af enkelte
Rø dkj æl k e (Erithacus nzbecula), af hvilke jeg forøvrigt har set
adskillige hver Dag i April Maaned.
7 April. I Dag saa jeg en meget smuk fuldt udfarvet
Kvækerfinke, Han (Fringilla montifringilla), i Selskab med
en Del Bogfinker. Den trak ogsaa nordpaa, efter at jeg i nogen
Tid havde iagttaget den. I de følgende Dage saa jeg ingen
Trækfugle, med Undtagelse af enkelte hvide Vipstjærte.
14 April saa jeg den første Digesmutte (Saxicola oenanthe),
en yngre Han. I Tidsrummet fra d. 14 til d. 21 saas kun ganske
enkelte Digesmutter og Vipstjerter, ellers intet.
21 April. Der maa om Natten være kommet et ret betydeligt Træk af Engpiber (Anthus praten.sis), da jeg den Dag
saa ikke ganske faa af disse Fugle og ligeledes en Rørs pur v
(Emberiza schoeniclus).
24 April. I et stort Tjørnekrat iagttog jeg i Dag en lille
Sanger, som jeg i Begyndelsen antog for en alm. Løvsanger, men
efter at jeg i nogen Tid havde set paa den og glædet mig over
dens livlige og gratiøse Færden i Buskene, hvor den var ivrigt
beskæftiget med at fange Insekter, som den undertiden flagrede
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ud i Luften efter, satte den sig pludselig paa en af de yderste
Spidser af Grenene og gav sig til at synge, og øjeblikkelig var
Gaaden løst. Det var en Gransanger (Phyllopseustes nzfus).
Naar man en Gang har hørt dens Sang, kan man aldrig tage
Fejl af den. Det er ikke uden Grund, at Englænderne kalde
Fuglen »chiffchaff« - thi dens Sang minder meget om disse
Strofer, stadig gentaget. Den var imidlertid meget sky, og jeg
maatte holde mig godt skjult for at faa Lejlighed til at iagttage den.
25 April. I Dag var der foruden Gransangeren tillige en alm.
Løvsanger (Phyllopseustes trochilus) i nævnte Tjørnekrat. Ligeledes har jeg idag set 2--3 Par Tornirsker (Linota cannabina),
som jeg ikke har set hele Vinteren, skjøndt den er en alm. Ynglefugl her paa Egnen.
Fra 14-25 April har her været et ret stort Træk af Sangdrosler (Turdus musicus) og Vindrosler (Turdzzs iliacus), og den
25 April et stort Træk af Sj ægger (Turdus pilaris).
26 April. - Atter et stort Træk af Sj ægger.
27 April. En Del Engpiber, Brune 11 er ( Accentor modularis)
og en Rørspurv.
28--29 April. Endnu ingen nye Trækfugle ankommet, Vejret
ogsaa stadigt koldt med stærk Vestenvind.
30 April. I Dag Søndenvind med noget mildere Vejr. Intet
nyt, men en Del Vipstjærter og Engpiber.
1 Maj. Atter Vestenvind med noget køligere Vejr. I et
Tjørnehegn saa jeg i Dag en Sanger, men da den ikke sang og
var ret sky, kunde jeg ikke nøje afgøre hvilken det var. Rimeligvis en Løvsanger.
2 Maj. Vinden sydlig, Vejret koldt. Set en Gransanger
og fl10rt en Løvsanger; om Eftmd. gik Vinden over i S. Ø.
Regn om Aftenen. Koldt.
3 Maj. Koldt. Søndenvind, Regn og Blæst. Hørt enkelte
Løvsa.ng ere.
4 Maj. Orkan med Regn og Kulde. Vinden V.
5 Maj. Smukt, mildt Vejr. Vestlig Vind. Set og hørt adskillige Løvs angere.
6 Maj. Østenvind. Smukt, mildt Vejr. I Dag vrimlede det
af Løvsangere. Hegri, Smaakrat og Haver vare befolkede af
dem, og overalt hørte man deres fornøjelige Sang. Den første
B 1od stjært (Ruticilla phoenicura) og den første brun s tr ub ede
Digesmutte (Praticola rnbetra). Om Formiddagen saas en-
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kelte Forstuesvaler (Hinmdo rnstica) og Digesvaler (Hirundo
riparia) og henad Aften mange, som alle trak lavt og mod Nord.
7 Maj. Sommervejr. Mange Løvsangere, enkelte Gærdesangere (Sylvia currucca) og 2 brogede Fluesnappere (Muscicapa atricapilla).
8 Maj. Mange Gærdesangere, enkelte Sivsangere (Acrocephalus phragmitis). Ligeledes set i Dag en Træpiber (Anthus
arboreus), der som Ynglefugl er ret almindelig i Boserup Plantage og omkring Gisselfeldt. I et Markhegn saa jeg i Dag en
Vendehals (Iynx torquilla). Nattergalen (Luscinia philomela)
kom ogsaa i Dag. En enkelt gul Vipstjært (Motacilla fiava)
har ogsaa vist sig.
9 Maj. I Dag var Hegn og Haver mærkværdig tomme for
Fugle. Kun enkelte Løvsangere og en ganske enkelt Gærdesanger, ellers saa jeg ikke en eneste Sangfugl. Rimeligvis er
Trækket her til Egnen slet ikke kommet endnu, og de, som har
fyldt Hegn og Krat de sidste Dage, er rejste videre nordpaa.
10 Maj. I Nat er rimeligvis et nyt Træk Sangfugle kommet.
I alt Fald var der fuldt alle Vegne af Løvsangere, Gærdesangere,
Blodstjærter og endelig som nyt Tornsangere (Sylvia cinerea).
11 Maj. Intet nyt.
12 Maj. I Dag set baade Munk (Sylvia atricapilla) og Gøg
(Cuculus canorus).
13 Maj. Ha ves anger (Sylvia hortensis).
14 Maj. Gulbug (Hypolais icterina).

DRESSERS EDERFUGL,
SOMATERIA MOLLISSIMA DRESSERI SHARPE,
NY FOR GRØNLAND.
AF

E. LEHN SCHIØLER.

Mellein nogle saltede Ederfugle, som jeg modtog i i Foraaret
til Skelettering fra Hr. Jon Muller i Godthaab, fandtes en
amerikansk Ederfugl, Som. moll. dresseri Sharpe.
I Brev dateret 30. April 1907 siger Hr. Muller, der er en
udmærket Fuglekender, at han medsender denne Fugl, fordi
»det er en sand Kæmpe, som det vist vil interessere Dem at

