Mindre meddelelser, Aktuelt
Spidsand Anas acuta: Fuldlagte ægkuld er truffet
19/4-4/6 (N = 10). Ægantallet har varieret mellem
7 og 10 med et gennemsnit på 9 .17 æg pr. kuld for
6 kuld. Ikke flyvefærdige pull. er truffet 1115-29/7
(N = 11). Antallet af ællinger har varieret mellem
3 og 10 med et gennemsnit på 7.25 pull. pr. kuld (N
=

8).

Skeand Anas clypeata: Fuldlagte kuld er truffet i
perioden 9/5-25/7 (N = 12). I 5 kuld varierede ægantallet mellem 5 og 12 med et gennemsnit på 9.43
æg pr. kuld. Ællinger er konstateret i perioden
3/6-29/7 (N = 10). Antallet af pull. varierede mellem 2 og 10 med et gennemsnit på 6.50 pull. pr.
kuld (N = 4).
Taffeland Aythya ferina: Fuldlagte kuld er truffet 18/4-18/6 (N = 8). Salomonsen (op.cif.) nævner æglægning i maj. I 8 kuld varierede ægantallet
mellem 3 og 9 med et gennemsnit på 5.88 æg pr.
kuld. Dette er betydeligt lavere end gennemsnittet
af 312 kuld fra Måhren på 8.19 (J. Havlin, Int.
Conf. Wildfowl Res. Conservation, 306-310, Brno
1965, 1966) og af 216 kuld fra Ismaninger
Teichgebiet på 8.52 (E. Bezzel, Vogelwelt 87,
97-106, 1966). Ungekuld er truffet i perioden 11157/8 (N = 45). Af kuldene, hvor antallet af pull. er
noteret, indeholdt 22 mellem 1 og 8 pull. med et
gennemsnit på 4.68 pr. kuld.
Troldand Aythya fuligula: Fuldlagte kuld er
truffet i perioden 13/5-27 /8 (N = 14). Salomonsen
(op.cit.) nævner først æglægning fra ultimo maj til
ind i juli. Antallet af æg varierede mellem 7 og 16
med et gennemsnit på 10.25 æg pr. kuld (N = 12).
Salomonsen (op.cit.) nævner kuld mellem 6 og 14
æg. Fra Ove Sø i Thy er kuld på mellem 6 og 16 æg
truffet (B. Løppenthin, Dansk orn. Foren. Tidsskr.
33, 66-91, 1939). Gennemsnittet af 7 kuld fra Jæren, Sydnorge var 9.3 æg pr. kuld (Haftorn
op.cit.). Denne kuldstørrelse ligger noget over gennemsnittet på 8 .48 for 99 kuld fra Ismaninger
Teichgebiet (Bezzel op.cit.). Pull. er truffet i perioden 5/6-6/8 (N = 30) med 1-10 pull. pr. kuld. Den
gennemsnitlige kuldstørrelse var 4. 75 pull. pr. kuld
(N
24).
Toppet Skallesluger Mergus serrafor: Fuldlagte
kuld er truffet i perioden 19/5-19/7 (N = 17). Salomonsen (op.cif.) nævner æglægning fra ultimo
maj. Antallet af æg varierede mellem 3 og 18 i 14
kuld med et gennemsnit på 9.79 æg pr. kuld. Fra
Vejlerne, Nordjylland indeholdt 25 kuld gennemsnitligt 10.5 æg (L. Kortegaard, Danskorn. Foren.
Tidsskr. 62, 37-67, 1968). Den gennemsnitlige kuldstørrelse for 140 kuld fra Hiddensee, DDR var 9.85
æg pr. kuld (P. Curth, Der Mittelsåger, Wittenberg-Lutherstadt 1954). Ungekuld er truffet i
perioden 19/6-3118 (N = 50). Antallet af unger varierede mellem 1 og 150 med et gennemsnit på
16.67 pull. pr. kuld. Arten er kendt for at adoptere
fremmede ællinger, men »kuldet« på ca. 150 små
pull. fra Agger Tange må vist indtil videre betragtes
som verdensrekord.
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Summary: Time of breeding, clutch size and nestling production in some species of Anatidae in
Northern Jutland, Denmark.
The time of egg laying, clutch size, nestling time,
brood size is shortly described for Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas querquedula, Anas acufa, Anas clypeafa, Ayfhya jerina, Aythya fuligula and Mergus serrafor in Northern Jutland, Denmark.

Aktuelt
XVII INTERNATIONALE ORNITHOLOGISKE
KONGRES
Den 17. internationale ornithologiske kongres finder sted fra den 4. til den 11. juni 1978 i Vestberlin.
Kongressen vil være under auspicier af Deutsche
Forschungsgemeinschaft ved specielle fondsmidler
stillet til rådighed af ministeren for forskning og
teknologi.
Kongressens præsident er professor Donald S.
Farner, Seattle. Generalsekretær er Rolf Nohring,
Berlin.
Deltagelse i kongressen er åben for enhver, der er
interesseret i ornithologi.
Programmet for kongressen kan opdeles i seks
punkter:
1. Plenarmøder, hvor foredragsholdere vil tale om
bestemte emner, der vil blive annonceret på et
senere tidspunkt.
2. Symposier, som vil blive delt i fire sektioner,
hvis emner også vil blive meddelt senere.
3. Plakatpræsentationer, en nyskabelse inden for
disse kongresser. En slags mindre meddelelser,
hvor man får stillet en opslagstavle til rådighed
og på denne kan præsentere sine nyeste forskningsresultater, fortrinsvis i form af figurer og
tabeller.
4. Interessegrupper, hvor klart definerede emner
vil blive diskuteret i en snæver kreds.
5. Film vil i endnu højere grad end tidligere spille
en rolle på kongressen, men samtidig bliver udvælgelseskriterierne skærpet.
6. Ekskursioner vil finde sted både før og efter
kongressen. lait er der planlagt 36 ekskursioner
til alle egne af Europa, ikke blot Tyskland.
Foreløbig tilmeldelse og anmodning om yderligere oplysninger sendes til generalsekretæren: Rolf
Nohring, Hardenbergplatz 8, Zoologischer Garten,
D-1000 Berlin 30.
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ÆNDRINGER I REDAKTIONEN
Efter flere års arbejde i redaktionen af tidsskriftet
har Poul Hald-Mortensen ønsket at udtræde
p.gr.a. manglende tid. Det er med sorg og beklagelse vi tager afsked med PHM, men arbejdet i Miljøministeriet er så krævende, at der desværre ikke
kan blive tid til tidsskriftsarbejde. Redaktionen har
i de forløbne år draget stor nytte af PHM's omfattende viden på en lang række felter inden for ornithologien, og vi er så optimistiske at håbe, at initialerne PHM fremdeles vil dukke op i spalterne,
f.eks. i anmeldelserne. Vi siger Poul tak for hans

store indsats gennem årene og ønsker ham fortsat
fremgang i ministeriet.
I stedet for PHM er Jon Fjeldså indtrådt i redaktionen. Fjeldså vil være læserne bekendt fra artikler
og anmeldelser i tidsskriftet plus bøger og afhandlinger andetsteds. Måske kender endnu flere ham
som en fremragende tegner, der har illustreret bl.a.
Atlasbogen. Han hører til de flittige videnskabsmænd, så redaktionsarbejdet vil forhåbentlig ikke
virke bremsende på hans videnskabelige produktion. Vi ønsker JF velkommen og glæder os til
samarbejdet.
FW, JD, BPN

Fotokonkurrencen

Der er igen indkommet et pænt udvalg af fotos til fotokonkurrencen og billedarkivet. Vi har
valgt tre billeder som vindere:
Førstepræmien går til Jens B. Bruun for billedet af en ung Sølvmåge, der snupper en torsk
for næsen af to andre måger, hvoraf i hvert fald den gamle er en Svartbag (side 64). Et fremragende eksempel på et »snap-shot«, som alligevel viser den unge Sølvmåges dragt i mindste
detalje. Man glæder sig også over, hvor fint vandet fremtræder på billedet.
Som andenpræmie har vi valgt det usædvanligt smukke portræt af en Odinshane i vinterdragt, taget af Erik Thomsen (side lQ). Belysning, skarphed og komposition er meget nær det
perfekte. Også her spiller vandet en fremtrædende rolle.
Trediepræmien går også til Erik Thomsen for billedet af to Fjordterner, der giver en ubuden Splitterne en varm velkomst. I modsætning til Odinshanen er her et eksempel på et handlingsmættet foto af samme type som førstepræmien. (Side 36).
Desværre var ingen af disse tre billeder forsynet med data om lokalitet, film, hastighed
m.v., så vi benytter lejligheden til at bede fremtidige indsendere om sådanne data, som kan
være til gavn for andre fotografer.
Fotoarkivet er umætteligt, og vi opfordrer fortsat til at sende masser af fotografier ind til
billedredaktøren: Frank Wille, Holger Danskesvej 62, 2. tv., 2000 København F.

