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. Mindre almindelige !ugle på Amager genne• Arene 1958-1968. 

Nedenfor er givet en samlet fremstilling at en rakke 111.ad.re alllin4elige !ugle
arters. forekomet på Amager i !rene 1958-1968. De omtalte tugle tilh•rer arter, 
der træffes fåtalligt i omr!det, men som ikke er al ajeldae, at iagttagelserne 
ekal behandles af D.O.F.s ejældenhedsudvalg. Iagttageleerae er fortrinlrfia fra 

. det sydlige Amager, d.v.s. Kongelunde-området og Aflaade~age og 1 aindre omfang 
fra området omkring den nuværende Sjællandebro. Hertil komaer enkelte observati
oner fra andre steder pl Amager. 

Oversigten er udarbejdet dels pl grundlag at alle tidligere i D.O.Y.T. og Felt
ornithologen offentliggjorte iagttagelser - her kan ferat og fre"eat nævnes den 
i D.O.F .T., årg. 59, 1965 offentliggjorte liete omhandlende lliadre alminde!.ige fug
le truffet på Sydvestamager i Arene 1960-63 - og dels pl grundlag af ikke tidligere 
offentliggjorte observationer foretaget af fø+gende ornitholeger: Steen J. Chri
stensen, H. P. Jensen, Stig Kjmrgaard Rasmussen, Johnny L. Pedereen, Svend Peder
sen og John Sandberg. 

Blieg!s (Anser albifrons). 

Kun 13 iagttagelser af ialt 40 - hovedsageligt trækkende fugle - heraf s!e 12 i 
vintermånederne jan./febr., 12 om foråret ult. marts/ me4. april og 16 om efter
året ult. sept./med. okt. 

Bramg!s (Branta leucopaia). 

Fra perioden med. marts/ult. maj foreligger 9 iagttagelser at ialt 761 fugle, her
af 737 ult. marts/ult. april. Om efteråret er arten kun observeret 2 gange, idet 
ialt 4 er aet ult. okt./pr. nov. Endelig rastede l i Dragør i dec. 1961 og jan. 
1962 (D.O.F.T., årg. 59, 1965). 

Pibesvane (Cygnus columbianus). 

Er truffet regelmæssigt men i vekslende antal 1 trektiderne. Om foråret er ialt 
set 274 fra d. 18. marts til d. 8. maj fordelt med 3 med. marts, 47 ult. marts, 
46 pr. april, 63 med. april, 114 uit. april og l pr. maj. Om efterlret er ialt 
observeret 417 fra d. 8. okt. til d. 19. nov. fordelt med 104 pr. okt., 196 aed. 
okt., 78 ult. okt., 38 pr. nov. og i med. nov. Endelig foreligger en iagttagelse 
af 1 r~t. ved Aflandshage d. 24. dec. 1962 (FO 1/1967). 

Duehøg(Accipiter .gentilie). 

1 truffet rat. 1 Kongelunds-området således: 16.-17. febr. 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 
1965), d. 27. febt. 1965 samt 4. jan.- 30. marts 1964 (FO 2/1966). 5 trækiagtta
gelser fordelt med 1 pr: april, 2 sept., l ult. nov. og l pr. dec. 

Rød Glente (Milvue milvus). 

Fortrinsvis set om foråret. Ialt 18 iagttaget, heraf 1 med. marts, 3 ult. marts, 
3 pr. april, 6 med. april (alle 1963), l pr. maj, l med. juni, l ult. juli og 2 
pr" sept. 

Havørn (Haliaetue albicilla). 
3 treektagttagelser: 1 juv. d. 18. okt. 1964 (FO 2/1966), 1 juv. d. 11. marts 1966 
(FO 2/1966) og l juv. d. 20'. marts 1966 (FO 2/1966). F•lgende vinterobservationer 
foreligger: 1 juv. ret. d. 30. nov. 1958, 1-3 juv. ret. ult. jan./febr. 1963 · 
(D.O.F.T., årg. 59, 1965), 1 juv. ret. d. 10. marts 1965 (FO 2/1966), 1 juv. ret. 
pr. d~c. 1965 - pr. febr. 1966 (FO 2/1967). 

Hedehøg (Circus pygargus). 
1 juv. ret. Det Inddæmmede Areal d. 24.- 31. aug. 1959 og l juv. rst. sammesteds 
juli/aug. 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1965). Herudover 3 iagttagelser fra maj (her
af 1 ad. han) og 2 fra· aug. (hunner el. juv.) • 
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. Fiskeørn ( Pandion haliaetual • : ''.~'. ~~T , . · · 
Regelmeeeig pl treek elvel forlr som efterAr. I lrea• 19,8-1968 er talt iagttaget 
108 om forlret fra d. 20. marts til d. 24. maj fordelt ••4 1 ae4.·aarta, 'ult. 
marte, 33 pr. april, 28 med. april, 27 ult. april, 6 pr•.•3~8 •••·maj og 2 ult. 
maj. I samme !rrække er 80 øet om efterlret fra d. 3. aug.~til 4. 18. okt. fordelt 
med 6 pr. aug., 13 med. aug., 22 ult. aug., 16 pr. aept•, -·18 .· aed.. sept., 2 ult. 
eept. og 3 med. okt. Eadvidere er 3 truffet i juli. ~·;',h ·. , 
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Lærkefalk (Falco subbuteo). 

Regelmæssig men fåtallig på trek, hyppigst om etterlret.·"xait lit eet om forlret 
fra d. 18. april til d. 16. juni fordelt med 4 i april,·:~ ·i, iaj og 2 i juni samt 
32-36 om efteråret fra d. 18. aug. til d. 17. okt •. fordelt''·med 6-7 i aug., 2'-28 
i aept. og 1 i okt. · · · · . : (::J;:li; ·.f:· 

... ' I. /'- ,'. ·~·.\.j~,··{: < ;·.; 

Vandrefalk (Falco peresrinus). ," ~~-:< -' · 
~ ·~ "_- :~, .·~ ' ' 

I første del.af perioden tltallig, men regelmæesig pl trek og 'om Tiateren, men 
efter 1964 kun 1 iagttagelse: 1 trk. Kongelunden d. 4• ( okt.'+1967 (FO 3/1968). 
I !rene 1958-1964 ialt set 25 herat li jan., 2 i tebr., 2 ~marts, 1 i maj, 8 i 
aug., 4 i sept., 5 i okt. og 2 i nov. 

: i~, ; 

Trane (Grus grus). 

Optræder regelmæssigt men i stærkt vekslende antal 1 trektiderne og lejlighedsvis 
som sommergæst. I Arene 1958-1968 er ialt observeret ca. 850 om foråret i perio
den tra d. 30. marts til d. 20. maj fordelt med 4 i marts, ca. 805 i april (heraf 
alene ca. 635 i 1963) og 41 1 maj samt 74 om efteråret tra d. 1,. aug. til d. 16. 
okt. fordelt med 8 1 aug., 26 i sept. og 40 i okt.; desuden er ca. 4o truffet i 
juli. 

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana). 

1963: l ·rst. d. 12. maj Kongelunds,tranden (D.O.F.T., årg. 59, 1965). 1967: 1 ret. 
d. 14.- 18. april Kongelundsstranden; l r~t. d. 31. aug. Sjællandsbroen (D.O.F.T., 
årg. 63, 1969). • 

Lille Præstekrave (Charadrius dubius). 

Set n~sten årligt i få eksemplarer fra pr. 
geleer, hvoraf hovedparten i juli og aug. 
er 4. ' 

maj til ult. okt. Ialt ca. 30 iagtta
Højeste antal iagttagne !ugle pr. dag 

Hvidbrystet Præstekrave-_(Charadrius alexandrinus). 

Yderst fåtallig og ikke årlig. 10-15 iagttagelser af omkring 15 fugle i perioden 
fra p~. april til med. aug. 

Stor Kobbersneppe (Limosa limosa). 

Optræder hvert år fåtalligt trækkende og rastende. Observationerne er fra d. 28. 
marts til d. 14. aug., og ialt er aet 55-62 fugle fordelt over de enkelte måneder 
p! følgende måde: 1 ult. marts, 17-21 april (heraf 14-16 med. april), 9-10 maj, 
2 ult. juni, 19-21 j~li·og 7 aug. Det største antal sås d. 20. april 1966, hvor 
7 rat. Kongelundsstranden. , I 1967 rst. 1-6 i en leengere periode fra d. 14. juli 
til d. 14. aug. Kongelundsstranden og Aflandshage. 

Sortgrå Ryle (C~lidris maritima). 

1959: 5 ret. d. 1. marts Aflandshage. 
1960: 1-2 set 4 gange d. 31. jan. - 20. marts Kongelundsstranden og Aflandshage 
(D.O.F.T., !rg. 59, 1965). 
1966: 1 set jævnligt d. 22. jan. - 20~ marts Kongelundsstranden; l rat. d. 13. -
15. okt. Kongelundsstranden. 
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.sandlobor (Crocethia alba)• . ; ;i:'Lf~~~{~tlfkf'~: i 
? iagttaget om for!ret Ted ltongelundsstrand.eJl: 2 ult. -.r~-~~ ••t;taaj,·2 ult. 
maj, 1 pr. juni og 1 med.. juni. Truffet regelmmsaigt ~···.-~;,"6~-<,.·juli til. t:l• 2,. 
sept., ialt ll!et 73- 105 hvoraf 1 med. juli, 15-25 ult. -~~µh"°•'O· pr. "•ug•;. . 
8-10 med. aug., 4 pr. eept., 5 aed.. sept. og 4 ult. eept'~j·:_~:)l_akaiaale antal rasten
de fugle 7 els i en periode ult. juli og pr. aug. 1965. , ·~'~fVl;: .. " .· :; · 

Karlober ( Limic ola falcinellua) • . '1' J~t~f {1,S;~ , •< . 
4 forlrsiagttagelser fra Sjællaaclsbroen: 2 rat. 4• 16. aaf~~959~.'.l rat. 4. 2,. 
maj 1959, 1 ret. d. 1'7. maj 1961 og 3 rat. d. 24. m&j'~~61.~Mtft?i~gttagelaer at 
84-111 fugle i perioden fra d. 13. juli til d. 1. eept_.·:to~~-'~' '' felgende mlde: 
20-30 med. juli, 9-11 ult. juli, 16-19 pr. aug., 27-34· ·~~,·~~~ug.·s_tll-16 ult. aug. 
og 1 pr. sept. Største antal pl en enkelt das 11 aet, ~~-~'·?.t,~,"~r~:'·.1968 Atlan4ehage. 

ounahane (Phalaropua lobatuel. · .. •. ·.· J'ii7jf~{,Wf}J~~~'{r: 
3 iagttagelser fra maj/juni: 1 rst. d. 20. maj 1968. og'..;4i.:2;,:1~3Uld. 1968 l:onge
lundsstranden (FO 3/1968) eamt 1 rst. d. 5. juni 1959~Sjellaa4åbreen. I evrigt 

:::. e::.:.~·;:::::.::i:: :~::::i:::)~· 31. · aug~ ···. "' ',"qfif f.0~''.'~; ~ 
1-4 fugle set næsten.årligt. Ialt er truttet 21-22 fordelt'.pl_tølgende ml.de: 
2 pr. juli, 4 med. juli, 6-7 ult. juli, 4 ult. aug., 2·.ae4•~~aept•, .1 pr. okt., 
1 pr. nov. samt l pr. dec. . . . "·.· 'e , . 

. ~: ~· ·,, "." : <· -~. 
. ' Dværgmåge (La.rus minutus). 1: 

. '. 
Om foråret er ialt observeret 15 fra d. 23. april til d. 7.'.juni og OJll etteEAret 
ialt 25-27 fra d. 12. juli til d. 6. nov. Af de iagttagne 'fugle har 70-90 I o 
været juv. Observationerne fordeler eig på følgende måde over de enkelte m!neder: 
5 ult. april, 7 med. maj, 2 ult. maj, 1 pr. juni, 2 med. juli, 3-4 pr. aug., 3 
med. aug., 2 ult~ aug., 3 pr. sept.'6-7 med. sept., 4 pr. okt.' og 2 pr. nov. 

Ride (Risea tridactyla). 

1958: 1 juv. rst. d. 5. jan. Kongelundsstranden • 
. 1966: 1 juv. rst. d. 10. april Kongelundestranden. 

Rovterne (Hydroprogne tchegrava). 

23 observeret - fortrinsvis trk. - i perioden fra d. 21. april til d. 28. aug., 
heraf 3 ult. april, 1 med. maj, 2 pr. juni, 1 med. juni, 2 pr. juli, 1 med. juli, 
5 ult. juli, 5 pr. aug.~· 1 med. aug. og 2 ult. aug. 

Alk {Alca torda). 

Ialt 20 aet på 10 forakellige observationedage hovedsageligt i vinterm!nederne. 
Af de iagttagne fugle er 12 set jan., ·5 febr., l okt., 1 nov. og·1 dec. Hertil 
kommer fund af 2 døde fugle henholdsvis fra ult. jan. 1967 og pr. marts 1964. 

Lomvie {Uria aalge). 

1962: 1 trk. d. 16. ilept. D;agør. 
1963: ·3 fundet døde april/maj Kongelundsstranden. 
1964: 1 rst. d. 25. okt. Kongelundsstranden. 

Tejst {Cepphus grylle). 

5 iagttagelser, alle ar en enkelt fugl. Af disse blev 2 set jan. , 2 marts og 1 · 
okt. 'Hertil føjee et fund af en død fugl i med. april 1966 ved l:ongelundeatran
den. 
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Natravn (Caprimulgue europeua). 
. i_,". 

f.'"; ~1 ....... ~~;;;:":..~~ '. .--:' 
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. ·~· ' ' -. 
7 set om foråret fra d. 10. maj til d. 29. maj. 15-20 iagtt•c•t o• efterlret fra 
d. 23. aug. til d. 12. okt., heraf 3-5 ult. aug., 6-7 pr. ,••pt., "_6 •••• aept., 
1 ult. sept. og 1 med. okt. , 

Isfugl (Alcedo atthis). . .' .. 
11 iagttagelser fra månederne aug./dec. fra Sjellandabroea.Ca i•ctt.) og Xonge
lundsstranden ( 9 iagtt.). Af diese 11 fugle er 3 aet i aug.,· 3, 1 aept., 2 i okt., 
1 i nov. og 2 1 dec. · · J. • . 

,_.. ~.-
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Vendehals (Jynx torquila). 
"f ,r .. ~.-'1--

, ·.' ·: l"i~ 

Regelmæssig i træktiden såvel forår som efterlr. . På optrækket er ialt aet 47-51 
i tidsrummet fra d. 18. april til d. 11. juni. fordelt aed 4 med. april, 6 ult. 
april, 17-19 pr. maj, 13-15 med. maj, 6 ult. maj og 1 med.' juni.~ ·· Pl ned trækket 
er ialt set 41-48 i perioden fra d. 16. aug. til d. 30. eept~ fordelt aed 7-8 
med. aug., 23-26 ult. aug., 7-10 pr. sept., 2 med. aept. og 2 ult. sept. 1 er 
desuden set d. 27. juli. 

Bjerglærke (Eremophila alpeetris) • . 
Flokke på op til ca. 40 fugle set overvintrende p! Det inddæmmede Areal nov./febr. 
Herudover er arten truffet 1 vekslende antal fra lr til år på ~ongelundsatraaden 
i tidsrummet fra d. 3. okt. til d. 18. febr., ialt ca. 110 iagttaget fordelt med 
16 okt., .30-35 nov., 27-30 dec., 14 jan. og 18 febr. 

. , 
Pirol (Oriolus oriolus). 

Enkelte truffet næsten årligt i Kon&elunden om tor!ret fra d. 27. maj til d. ,1. 
juni, ialt 26-32 set, heraf 3 ult. maj, 10-14 pr. juni, 9-11 med. juni. og 4 ult. 
juni. Desuden er 1 han set på Amager Fælled d. 14. maj 1962 (FO 3/1962). 

Nøddekrige (Nucifraga c~ryocatactes). 

Set i ~ongelunden i forbindelse 
3-4 ia.gttaget jævnligt fra ult. 
endog et par gange set 9 fugle. 
årg. 59, 1965). 1-3 set hyppigt 

Spætmejse (Sitta europaea). 

med invasioner, således 1 rst. d. 16. april 1958, 
sept. 1961 til ult. juni 1962, i jan. 1962 blev 
Arten ynglede i Kongelunden 1 1962 (D.O.F.T •• 

fra d. 6. aug. 1968 og resten af !ret. 

Yderst tå iagttagelser fra Kongelunds~området: 1 aet d. 10. dec. 1961 (FO 3/1965), 
1 iagttaget ult. aug. 1965, 1 set jævnligt fra d. 7. maj til d. 27. aug. 1966 og 
2 iagt,taget d. 11. nov. 1966. 

Vandstær (Cinclus cinclus). 
1960: 1 rst. d. 5. nov. Kon~elundsstranden (D.O.F~T., Arg. 58, 1965). 
1965: 1 ret. d. 24. okt. Kongelundsstranden. 

Ringdrossel (Tur~us torquatus). 

Set Arligt i vekslende antal i træktiderne om foråret fra d. 7. april til d. 14. 
maj og om efteråret fra d. 24. sept. til d. 31. okt. På optrækket er ialt aet 
25-37 'fordelt med 1-2 pr. april, 4 med. april, 9-15 ult. april, 9-14 pr. maj og 
2 med. maj og på nedtrækket er ialt iagttaget 31-4o fordelt med 3-7 ult. sept., 
18-22 pr. okt., 5-6 med. okt., 4 ult. okt. samt 1 pr. nov. 
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Humdatjort (Phoonicuruø ochruroe). . ' ,:~~1~~~~~·,;\ .. 
Fåtallig ;ynglefugl på Nord- og Øatamager. EndTidere trutte' ~'i. Eoageluad•-oarldet 

. i Arene 1963-66. Ialt set 9-10 om forå.ret fra d. 9. •tr.#.1: til· 4• 7. aaj, heraf 
1 pr. april, 3-4 med. april og 5 pr. maj. Om etterlret·:ei- '.cl•t au.lede antal 6, 
der er observeret i tidsrummet fra d. 4. sept. til d. 2,~:'/•ept. forclelt 11e4: 1 pr. 

:::::~e 1 ,:::i:::t:v::i:a;~t. aopt. ., ,.'. ·.· ,t)-ti~~?'.:J.~ . 
Ialt 7 forårsiagttageleer tra d. 11. april til d. 25. "j;_:af.~~aae er 1 aet med. 
april, 3 med. maj og 3 ult. maj. Kun 3 iagttagelaer tr&ietterlret, nemlig 1 ult. 
aug. og 2 med. sept. 

Græshoppesanger (Locuetella naevia). 

1966: 1 ret. d •. ?. aug. Kongelundestranden. • 
1968: l rst. d. 21. maj Kongelundsstranden.. ", 

,; 

Høgesanger (Sylvia nisoria). 1 · • • ••. 

Ynglede 1 Kongelunden til og med 1962, indtil 4 fugle· bie~: 4'',':fmvnligt aet i som
merens løb; den tidligste iagttagelse er fra ··d. 17. ·maj.;·. Ettefi·1962 kun fl iagt
tagelser: 1 rat. d. 12. maj 1964 i Kongelunden (FO 2/1966),"1 par.gjorde yngle
forsøg 1 Kongelunden 1965 (FO 2/1969), 1 rat. d. ,,30. maj. 1966 Aflandehage-omr!det 

. (FO 2/1969) og 1 rat. d. 20. aug. 1967 p! ~ongelundaetrancie'1•'.(;,,'};, : . ' . 
. . '- ~ ~. ' . ~-

<"!"· ._ 

Lille Fluesnapl)er (Muscicapa parva). ·· ·' \· · 
.'. ,\.' .~"~.il:;.·.: 

Set hyppigt om foråret i Kongelunden fra d. 10. maj til d~ ·2"-•·juni• 2 ad. han
ner rastede her i længere tid henholdsvie fra d. 31. ·maj til :4~ ·.15 •. juni og fra 
d. 10. juni til d. 24. juni begge 1966. De øvrige foråreiagttagelser udgøree af 
ialt 14-17 fugle, hvoraf 3-6 sås med. maj, 6 ult. maj.og 5 pr. juili. 6 etteråre
iagttagelser fra d. 3. sept. til d. 29. okt. fordelt med. l P:W:• sept., 1 med. sept., 
2 ult. sept., l pr. okt. og 1 ult. 'okt. ,, , 

I 

Markpiber (Anthua campestrie). 

Set næsten årligt men kun om efteråret fra d. 13. aug. til d.· 6. eept. Af ial~ 
8 iagttagelser er 1 fra med. aug., 5 fra ult. aug. og 2 fra pr. eept. 

Rødstrubet Piber (Anthue cervinua). 

Bortset fra 2 forårsiagttageleer: l ret. Kongelundsstranden henholdsvis d. 15.· 
maj 1960 og d. 11.- 12 •• maj 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1966) kun eet om efteråret 
fra d.;.·2. sept. til d. 18. okt. Ialt ca. 140 observeret (heraf alene 94 i 1966) 
fordelt med 15-16 pr. sept., ca. 65 med. sept., ca. 55 ult. sept., 4-6 pr. okt. 
og 1-~ med. okt. 

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea). 

4 iagttagelser fra månederne sept./nov. heraf 1 pr. sept., l med. okt., 1 pr. 
nov. samt 1 med. nov. 

Hortuian (Emberiza hortulana). 
Årlige iagttagelser i træktiderne, om foråret ialt set 20 fra d. 24. april til 
d. 18~ maj, heraf' 1 ult. april, 8 pr. maj og 11 med. maj. Om efteråret ialt 
truffet 20-23 fra d. 17. aug. til d. 27. sept., heraf 1-2 med. aug., 12-14 ult. 
aug.,·5 pr. sept., 1 med. sept. og 1 ult. sept. 

Laplandeværling (Calcarius lapponicus). 
sept. til d. 4. 
fra med.. jan. , · 




