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ved over Halvdelen af Kasserne. - At man i en ikke altfor lille
Have, selv om den ligger inde i en By, og der ikke i Sommertiden
gøres særlig for Fuglene, andet end at der plantes passende Buske,
kan have ret rigt Fugleliv, bar jeg haft Lejlighed til at se i min
egen Have; i denne og et Par tilstødende Nabohaver have i de sidste
Aar foruden de allerede nævnte Arter ynglet: Solsort, Gærdesanger,
Gulbug, Løvsanger, Bogfinke, Tornirisk, Grønirisk, Stillids. Her paa
Egnen er forøvrigt Gærdesangeren altid den Sanger, der indfinder
sig først i nyplantede Haver. - Den lille, særdeles prisbillige Bog
være hermed anbefalet paa det bedste til enhver, der interesserer
sig for at have Fugle ved sit Hjem.
DANSK JAGTTIDENDE.

ORGAN FOR DANSK JAGTFORENING.
April-Maj 1907.

Af Artikler, der kunne interessere Fuglevenner, indeholder Majhæftet en betitlet »Foraarets Sneppetræk«. Det er dog ikke saa
meget Beretningen om, hvor Snæpper i dette Foraar særlig ere
faldne og skudte, man hæfter Opmærksomheden ved, men mere paa
den Tone, der gaar igennem Artiklen og viser, at der er en Bevægelse oppe mod at skyde Snæpper om Foraaret, under Pres fra
baade nordlige og sydlige Nabolande, og maaske ikke mindst som
Følge af den Kendsgerning, at Snæppen i Virkeligheden ingenlunde
sjældent yngler her i Landet, blot den faar Fred. Sidste Hæfte af
indeværende Tidsskrift bragte jo Meddelelse om Snæppernes Ynglen
i Kongelunden og i Rold Skov; fra et Gods paa Fyn er der senere
kommen Meddelelse om dens Ynglen i Skovene der, og af ))Dansk
Jagttidendes« Artikel fremgaar, at den yngler paa adskillige af Godserne i det østlige Jylland. Mere end noget andet vil sikkert nærmere Oplysning om Snæppens Tilbøjelighed til at yngle her i Landet
bidrage til Afskaffelse af den lidet tiltalende Foraarssnæppejagt.
0. H.

FORENINGENS UDFLUGTER I 1907.
UDFLUGTEN TIL HARESKOV OG .JONSTRUP VANG SØNDAG D. 26. MAJ.

Kl. 8 24 samledes Deltagerne paa Slangerupbanens Station i København og kom lidt over 9 til Hareskov Station, hvor nogle stødte
til; ialt deltog i Udflugten 31, hvoraf 2 Damer. Turen, der forløb
nøje efter det lagte Program, var begunstiget af Vejret; det var klart
Solskin, men der blæste en stærk Vestenvind, som dog kun mærkedes lidt i Skoven.
Man begav sig først hen til den lidt fra Stationen liggende Ravne rede, hvorfra Ungerne vare fløjne nogle Dage
i Forvejen; en Musvit havde meget travlt oppe paa Redens Udkant.
En Mus v a age kredsede i Luften, og ret lavt kom en Flok Gæs
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flyvende over, uden Tvivl Graagæs. Turen gik derfra gennem lille
Hareskov ned mod Hejrerederne ved Søndersø. Rødrygg et
Tornskade lod sig et Par Gange villig betragte i ret kort Afstand.
Opmærksomhed vakte ogsaa her grøn Løvsanger, der vedblev at
synge i hele Selskabets umiddelbare ·Nærhed; i en Skrænt havde
Rødhalsen Rede med Unger. Hejrerederne findes i gammel Egeog Bøgeskov ned mod Søndersø; tidligere byggede Hejrerne i en lille
Koloni paa Hejrebakken nær ved Søen i nogle høje Bøge; for 20
Aar siden fandtes her en halv Snes Reder; efter at være fordrevne
herfra ere Fuglene vedblevne at bygge i den nærliggende Skov, men
ikke i Koloni; heldigvis fredes der fra Forstvæsnets Side om Hejrerne ligesaavel som om Ravnereden; der saas adskillige Reder; fra
de fleste vare Ungerne fløjne, men i en stod flyvefærdige Unger op
i Reden, medens de gamle kredsede tæt over den; fra en Kragerede
i et Træ ved Siden af ragede de store Ungers Næb lodret i Vejret.
I en Gran saas et Hul, som Flagspætten havde hugget, men næppe
fundet tjenligt til Rede; et andet Sted fandtes under et Bøgetræ adskillige Grankogler, hvis flængede Kogleskæl tydelig fortalte, at Spætten
hayde haft dem anbragte i en Kløft i Træet og bearbejdet dem med
Næbbet for at faa Frøet fat. Idet nogle af Selskabet traadte over en
Grøft, fløj en Træ piber op lige ved den passerendes Fødder; Reden
med 6 Æg laa i Kanten af en Tue. Henimod Kl. 12 blev Frokosten
indtaget ved Skovløberhuset ved Søndersø, hvor Selskabet lejrede
sig paa en Bakkeskraaning med fri Udsigt over en Del lave Bøgeplantninger. Her havde man det fornøjelige Syn af 3 Lærkefalke,
der i lang Tid fløj over, dels højt i Luften, dels saa lavt, at alle
Enkeltheder i Dragten, Skægstriben og Buksernes rustrøde Farve
tydelig saas i det klare Solskin. Resten af Dagen tilbragtes ved
Søndersø langs dens nordlige Bred, hvor et tæt Krat af Tjørn, Slaaen
og andre Buske husede talrige Sangere og andre Smaafugle. Uafladelig hørtes Løvsanger, Havesanger og Tornsanger samt
ikke faa Nattergale. Rede af Munk med Æg blev fundet og en
Rede af Tornsanger med 5 Æg foruden et Gøgeæg; Gø gen fjærnede sig netop fra Reden, da Selskabet nærmede sig. Selve Søen
frembød ikke meget Fugleliv, nogle Terner fløj over den, en enkelt
G r a a and fløj op, og fra Rørene ved den vestlige Bred kom en Del
toppede Lappedykkere, medens et Par Mudderklirer sad ved
Bredden. I Rørene langs Kanten holdt Rør- og Sivsanger til,
medens Rørs pur ven færdedes paa lidt mere tørre Steder; dens
Rede med Æg blev fundet ved en Tue. Kl. 31 /2 begav den største
Del af Deltagerne sig paa Hjemvejen op mod Værløse Station, og i
Krohaven samledes man inden Hjemrejsen en kort Stund til Drøftelse af Dagens Oplevelser.
0. H.
Reder med Æg eller Unger saas af følgende Arter: Gøg, Skovpiber,
Rødhals, Tornsanger, Munk, Bogfinke, Rørspurv, Gulspurv, Krage,
Ringdue og Hejre.
Ialt iagttoges følgende 53 Arter: Stokand (Anas boscas), Knob-
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svane (Cygnus olor), Graagaas (Anser cinereus), (8 set flyvende hen
over Hareskov, vist sikkert Graagæs), Toppet Lappedykker (Podicipes
cristatus), Mudderklire (Actitis hypoleuca), Hættemaage (Larus ridibundus), Terne (Sterna hirundo), Hejre (Ardea cinerea), Stork (Cicoriia
alba), Lærkefalk (Falco subbuteo), Musvaage (Buteo vulgaris), Ringdue
(Columba palumbus), Mursejler (Cypselus apus), Gøg (Cuculus canorus),
Natravn (Caprimulgus europæus), Skovskade (Garrulus glandarius),
Skade (Pica caudata), Krage (Corvus cornix), Rødrygget Tornskade
(Lanius collyrio), Digesvale (Hirundo riparia), Bysvale (Hirundo urbica), Forstuesvale (Hirundo rustica), Lærke (Alauda arvensis), Stær
(Sturnus vulgaris), Gærdesmutte (Troglodytes parvulus), Jernspurv
(Accentor modularis), Musvit (Parus major), Blaamejse (Parus coeruleus), Sumpmejse (Parus palustris), Tornsanger (Sylvia cinerea), Gærdesanger (Sylvia curruca), Munk (Sylvia atricapilla), Havesanger (Sylvia
hortensis), Gulbuget Sanger (Hypolais icterina), Kærsanger (Acrocephalus palustris), Rørsanger (Acrocephalus arundinaceus), Sivsanger
(Acrocephalus phragmitis), Løvsanger (Phyllopseustes trochilus), Grøn
Løvsanger (Phyllopseustes sibilatrix), Skovpiber (Anth us arboreus),
Sangdrossel (Turdus musicus), Solsort (Turdus merula), Bynkefugl
(Praticola rubetra), Rødhals (Erithacus rubecula), Nattergal (Luscinia
philomela), Graa Fluesnapper (Muscicapa grisola), Spurv (Passer domesticus), Skovspurv (Passer montanus), Bogfinke (Fringilla coelebs),
Svenske (Ligurinus chloris), Irisk (Cannabina linota), Rørspurv (Emberiza schoeniclus), Gulspurv (Emberiza citrinella), Bomlærke (Emberiza miliaria). ,
Et Par Dage forud. var desuden set paa samme Strækning: Blishøne (Fulica atra), Natugle (Syrnium aluco), Spurvehøg (Accipiter
nisus), Fuglekonge (Regulus cristatus) og hvid Vipstjert (Motacilla
alba), men disse Arter lode sig ikke se om Søndagen.
E. L. s.

UDFLUGTEN TIL ROSKILDE FJORD SØNDAG D. 23. JUNI.

Deltagerne, 47 i Tallet, hvoriblandt 6 Damer, samledes lidt over
9 i Roskilde og gik om Bord i et med Motor forsynet større Fartøj
med 2 mindre Baade paa Slæb, beregnede til Brug ved Landsætning
paa Holmene. Vejret var gunstigt, ret mildt med en frisk vestlig
Kuling, og de rundt omkring trækkende Byger holdt sig hele Tiden
borte fra de Steder, hvor Selskabet befandt sig. Turen gik først
ind i Bugten syd for Bognæs, og Kursen sattes mod den kendte
Fugleø, Svineholmen, hvilket Navn Deltagerne viste Tilbøjelighed til
at ombytte med det mere velklingende ))Ringholm«. Allerede i betydelig Afstand saas og hørtes Skarerne af Maager og Terner over
Øen. Omkring Kl. .11 landsattes Selskabet og gik hele Øen igennem;
denne er ca. 8 Tdr. Land stor, ganske lav, af Ringform, idet der i
det indre af Øen findes en større Strækning med fladt Vand. · Øen
er ellers bevokset med Græs og Strandplanter, hvoriblandt særlig
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Strandmalurten spiller en Rolle for Fuglene, idet talrige Reder an·
bringes i Læ af dens tætte Løv. Alt overvejende af Fuglebestanden
paa Øen var den store Mængde Hætte m a ager, der skrigende fløj
omkring i Luften eller flokkevis lagde sig paa Vandet i Nærheden;
dere3 Tal ansloges til mellem 1000 og 2000 maaske nærmest det
sidste. Overalt fandtes Reder med Æg og Unger i alle Udviklingstrin,
fra nogle, der først havde 'faaet Hul paa Æggeskallen og stak Næbbet
ud, til enkelte flyvefærdige. Af a 1m. Terne fandtes Rede i ikke
ringe Tal, af Dværgterne 1 kun en enkelt, medens nogle af Fuglene
saas. I det store Kor af Hættemaager blandede sig Rø cl bene ns
melankolske Fløjten, Strandskadens og Præstekravens korte
Skrig. Halvvoksne Unger fandtes af de nævnte Arter. Ejendommeligt
var det at se, hvorledes en Strandskadeunge svømmede langt ud i
det flade Vand, medens Forældrene vejledende fløj over den. Da
Klokken var bleven 12, og Sulten begyndte at melde sig, gik man
om Bord og satte Kursen mod en lille Landgangsbro ved Bognæs,
hvor der blev holdt Frokosthvil i Skoven. Derefter gik Farten nordefter; under selve Sejladsen saas ikke meget Fugleliv, kun Ternerne
fføj hele Tiden forbi eller fulgte efter Baaden. Syd for Eskild.sø
passeredes nogle smaa Holme, hvorfra et Par Gravænder fløj op,
medens Storm m a ager rugede i Græsset; der gjord es Landgang paa
Eskildsø, hvor Turen gik op forbi den ikke meget anseelige Ruin af
et gammelt Kloster og ned i de smukke Strandenge langs Øens nordlige Del, hvorfra man havde Udsigt til det smukt beliggende Jyllinge
Fiskerleje og de tidligere saa fuglerige Jyllingeholme, hvorfra Maagerne i de senere Aar skulle være fortrukne for at bosætte sig paa
Nordsiden af Eskildsø. En Sværm af Hættemaager stod ogsaa skrigende over Øen, og enkelte Reder med Æg og Unger bleve fundne;
men man fik rigtignok Indtrykket af, at Rederne vare plyndrede.
Godt skjult i Græsset fandtes Rede af Rødben med Æg, mere aahent
af Vi hen. Ved 5 Tiden kom man om Bord, og da Tiden var for
langt fremrykket til, at man, som Planen oprindelig var, kunde sejle
til Frederikssund, styredes tilbage til Roskilde, hvortil man efter en
rask Sejlads i den efterhaanden ret friske Kuling kom velbeholdne
Kl. 61/2. Store Mærkværdigheder saas vel ikke paa Turen, :men det,
som var Hovedformaalet, lykkedes: At give Deltagerne Lejlighed til
at se en større Fuglekoloni og faa et Indtryk af det rige Fugleliv,
der i Sommertiden rører sig paa Øer og Holme i vore Farvande.
Reder med Æg eller Unger saas af følgende Arter: Vibe, Præstekrave, Strandskade, Rødben, Hættemaage, Stormmaage, Dværgterne,
Terne.
Ialt iagttoges følgende 31 Arter: Stokand (Anas boscas), Gravand
(Tadorna cornuta), Toppet Skallesluger (Mergus serrator), Vibe (Vanellus cristatus)~ Præstekrave (Ægialitis hiaticula), Strandskade (Hæ1
Paa en Udflugt til samme Holm for 18 Aar siden, saa jeg ca. 100 Dværgterner, og Rødben i stort Tal, et Sted en Flok gamle og unge paa henved 20 Stk.
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matopus ostreologus), Rødben (Totanus calidris), Hættemaage (Larus
ridibundus), Stormmaage (Larus canus), Havmaage (Larus argentatus),
Dværgterne (Sterna minuta), Terne (Sterna hirundo), Havterne (Sterna
macrura), Stork (Ciconia alba), Ringdue (Columba palumbus), Mursvale (Cypsehis apus), Krage (Corvus cornix), Allike (Corvus monedula), Raage (Corvus frugilegus), Digesvale (Hirundo riparia), Forstuesvale (Hirundo rustica), Lærke (Alauda arvensis), Stær (Sturnus
vulgaris), Hvid Vipstjært (Motacilla alba): Gul Vipstjært (Motacilla
flava), Spurv (Passer domesticus), Bogfinke (Fringilla coelebs), Skovspurv (Passer montanus), Bomlærke (Emberiza miliaria), Gulspurv
(Emberiza citrinella), Musvaage (Buteo vulgaris).
0. H.

UDFLUGT TIL KONGELUNDEN OG STOHE MAGLEBY STHAND
SØNDAG D. 8. SEPTEMBER

KL 9 Form. samledes Deltagerne paa Amagerbros Jærnbanestation;
33 Medlemmer, hvoraf 4 Damer, havde givet Møde.
Efter Ankomsten til Store Magleby Station gik man til Kongelunden; Vejret var godt, med høj, klar Septemberluft, Vinden nordvestlig. Over de flere Steder afhøstede Marker saas undervejs jævnligt betydelige Vibeflokke, en enkelt Gang med Hjejler iblandt. En
Musvaage forfulgtes af Viber, og nogle Gange lod Taarnfalk sig se.
I Kongelunden indtoges Frokosten, medens et jævnt Træk af Hvepsevaager (Pernis apivorus) gled hen over Skoven: kommende fra Øst
og fortsættende Rejsen ud over Køge Bugt i sydvestlig Retning. Nogle
havde været at se i Skoven tidlig om Morgenen, fortalte Fasanjæger
Albrechtsen. Kl. 12 brød man op og begav sig ned til Stranden;
desværre, den stod tom.
Hvor saa ofte Flokke af Vadefugle tumle sig i Luften og Fladvandet, var den Dag næppe en Fugl at øjne; .nogle faa Bekkasiner
(Gallinago scolopacina), Regnspover (Numenius arquata), Ryler (Tringa
alpina) og Præstekraver (Aegialitis hiaticula) var alt! Tre Dage før
havde hele Stranden været levende af trækkende Digesmutter (Saxicola oenanthe), nu vare heller ikke de tilstede, kun en enkelt saas.
Rundt Aflandshage gik Turen videre langs Stranden, men Billedet
var stadig det samme - ingen Vadefugle, intet Træk. To Gange
saas Mursejler (Cypselus apus), sent for denne Art. Nogle af Deltagerne fortsatte Turen langs Stranden helt til Dragør, men de fleste
vendte efter Planen tilbage til Store Magleby for at naa Toget Kl. 4
til København.
Følgende 35 Arter iagttoges: Stokand (Anas boscas), Stormmaage
(Larus canus), Hættemaage (Lams ridibundus), Vibe (Vanellus cristatus), Hjejle (Charadrius pluvialis), Præstekrave (Aegialitis hiaticula),
Bekkasin (Gallinago scolopacina), Regnspove (Numenius arquata\
Mudderklire (Actitis hypoleuca), Svaleklire (Totanus ochropus), Ryle
(Tringa alpina), islandsk Ryle (Tringa canutus) (2 unge Fugle set
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sammen med 4-5 Præstekraver), Musvaage (Buteo vulgaris), Hvepsevaage (Pernis apivorus), Spurvehøg (Accipiter nisus), Taarnfalk (Falco
tinnunculus), Ringdue (Columba palumbus), Mursejler (Cypselus apus),
Forstuesvale (Hirundo rustica), Bysvale (Hirundo urbica), Digesvale
(Hirundo ri paria), broget Fluesnapper (Muscicapa atticapilla), gul
Vipstjert (Motacilla flava), Engpiber (Anthus pratensis), graa Digesmutte (Saxicola oenanthe), Bynkefugl (Praticola rubetra), Lærke
(Alauda arvensis), Musvit (Parus major), Blaamejse (Parus coeruleus),
Sortmejse (Parus ater), Stær (Sturnus vulgaris), Spurv (Passer domesticus), Bogfinke (Fringilla coelebs), Gulspurv (Emberiza citrinella)
og Irisk (Cannabina linota).
E. L. S.

