


- J_1_ r~,ci :··-:_r::: c:r· J_;1c_:::r-=;r_~l: ia.gtt2,gelser f:":'a ialt 16 personer os derudo-
vcr· b_:.:c ,jeg ;1.:;f'.-':o.cc:t spredte observs:tioner fra enk:elte andre; alle sk2-2-

115 dage eller ca. men 
•;_:i.::_; ('C:'.°_,~ ·:: '::>,_l.~1,1 2,e, at c".e·r· is::e-c i wcek--enderne har været flere iag~cte,gc--

·-•• --_·_:,, -'. 0 1" '-'·()'''• ,,--" 11"-.,,-'-- 1""•dst _,::i-=p\rket- (2t; d'-'l.cre) 1'1"°'11 Og 0 ·°- l. ;pe>r-'-R OC- ;'1-,,-,.-' 1 ~ \J .... _ ....... L.. , \. ~ L.· 'v V u t; _ t.. ~tz..._,.r,_..._':i.,. V U '--'JQ 5' _L"v -J t.-.Ji::::t. . .o..J..C..l. l; ~..... C..> '·~" l-'-t.. .L .... _ 

n;),r ~~-~;:1i-·--.'_'-ct0~1 1;-2:;:'e-~ stor (22 hh'r. 23 dg.). Det indsamlede mater:Lc:;le 
~er;or sigP3 2t være yderst tilfredsstillende, selvom flere arter 

hsr n·d-:_ tc"; u.ceJ.ar1es p. g. a. for lidt op1ysni_nger. 
,"'i'i:0_; ~1:1-·Jer :::1ed næs';c ::·a.pport at kunne gi ve et fy-ldigere billede af de al
~1~delige~e arte~; materiale hertil bedes indsendt omkring nytår 72/73 
oc følger samme retningslinjer som til forårs-rapporten. 

?-:1_g. forkortelser er anvendt: i'Ufl. =-Aflandshage - Klf. =Kongelundsfo:c·tet -
z,:,:1v, =Kongelundsve j - S=Sandøen -· Sø. :.:::Søvang - T. =Tanghjørnet. 

:i:-1dsendere; E'rank Abrahamsson (FA) - Lars Nørgård Andersen (UTA) - S0-, 
ren .Andersen (SA) - Michael Bastj_an (MB) - Leon Berthou (IJ3) 
- Kj_m Duus (KD) - Tommy Flies (TF) ." Ole Jenkel (OJ) -· L::ve 
Jensen (AJ) - Torben Jensen (TJ) - J~eif Madsen (U!r) - Ey-v:i.nJ 
Malchow--Møller {EMM) - Bjarne Rasmu,ssen (BR) - Stig Kjæ:r-
g§.rd Rasmu[-:;se:n ( SKR) - Erik Sand (ES) - Vagn Valentj_nuE;sen 
(VV). 

~c;_lclemntt=?r]_ale: D.O.F.T. 1971 nr. 1-2: s" 30-65 og F.O. 1966 nr. 2 s. 
58-61. 

l trk. SSØ 12/2 ( SKR), 1 trk. S 4/3 (FA), er eneste oplysninger 
nm lt,m~r1e:;,~ - det er vist ekstremt få! 

_qx~~-:_c~~:t_9et __ 1:?:.P~dy)cker: lex. rst. 15/6 (BR). 

I1ille lapped~rkker; 1 8/1 (FA)? 1 29/1 (FA), 2 30/1 (SKR), 1 5/2 (FA) i 

2--14/2. '(ci_;,;.·;--si-:: j ; at ) . 

', - S'._Eu·1r; Vinterie.gttagelser: 2 1/1 (OJ), l 15/1 (BR), l 24./J. (SKR), der.-
~ftt~-_L' -de første omkring 1/ 4, hurtigt stigende til 27ex. 8/ 4 (BR) og med 
max. d. 23/4 med 52 (BR), endnu 7/5 sås 46 og pæne tal til efter med. 
ruaj. Så store forekomster er yderst sjældne om foråret. 

Fi__'.?Js_t;b_;~ __ j_!:'~:_ EnkeJ+,e har tilsyneladende overvintret, idet der er 5 iagt. 
-i T- 0 t·1-r-·'1 ;c:> ~~ ( "' - ' ' - I ~ ·- '''\T o- ,_ 'P -r) 
_i.. _;.,.'V··-- .._.,;:_,i,,j_ \., ~ V 9 _....u _. 

2a~J~VBne: Yderst fåtallig januar-februar· de sidste fugle sås 18/3: 2 ---------" -··------------ ' 
(VV) og 25/3. 9 trk.Ø (TJ). 

0 '" n _r::- ~ J k 5/J ( rr7··) m T ) Gr:'J,,r~C::LS; _ue _i: ørste ankom norrnalt eller J_idt senere 1 tr • 0.l1...tl, lv / 1 

?~~ -t.~?T ("Es ) , 

l!!::l"C!~-;~~~-:_ 2ad. trk. NØ 15/J (SKR). 

r: ··a.v · vi: \"->1t ey•ia.o-tta geJ ser: l -16/l (TJ), 2 · 5/2 (AJ), 2 6/2 (TJ) ,- 2 
·:_·;~7;2::~(~j;/) ?--der~ft~r ;,ttt~ning 23);~~ Sex. (ES) og 27/2. 28ex. (SKE). 

K·{'"' ".r:d; Fø:~·ste iagttaget 6/3; 2 rst. (ES), dc:;refter 3d'd' :- Joo 15/3 
·-·--··-:·-·--.-----,. . ~--~ 

(SKH), 2('.,'c/ + 2o~ 16/3 (V 11); flg. højere tgl fra apr:il; ca. 50 Afl. 8/1! 



( VV ) , 10 5 r s t . + 5 2 t r k . NV 16 / 4 ( BR 9 LB ) • 

, 1·~-t~_-}Q.g§-~2._.:" første iagttaget 13/4: 2oc3' (VV), hvilket er nor~:ie.l"'~. Ge,d 
'· · vidst om den har ynglet i selve Kongelunds-området i år? 

Knara.nc!:_ 1 lettede fra T. 6/5 (ElVlM). 

Pibeand: Første iagttaget 15/3: 2 (SKR), dernæst 35 trk.SØ 29/3 (BR) og 
cå. 200 Afl. 9/4 (VV). 

Spidsand:_ Første iagttaget 25/3: 10 trk. Ø (TJ); 6 sås 9/ 4 (VV), 11 2/5 
(OJ), ellers ingen oplysninger om arten. 

Skeapd~_ Første iagttaget 4/4~ 2 par rst. (EMM,VV ,SKR). 

Fløj lsan9:..:_ lc3' + l~ 24/1 (MB) , 1 4/3 (FA) , l~ 2/ 4 (BR). 

S~rta_~~ 9ex. 24/1 (MJ3). 

Havlit: Eneste iagttagelse: lex, 5/2 (VV). 

Ederfugl: Usædvanligt høje antal i maj-juni (både ad., juv. og pull.); 
22/5 taltes 2000-2500 (heraf ca. 750pull.) og 15/6 taltes 1925 (her
af 260pull.)(BR). Efterårstrækket, eller rettere mellemtrækket, indled
tes ult. juni, idet 437ex. trak NV 21/6 (LB). 

Lille skallesluger: 1 29/1 (FA), l+l 30/1 ( SKR), 1 8/2 ( SKR), alle fug-
lehar været oo/juv. 

t- f· 

Musyåge: Højeste antal rst. sås 29/2: lOex. (SA), endnu 5 rst. 1/4 (SA). 
Trækket forløb normalt med de første fugle allerede 14/2: 3 mod NØ 
(Claus Skjødt); med. marts kom trækket igang for alvor med max. d. 24/3 
100 fugle/time, ialt ca. 400 (ES), endvidere 30 d. 25/3 Midtamager (TJ) 
og 85 30/3 (KTI). I april ialt 2lex., sidste 28/4: 2 (LNA,BR). Fra juni 
flg.: 1 rst. 15 og 24/6 (BR). Se iøvrigt tabel 1. 

Vintermusvåge: Relativt fi overvintrende, således kun 2-4 pr. dag i ja
nuar, 1-3 i februar (dog 6 4/2 og 5 6/2 (FA)), i marts kun iagttaget 3 
gange og enkeltvis, sidste sås 4/4'. lex. (EMM). 3 trk. i perioden 12/3-

(> 1/ 4. 

Spurvehøg; 4 januar-iagt. er rapporteret. Trækket forløb fra 15/3, da 
l sås (SKR) til 28/4, da 6 trak (SA,BR,LNA). Flest sås 4/4; minimalt 
18 trk. (flere iagttagere). Tilsyneladende er ingen set efter 28/4 (?). 

Duehøg For 2. vinter i træk har 2 fugle overvintret, men da iagttagel
serne er så forskellige, skal samtlige omtales: 1 29/1 (TJ), lo 2/2 
(ES), 1 5/2 (VV), 1 5/3 ( SKR,:BR), 1 12/3 (FA), 10' 14/3 (ES), l~d. d' 29/3 
(BR), lad.~ 1/4 (BR,SA,ES), samme dag, 1/4, 1 trk.NØ Klv. (BR). Desuden 
har en juv. o holdt til ved St. Magleby, hvor den er set 15/1 og 5/3 
(TJ); det ka~ jo tænkes at være den ene af Kongelunds-fuglene, idet der 
inden nytår jævnligt blev set netop en juv. o. Forhåbentlig bliver ar
ten et varigt indslag i de overvintrende fug!e. 

Rød glente: 1 trk. 13/4 (Alex Biihring, Gert Østerby). 

Hvepsevåge; Trækket har stort set været ringe, med maksimum (so@ nor-
. malt) ult. maj. Første iagttagelse er 2/5, da 2 trak NV (OJ) - heref
ter er der kun set enkelte, men 22/5 trak min. 143ex. (BR,VV). Denne 
dag var "typisk 11 for arten, idet der var regn, blæst og dis! Sidste 
større trk. 27/5: 16ex. (SKR). Sommeriagttagelse: 1 24/6 (TJ!\Jens Bruun). 



~abel _J.:.:_ Rovfugletræk, Kongelunden 

Musvåge 
Vintervåge 
Spurvehøg 
Duehøg 
Rød glente 
Hvepsevåge 
Rørhøg 
Blå kærhøg 
Fiskeørn 
Lærkefalk 
Dværgfalk 
Tårnfalk 

Hvepsevåge 
I1ærkefalk I 

l 

!Februar jMarts 
110-20121-2911-10111-20 
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1 1 
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forår 1972. 
!April !Maj 

2l-31,l-10!11-20121-30f l-10jl0-20 
515 I 17 I 1 I 3 ! - l -• ! ! i 
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I I 
I l I - i 

- I I 4 I 5 
2 I - i 
2 ' l 1 I . I i 
5 I 3 2 . 

I 1 I 
3 
1 

1 I 
l 

Total~ Musvåge 673, Vintermusvåge 3, Spurvehøg 43, Duehøg 1, Rød glen
te 1, Hvepsevåge 173, Rørhøg 2, Blå kærhøg 6 (deraf 5.rj29/juv.+lad.o), 
Fiskeørn 11, Lærkefalk 2, Dværgfalk 4, Tårnfalk 2. 

Rø~ 1 3/4 (ES), 2 trk. 4/4 (SA, Mogens Henriksen). 

Blå kærhøg;_ Mange iagttagelser er indkommet, men dens forekomst er vel 
stort set normal. I januar er o/juv. set enkeltvis flere gange, men 
yderligere 1, muligvis 2ad. c)Q' ~ås 15/1 ( OJ, BR). I februar en svag stig-· 
ning, idet 2-300/juv. sås et par gange; yderligere lad. å' 4/2 (FA) og 
lad.O' 24/2 (VV)~ I marts nås maksimum (træk? det er vel for tidligt!) -
300/juv. er ofte rapporteret og desuden 300/juv. på Afl. 5/3 og 18/3 

-~ (1J). I april er lo/juv. set regelmæssigt+til d. 23/4 (ES). Flg. træk-( . + 
'-' iagttagelser foreligger: 1 27 /2 ( SKR), 1 18/3 (VV), 2 1/ 4 (BR), 1 24/4 

(VV) og områdets sidste fugl sås 7/5: 1 trk.NNØ (BR). Desuden er Kær
høge sp. (formentlig denne art) set trk. 23/4 og 28/4 (ER). 
Af ialt 99ex. i perioden var 8' - ad.% kun .2..J..2., mens den på landsbasis 
i 1971 var udregnet til 17 (R.O. 1972:2). 

Fiskeørn' Første iagttoges 30/3: 1 trk. (ES,Gert Østerby), i april i
agttoges 8ex. (flest 1/4: 3 (ES,BR,LNA,SA)) og de sidste fugle sås i 
maj, 1 trk. 4/5 (TF) og 1 trk. 11/5 (LNA). 

Lærkefalk: Første iagt. 30/4, da lex. iagttoges siddende i et hegn (VV), 
4 / 5 sås l t rk. ( TF ) , l t r k . Ø 2 2 / 5 ( BR ) , l r s t . 2 3 / 5 ( LM) , 1 r s t . 2 7 / 5 
(FA) og endelig 1 rst. 10/6 (LTuY) - sidste iagt. er ret sen. Iøvrigt 
er det samlede antal ganske pænt for foråret. 

Vandrefalk~ lad.. (muligvis O') set på et besynderligt tidspunkt, 27 /5 
(AJ.). 

Dværgfalk: 13' 15/1 (BR,Jens Lind) og lex. 23/2 (ES) er eneste egentli·
ge ~inte~riagttagelser. Fra 11/3 ti.1 28/4 sås ialt 10, heraf 4 trk. Of
test set enkeltvis, men dog 2 30/3 (ES,LM) og 2 8/4 (SKR,BR,VV). Flest 



er set i april. 

Aftenfalk:: 1 falk, muligvis denne art, iagttoges under uheldj.ge omstæn
digheder over skoven 28/5 (BR). lad.~ fløj NØ over T. 16/6 (LB) og lad. 
~ sås flyvende langs skovens S-side 30/6 (FA) - mon det drejer sig om 
samme fugl ved de 2 sidste iagttagelser? 

Tår~~:f._~1)~ Pæne rasttal for vinterm~nederne, således max. 8 i januar, 
6 i februar, 6 i marts og 5-7 i april. Flg. trækiagttagelser forelig
ger; 1 29/2 ( S.A) og 1 4/ 4 ( SKH). 

Trane:; 1 trk. 4/4 (S.A), 70 trk.N 15/4 (IGJ,ES), 1 22/4 (Klaus Malling 
Olse.n), 1 trk.N 23/4 (ES) og endelig 35 trk. 7/5 (KD). D. 15/4 iagtto
ges stort Trane-træk mange steder ved Kbh. og i Nordsjælland. 

Vandrikse: 1 ved volden foran skoven 4/5 (MB). 

Strandskade: Første iagttoges (normalt) 2/3~ 2 rst. (VV). Herefter sås 
flere og flere med maksimum 29/3, 255 rst. (BR), endnu med.ult. maj 
ca. 50 rst. 25-35 har tilsyneladende oversomret og desuden har 1 par 
ynglet på marken bag Klf. (BR). 

Vibe: Første iagttoges 3/3: 2ex. (ES), 4/3 sås 3 (OJ) og 18ex. trak Ø 
5 I 3 ( vv ' BR ) • 

Stor præstekrave: En pæn tidlig første-forekomst: lex. 22/2 (ES), der
næst 3 4/3- (VV-) ,-5 rst. + 15 trk. Afl. 5/3 (BR, TJ) - første større antal 
29/3~ 38 rst. (BR). Flere ynglepar end normalt, ihvertfald for S. og 
Kofoeds Enge. 

Strandhjejle: 1 27/5 (SKR). 

_B:je,i~~ Flf. tal fra Afl. ~ ca. 30 8/4, 1 13/4, 2 11/5 (alle iagt. VV), 

Stenvender: 28/ 4 sås de første, 3ex. (LB ,EMN), hvilket er normalt. Her
~fter 1-2 flere gange, og 11/5 kunne et usædvanligt antal, nemlig .32, 

. beskues, dels ved Kongelunden, dels på Afl. (LNA, OJ, VV) 1 12/5 sås 11 re-
sterne '', 7ex. (SKR) og 13/5 2-3 (BR,SK"R,VV)o 14/5 ses imidlertid igen 

('\ et højere antal, lOex. (FA), hvilket muligvis indicerer en ny trækbøl
ge (?). Antallet er afgjort meget usædvanligt! De sidste fugle ses 
22/5, da 2 rastede (VV). 

\ 
{~ j 

Dobbeltbekkasill: 1 13/3 (ES) og 3 23/3 (SKR) er de første iagttagelser. 

Enkeltbekkasin_ Som sædvanlig set omkring månedsskiftet marts-april, 
2ex~ 29/j (BR,LB) og lex. 1/4 (BR). Mon ikke der er flere end dette? -
det er jo ikke en art, der viser sig frivilligt. 

Skovsnep~e~ 1 11/3 (FA) er eneste fugl fra træktiden!!! Desuden sås 1 
14/5 (FA) og 1 11 pistede 11 ved fyrreplantningen samme dag (TJ). Yngel i
gen i år? 

Stor regnspove~ Efterårstrækket indledtes 9/6: 1 trk.VNV (BR), endvi
dere 16 trk. 21/6(LB). 

Lille regnspove~ Enkelte af de sædvanlige maj-obs.~ 8 + 1 rst 7/5 (HII~ 
TF), 1 8/5 (Ll;TA), 1 trk. 13/5 (BH,SKH), l Afl. 13/5 (VV). 

Stor k_?bbersneppe: 2 22/4 (U\fA) og 1 21/6 (J.JB). 

Lille kob1~ersnerp~ Har lsær gjort sig bemærket ved sin fåtallighed det--
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te forår! 4/4 sas l (VV,SKR,BR), 9/4 1 Afl. (VV) og derefter kun 4-5 
ialt, med sidste iagt. 11/5 (VV). 

Svaleklire: 1/ 4 sås 2ex. (LNA, llR), hvilket var årets første; endnu 3/5 
sås 1 (T":B~): :Efterårstrækket indledt 14/6, 1 rst. (El/IM) og 21/6 sås 3ex. 
(MB, LB). 

Tinksmed: Mange iagttagelser i maj, men maksimalt J/dag. Første fugle 
set 1/5, 2 (VV), Jex. set 7/5 (BR,Ole Rasmussen) og 11/5 (VV) - sidste 
observation er 18 / 5, da 1 sås (MB). Efterårstrækket begyndte, i:rnm 
sædvanligt, med. juni (2 rst. 15/6 (BR)) og 21/6 sås 9 trk.+2-3 rst. 
(LB,NIB) - 8 rastede 24/6 (BH). 

Rødben: Årets første sås 23/2, lex. rst. (ES). 

Sortklire: Eneste forårs-iagttagelse er fra 22/5, da 1 rst. (BR). 

Hvidklire~ 14/4 sås de første 2ex. (lVlB) (pænt tidligt), 23/4: 2 trk. 
(BR), og herefter iagttaget regelmæssigt rst. til d. 22/5, da 1 sås 
(VV). Højeste antal set 11/5 ~ 5ex. (VV). 

Mudderklire: Ret få iagttaget i maj , første sås 4/5: lex. ( OJ) , cl er-
næst 2 6/5 (EMlVI, SKR, VV), 1 14/5 (VV) og 2 23/5 (VV). Fra efterårstrækk. 
haves en iagttagelse: 21/6 1 rst. (~1m). 

Klire sp.: En klire, som kræver Sjældenhedsudvalgets godkendelse før 
endelj_g ~-~Efentliggørelse, blev set på S. 21/6 (M:B). 

Islandsk ryle~ 1 fugl har forsøgt overvintring, idet den er set regel
mæssigt fra december 1971 til ihvertfald 4/2 (Johnny Pedersen, Stoffer, 
TJ); den har hovedsagelig holdt til på Afl., men er også vel enkelte 
tilfælde set ved Kongelunden. 9/4 iagttoges 2ex. (VV) og ult. maj er 
en flok på 10 blevet set~ men derudover haves ingen obs. af arten. 

Ternmincksryle: Er iagttaget næsten daglj_gt fra 11-20/5 i ret små antal, 
dog 6 13/5 (heraf 3 Afl.(SKR,BR,VV)) og sidste observation er d. 22/5, 
da 4 r s t . ( BR) . 

Almind=beig ryle: Overvintrende fugle er set 30/& 1: 6 rst., hvoraf 4 
Afl. (TJ). Forårets første set 12/3; 2ex. (OJ) og 15/3 1 (SKR). Større 
antal sås ult. marts, nemlig 565 29/3 (BR), ca. 2000 30/3 (ES) og 425 
1/4 (BR). Fra maj, hvor der normalt raster meget store mængder (især 
i sidste halvdel), haves ingen oplysninger overhovedet, så hvorvidt 
fuglene har været der eller ej, vides ikke. 

K:rurrmæbbet ryle~ 3 maj-iagttagelser er vist flere end på et normalt 
forår -· flg. er set: 1 allerede 6/5 (FA), 1 12/5 ( SKR) og endelig lex. 
24/5 ( SA). 

Sandløber; 1 i vinterdragt/ juv. -dragt 22/5 på S. (VV). 

Brushane~ Første iagttaget 8/4: 1 rst. (VV). I forhold til rekord-året 
1971, er der kun set ret få i år på Kofoeds Enge, således max. 25 14/5, 
men 11/5 sås tilsammen ca. 100 på Kofoeds Enge og Afl. (begge iagt. VV) 
så der er måske bl~t tale om en forskydnj_ng af spillepladserne (?). 

Klyde: Første iagttaget 15/3~ lex. (SKR) 9 dernæst 13 26/3, hvoraf 8 på 
Afl. (LNA,TJ). Maksimalt iagttoges 27ex. 28/4 (BR). 

Mell.emk,iovs:: lad./lys fase trk.SØ iagttoges 6/5 ved S. (VV,SKH,KD). 

Sildem&ge: Første iagttagelse: lex. 18/3 (EMM). 



,,,,·-

Dværgm~ge; 

Sortterne: 

ljuv. (1-års) rst. 9/6 (BR). 

1 31/5 ( SA). 

Rovt~!:ne__:_ lad. rst. 21/6 (MB,LB) - begyndelsen til efterårstrækket (?). 

:B';i ordterne: Som sædvanlig sås de første langt senere end Havternen, nem
lig 2ei:-··27;4 (VV,OJ). Fra med. maj - ult. juni er jævnlj_gt set l-3ex., 
men intet tyder på, at de har ynglet (BR). 

Havterne~ :Første iagttoges ret tidligt, nemlig 4/4: 1 rst. (BR,SKR,EMM). 
Ialt 55 sås 23/4 (BR), men derudover er ingen større forekomster set. 

Dværgterne: Bortset fra lex. 23/4 (BR), ankom den generelt senere end 
;-ormait-;id"et de flestes første--iagttagelse ligger efter ca. 5/5. 

Splitterne: Første iagttoges 25/3: 2ex. (TJ), og derefter 2 26/3 (LNA) 
;amt 2 2g/3 (BR) - ca. 15ex. sås 4/4 (SKR,VV), men iøvrigt haves ingen 
oplysninger om større forekomster. 

Alk: 1 15/1 (Johnny Pedersen). 

~Iuldue .:_. 2/3 sås de første, nemlig 8 trk. (?) V (VV), derefter 4ex. 5/3 
(BR, SKR.) og 2 trk. 11/3 (VV), 4 trk. 18 /3 (VV). 

Turteldue: lex. 24/5 ved Sø. (Frolich) og lex. 5/6 (AJ) er næsten "nor
malt 11 for lokaliteten. 

Jyrkerdue: Ingen store ansamlinger som i oktober-november 1971 konstate-. 
ret efter nytår, hvilket sikkert skyldes spredning til ynglepladserne. 
Langs Klv. bliver den mere og mere almindelig, f.ex. sås 22 15/6 umid
delbart N for skoven (BR). 

Gøg: Første obs: 2/5 lex. (OJ,VV). 

Natugle: 1 i lærke plantningen 4/ 4 ('J:F, SA). 

Skovhornugle:En lang række iagttagelser er indsendt, men det er svært at 
afgøre på grundlag heraf, hvor stor den overvintrende bestand har været. 
Maksimalt er set 30ex. (1/1 og 9/1 (OJ,AJ,SKR)) og de fleste obs. dre-

r- jer sig om 15-20ex. (mange rapportører). Sidste større antal set 4/3: 
1
··- 12ex. (VV) og 5/3: 14ex. (BR,SKR) - sidste iagt. er d. 11/3, da 1 sås 

(J!'A, SKR). En interessant iagttagelse gjordes 19/5 ~ da lex. sås (LNA). 
Mon den yngler igen i år? 

~oseho_rnugle :_ De første set omkring 10/2, hvor ca. 15ex. sås (Stoffer) -
de sås samtidig med den første mildning og holdt til på et begrænset om
råde i et par uger; sammesteds 8ex. 19/2 (FA). Derefter forårs-træk: 
1 12/3 (VV) 1 1 13/3 (OJ), 1 15/3 (SKR), 1 29/3 (LB,BR), 1 8/4 (BR) og 
sidste 22/4: lex. (LNA). Ingen iagt. senere, men heller ingen forlyden
der om yngel på Det inddæmmede Areal, hvor der ynglede 2 par i 1971. 

Perleugle: 2 sås 8/1 (OJ) i skovens SV-lige del; dernæststammer alle 
iagtt-agelserne fra de traditionelle steder (lærke plantningen), hvor ial t 
31 iagttagelser omhandlende l-2ex. er indsendt fra perioden 22/1-6/3. 
2ex. er set flg. dage: 29/1 (TJ), 5/2 (TJ), 12/2 (SKR,TJ), 5/3 og 6/3 
(begge ES). Iflg. TJ skulle det have drejet sig om lad. og ljuv., men 
det er svært at finde dragtbeskrivelser af ugler i litteraturen, hvor
for det må bero på et skøn. Den ene af fuglene blev ringmærket. 

Natravn~ 1 7/5 ~LJVI) og 1 12/5 (SKR) - sidstnævnte sås liggende i en korn
mark N for skoven ved højlys dag~ 



,. 
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Mursejler: De første :sås pro maj. Stort træk sås 22/5 og 25/5 (VV) -
.stØrr;--;;;~rtal rst. bemærket 27 /5: ca. 450 ( SKR) og 28/5: ca. 75 0 (BR). 

Hærfu_gl :. Et sådant kræ har sat mange grå hår j_ hovedet på Kongelundsfol
}:::et dettt; forår. Første beretn:Lng er fra 14/ 4 ~ da 1 sås i 11 Nødd0~krige
lysningen 11 af en ukendt person. Senere er lex. set 4/5 (MB) ud for sko
vens SV-lige del. Omkring 25/5 huserede der igen rygter om en Hærfugl! 

L:Llle flagspætte: lo 6/2 (FA), dernæst en lang pause til 6/5 1 da lo i-
----·-·----··----- + + 
agttoges (VV). 7/5 sang lex. i skovens NV-lige del ved volden (BR) og en-
delig sås 1~ i skovens NØ-lige del 14/5 (MB). Med tanke på efterårets 
kraftige invasion kan iagttagelserne vel egentlig ikke overraske. 

So.rt~pæt~~_:_ 1 4/5 (MB). 

Vendehals: Der haves kun iagttagelser fra perioden 4-8/5 1 hvor antal fra 
1_:3 er rapporteret (flere iagttagere). Det er som sædvanligt svært at 
sige 1 hvor mange fugle det har drejet sig om 1 men antallet er vist rin
gere end normalt for foråret (?). 

!!.~del~TJ::e ~ 3ex. 1/ 4 ( SA) er eneste iagttagelse. 

Sanglært:e: 2 vinter-iagttagelser er indkommet: 2 trk. NV 30/12 1971 (EMM) ~ 
ca. 30ex.. 2/1 ( SA). Forårstrækket indledtes efter mildningen i februar 9 

17 rst. + 60 trk. 12/2 ( SKR) og 27 + 10 trk. 13/2 (BR). 

Bjerglærke: Denne art er efterhånden vanskelig at få øje på i Kongelun
den og der ·a.?- også kun set lex., nemlig 24/l (MB). 

Landsvale: Første obs gjordes 14/ 4 1 da 1 sås ( OJ). Hovedtrækket indfalt'l:t 
påfaldende sent, kun 22/5 sås "stort træk" (VV). 

Dige~vaJ:e: "Stort træk" observeret 22/5 (VV) - samme dag som Landsvalen. 

Pirol: Første iagttagelse 23/5, da 1 sang (VV), dernæst 2ex. 27/5 (SKR) 
og.2ex. 6/6 (SA). Fra 9-21/6 haves en mængde observationer, af 1, 2 ell. 
3 stk. (BR,SKR,LM,OJ,MB,LB). Alle, bortset fra 1 d. 15/6, er set eller 
hørt i skovens vestlige dele; alle syngende hanner, der er set, har væ
ret mere eller mindre grønne, altså yngre fugle. 

Sortkrage: Første fugl sås 18/3: lex. rst. (LNA), 1 rst. 23/3 (ill{R), 3 
(hvoraf 1 trk.) 30/3 (KD,FA), 1 rst. 1/4 (BR,SA 1 TF) 1 1 rst. 10/4 (m(R), 
1 rst. 22/4 (IJNA) og endelig 1 rst. 4/5 (MB). Selvom iagttagelserne må
ske i de fleste tilfælde drejer sig om samme fugle, er det ihvertfald 
flere end der normalt ses (bortset fra foråret 1969), men også andre ste
der på Sjælland (bl.a. Gilbjerghoved) har der været usædvanlig mange. 

Husskade: 1 eller 2 par har tilsyneladende etableret sig i området. 

Halemejse: 5ex. af den sydlige race, A.c.europaeus, sås 28/4 (LB). 

Misteldrossel: 1 meget tidlig, 14/2, (Claus Skjødt), iøvrigt de første 
5/3: ~ trk.Ø (VV). Hvorledes ligger det med ynglebestanden? 

Sjagger: Ingen større flokke rapporteret fra vinter-halvåret; sidste 
-;;;~y:~~-- forekomst 30/ 4 ~ ca. 50 (VV) og de sidste iagttagelser 6/5: lex. 
(vv) og 7/5: lex. (BE,Ole Rasmw:::sen). Ingen rapport om yngel. 

'San3_g~F2.~sel_:_ Ankom normalt, d.v.s. med. marts. 

Vindrossel: Flg. større tal fra januar: 80 9/1 og 30 24/1. Arten har 
~~~~~--i-~~--.;;:~~.":.J + ( r.":l 1 1 t·~ ~ r'r' -i .-... .-.-.·t- -f'"" v-.~ FY. r:" rl n "Y"l "'Q, \ ,-,,?i 1 .-.. ~ 0 ~ 1 n""'""' r.a , t1 /r; f 1' .. rrn \ 
-'-- ...1.. L> ~ _.:_ ,_. J .:.. J.. C..:> ...,:._ .._, V \ .._. _:_ ....._ ..._ ..J.. 0 <l V . .J.. V ...:... V ..L. •..J Y_,1 (::-, u ........ ~'- J:1U.. I ' ._; _ _.y J... ~ u ........ ._. ..J.,. ~ J Li. D • _J_, '-i•/ ./ \ J.j_._J....I I ' 
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" 1 S)'n[;. (begge ~yi_ec1 ængste1j_g opførsel) 22/5 (BR) og sidste iagttagelse 
27/5~ lex. (SiCR). ~.'Iuligheden for yngel er interessant, især da det vist 
jJ;;:l;::e har fundet sted før. 

~~i~-~i~~-C?_~_~'-~!-: De eneste iagttagelser er flg. : 1 4/5 (TJ?) og lo 6/5 (EMIVI) 9 

det er længe siden, der har været så få om foråret. + 

§~eppj)~]~_?:_:::·: Første sås 12/4: lex. (VV), derefter 2 14/4 (MB), iøvrigt 
ret :fåtallig ult. april - med. maj. 

Bynke:f2~_gl .:._ Første j_agttagelse 3/5: lex. (BR, OJ), i øvrigt, som Sten pik
ker, få~~allig; dog konstatere des stø:cre indtræk 22/5, da "mange" sås. 

Rødst .-j_~r~_:_ 1 syng. 23/ 4 første forekomst (BR). Herefter gik der længe 
inden de næste sås og først ret sent sås den i større mængder. 

J-l~_?rød st ;L~Et ~ lad. 3i 4/5 Klf. (TF) , 1 hun-farvet c5' syng. 21/ 6 Klf. (MB). 

Nattergal: Første 2/5: lex. (OJ). Er gået betydeligt frem som ynglefugl, 
idet de;;--;a. ltr gang så mange som i 1964 (d.v.s. ca. 35 par). Ult. maj -
pr. juni hørtes ved skovoptælling endda 46 syng. , men der er sikkert 
trækfugle imellem endnu på dette tidspunkt (BR). 

Blåhal~ Ia1t 4-5ex. (heraf 1ringmærket)11/5 (OJ,VV,H.P.) er mange på 
samme dag, men arten har jo en særlig evne til at skjule sig godt. 

Græs_hoppesanger: 1 ~1yng. 9/6 Kofoeds Enge (BR). 

Rørsange:r~_:_ Første fugl 3/5: lex. (BR). 

Kærsanger: Tidlig ankomst, nemlig 7/5: 1 syng. (SA,F'A) -- også 8/5: lex. 
(HH). l\1uligvis mj_ndre tilbagegang i ynglebestanden. 

" _Sivs~~E~~-'.... Ankom ret sent, idet første iagttagelse er d. 6/5: 2ex. (VV, 
EMM,SKR). Katastrofalt få ynglepar tilbage, formentlig kun 3-4, mod tid
ligere (1967-68) 10-12 par (SKR,BR). 

G~lbug_:_ 7/5 sang den første (SA) og fra 9/5 ankom den i større tal. Yng
lebestanden uforandret ca. 60-65 par. 

( M3nk: Tidlig første-forekomst: 1 syng. 13/4 (BR), iøvrigt først set i 
større tal fra pr. maj. - 60-62 syng. oo taltes ult. maj i hele skoven, 
hvilket betyder en fremgang på 25-30% i forhold til 1964 (BR). 

Havesanger:_ 3 5/5 (SA) er de første. Muligvis mindre stigning i ynglebe
standen. 

Tornsanger: Første iagttagelse 2/5: lex. (OJ). 

Q_~rdesanger: Ankom 1/5, da lex. sås (VV) - 4/5 sås 4ex. (VV). 

Løvsanger~ Lidt tidligere ankomst end normalt, nemlig 14/4: lex. (OJ), 
ligel-ede.s lex. 16/4 ( SKR). Herefter større tal 28/ 4: 9 syng. (BR) og 2/5 
62ex. ( +17 Phylloscopus sp. ) ( OJ). 

Gransanger: Første 8/4: l rst. (SlIB,BR), derefter 2 16/4 (EMM) og 4 2/5 
-CoJ )-. ··y:·nglebe s-canden vel 4-5 par (?). 

Skovsanger: 2 1/5 (VV) er første obs, og allerede 6/5 konstateredes 2lex. 
(:E;r/uvr):-·3i··;yng. er hørt pr. juni (BR), hvilket er næsten identisk med 64. 

Rødtoppet :f:'uglekon~C?;e: l 1/4 (LNA), 4ex. set på en gang 8/Li (SA,TF), l 
~-y;g·. 15/4:-~-g--~-;;d~-lj_g l syng. 28/ 4- (BR). All G iagt. i skovens vestlige 
dcL 



_-g_.cog_et flue sn812.2.;r_:_ 2o'd' 1/5 (VV, Q,J) er de første; ca. 10 6/5 (VV) er e
n2 st s 'i større 11 ·tal rapporteret. 

Q;~f1:_f_lue snapper: Første iagttaget 6/5: l-2ex. (VV). 16 rst. 18/5 (MB). 

L:Llle fluesnapper: 1 7/5 (SA), 1 syng. 24/5 (SA,TF) og endelig ljuv.o 
~1y-;g .-~a. 10/ 6 (Alex BuJ1ring, Jens Bruun). 

S1{0Vpj_ber: 1 17I4 (VV) er den første fugl. Ynglebsstanden efterhånden 
~i~j_mal ( BR) . 

Rødstrubet piber: lex. 18/5 (MB) • 

.§}rærpiber: Kun enkelte er rapporteret med. marts - pr. april. 

Hvid vipstjert: Første fugl 18/3: lex. (EMM), dernæst 2 23/3 (SKR) -
;·tørre tal 20 trk. 8/ 4 (VV), 15 trk. 9/ 4 (VV) og enkel te trk. 22/ 4 (VV). 

_Gul vipstjert: lex. 28/4 (ErlL"l\/I) var den første og iøvrigt sås den først 
i større tal fra 5/5. Ingen medd. om Nordlig Gul vipstjert. 

-~ilkehale: 1 8/1 (FA), 8 15/1 (BR) 1 l 23/1 (FA), 24 24/1 (OJ), 1 11/2 
( 'i FA) , 9 20/2 (VV) og endelig 3 12/3 (VV). 

Stor tornskade: l-2ex. overvintrende - sidste obs er 15/4: lex. (LB) og 
16/4: lex. (BR). 

Rødrygget tornskade: lo" 2/5 (VV) og lo' 3/5 (BR) er begge ret tidligt. 
Y;;gleb~tanden omkr;:-;g 5 parÆ. 

Grønsisken: 2-3 ynglepar i skovens østlige del er fremgang siden 1964. 

:Bjergirisk: 1 januar-iagttagelse, 2 i marts og 1 i april er alt. 

, Gråst sken: lex. 30/1 (FA). 

Gulirisk: Første iagttagelse gjordes 3/5, da lif sang og lo sås (BR). Fra 
denne dato adskillige iagttagelser, ofte af 1 par, men efter 6/6 kun E~n
ligt syng. 06. Antal over 2 er set som flg.: 3 (lsyng.) 7/5 (BR), 2o\r + 
lo 10/5 (LM), 3-4 syng. do 14/5 (FA). Sidste antal er vist det højeste 
s~mlede antal o\J på en gang nogensinde i Kongelunden. Regelmæssige obs 
i juni indicerer yngel, og sidste iagttagelse er 28/6, da l~ sang ved 
krydset ned til stranden (BR). Iøvrigt må det bemærkes, at fuglene er 
set vidt forskellige steder i skoven flere gange. 

Karmindompap_:_ ljuv. o· syng. 21/6 (MB). 

Korsnæb~ 1 (Stor) 23/l (AJ), 6 (Lille) 23/1 (FA), 1 (sp.) 11/5 (LNA), 
1 j u V. ( s p • ) 6 I 6 ( vv ) 0 g 14 ( sp. ) 10 I 6 ( TF ) • 

Hvidvinget korsnæb: ljuv. o' syng. i fyrre plantningen ved rundkørslen 
14/5 (TJ). Intere;;ant i sammenhæng med efterårets mindre invasion! 

Kv:i;kerfinke: Pr. maj endnu 30ex. (MB), derefter lo på fast sangpost til 
21/6 (VV,MB,LB). Fuglen sås nogle gang i fors0g på at parre sig med Bog
finke-oo! ! (BR,SKR). 

++ 
Bomlærke: 1 syng. 21/ 6 (MB) • 

Hortulan: Første iagttagelse gjordes 2/5: 16 rst. (OJ). 3/5 sås 2do (TF, 
BR) og 4/5 sås 2ex. (VV). 6/5 sås det imponerende antal af 19 (KD, VV, FA, 
SKR,LM) og dagen efter, 7/5, endnu Sex. tilbage (BR,SA,KD). :Derefter in-· 
gen iagttagelser! Det skal lige bemærkes i denne sammenhæng, at der den 



·.u3/5 sås ial t 240e~,!.. på Ottenby, Oland, så arten har vist været usæd· 
vanlig talrig dette forår! 

1J.'lJl.l~.~l.4.~Y~ELin.€L=~ lex. 1/ 4 (BH)" 

Snespurv~ .ll 15/3 (OJ), 17 ~~-6/3 (VV) og 1 1/4 (BR) er de enests :cap:;.ior~·" 
• ""-_,_.._""" ..... z\"':,.,.___.~,~..-,~~"' 

Forbehold for evt. stavefejl tagesy ligesom evtq ukorrekte data kan have 
1:ndsn.eget sig. Kr5 t:ik modtages Ded t;ak 9 så næste rapport kan re·~tes fo--:
dennes begJ'nderfe j 1. 

Bjarne Rasmussen 
1J:µ:t;..e,.J;:i.a.v en . 8 9 , 2 tv. 
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