


rapport nr. 2 ; 1972 - perioden l/7-31/12~ 

't terialet er denne gang indkommet fra 18 ornitologer, d.vs. flere er-10. 
sidst. Som stdst medtages ganske få supplerende oplysnj_nger, ligesom 
jeg har medtaget iagttagelser fra andre steder på Amage1~, da de skønne;::; 
at have forbj.ndelse med rapp,')rten. 
:Oe fleste har anført de dage, de har været derude; det medførte, at c12n 
samlede dækning blev 68,7%. Imidlertid er december og november meget 
ringe dækket sammenlignet med juli-akt., og tager man dette forhold i 
betragtning, ·bliver dækningen for de 4 første måneder 8:1% og kun 3rt% 
for de to sj_dste; disse tal er vj_gtige at have i baghovedet ved bedø:::i--. 
melse af det samlede materiale. De 4 første måneder er næsten ens (ca. 
26 dg./md.) ~ hvilket også er tilfældet med de sj_dste 2 (11-12 dgJ" 
Materialetilgangen var overvældende. Et gennemgående træk er dog, at de 
fleste kun har enkel te, spredte obs-dage, hvor de til gengæld har gj o::i::-·t 
noget ud af det. Fra 6-7 personer er indkommet et stort, kontinuert ma"'. 
teriale, som danner basis i mange sammenhæng. 
Jeg har anvendt samme stedforkortelser som sidsto 

har b:i.draget med iagttagelser: Frank Abrahamsson (FA), Lars No A-::i.
dersen (LNA), Søren Andersen ( SA), :Bastian (~,æ), Leon Berthou. (LB), S" 

Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Ole Jenkel (OJ), Arve Jensen (AJ.), 
Torben Jensen (TJ), Jens Lind (JL), Oluf Lou (OL), Leif MadGen (ILT), Ey~~ 
vind Malchow-Møllcr (EMM), Klaus Mal1ing Olsen (KMO), Bjarne Rasmusse21 

(DR), Stig K" Rasmussen (SKR), E. Sand (ES) og Valentinussen (VV) 0 AJ_J..e 
skal have tak fordi ,jeg fik neget at arbejde med. 
Kildemateriale: DOFT 1971 nr. 1-2; British Birds 1972 nr. 12; Vår :Fåge1-

varld 1972 nr. 2. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-n-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-a
ART SLI STE: 
}fa_~f~"9..eL,SC?..:r.! strubet lom: Få er rapporteret: 1-SSØ 19/9 ( OJ, BR), 1 t:dr" 
25/9 (SKR), 4-S + l-øV10 (FA hhv. KMO), 6 rst. 22/10 (MB) og 2-S 2/J2 
( SICR). Er lommer virkelig blevet så sjældne, eller kigges der ikke efter 
d8m?? 22/10 sås 1 sikker Sort- og fuglen 19/9 var sands. også denne art 
l Y•F' "<serede j_agttagerne med åbent næb og kunne ik~e bestemmes sikkert!) c 

·, 

1o'P_l?ej; lappedykker: En flok på 5 trak 15/7 ( SKR). 

Iii}-1 e ..;lap12ed_;ykker: Set regelmæssigt i en periode på 2 mdr. - oftest i ka
.;:m.le n ved IA. 279 sås de første 2ex. (LNA) og hele sept. er 2-3 set. 3/10 
sås så hele 7 otk~ (BR) og dette antal sås også 12/10 (LB, TITI). 16/10 knn···· 
sta te res ial t 16ex. ( JL), hvilket må siges at være mange for stedet. End-
nu 26/10 ses 5 (BR), herefter forsvandt de og 5/11 pladrede de sidste 2 
rundt i kanalen (BR,SKR). 

_?}~Var foråret interessa}'.t, blev efteråret det ikke mindreo 2 26/7 
var de første (SA), allerede 6/8 var tallet steget til 51 (BR) og dette 
tal holdt sigtil ult. sept. med max. 18/8: 74 (se). Oktober blev usæd':.r: •. n-
lig, idet næsten ing~n sås (BR) og mærkeligt nok,$ sås atter 18/11 32ex. 
( SKR). Gennem dec. steg tallet hele ti.den, 34 2/12 og 54 15/12 ( 01CR), for 
at kulminere 26/12 med ca.105 fugle (BR,SKR). -- Tallene indtil oktober 
Bynes normale. Hvorfor der var så få i oktober (hvor der blev set efter 
, 1) og hvorfor antallet begyndte at stige i nov. for at ende i så høje 
ial ved juletid~ er uvist. DOFT 1971, s.39-40, som er eneste sammenligne
lige kilde, nævner efter 31/10 kun 3 iagt. af kun} fugle! 



Rørdrtm11_ 1 hørt og ~et i St"Magleby--reservatet i en uges tid ul ta aug. 
af Gert Larsen; medd. c;,f OL, som selv hørte den d. 27 /8. ->-<- '/'3~/ 

r. ;;;;10.E~ap,e: Parret fra T. , der fik 4 pul1. endnu ved nytårstid på lokali
teten; j_cJvrigt har de rast-antal~ man oftest har kunnet beskue v. stran
den, i år ikke vist sig (ER). Trækket fordeler sig således: Juli, 14ex. 
(S1{R), august: O, sept. 292-(BRrSKR), oktober96 (BR) og nov. 22 (BH, 
SKR). Max. d. 12/9: 91 (BR). 

Sangsvane:_ De (få) iagt G, der er sendt, bør alle nævnes: 1 29/10 (E.MM), 
17ad.4juv. trk. 30/10 (J3R), 2ad.2juv. trk. 5/11·-(SKR), 2ad. trk. 22/12 
(LB) og 2ad. trk. + 2ad. rst. 26/12 (LB,BR,S'K.R). Den milde vinter taget 
i betragtning, forklarer de få fugle. 

Pibesvan~: 26 trk. 21/10 (BR) t1g 4ad.5juve trk. 4/11 (BR,SKR) er alt. 

Grågås: 77 fugl0, fordelt på 2 flokke trak 17/9 (LNA,KD,,JL,TJ,BR). 

§.ædgås :_ 18/11~·16/12 ial t 27 trk. (KTI, SKR), fordelt på 3 dg. 

J<nor te gås_:_ 8 rst. 11/10 (OL). 

~ "mg§s :_ 42 gjorde trækfr,rsøg 30/10, men gik ned på Afl. til rast (BR), 
4 trak 31/10 (BR). 

Gravand: y/J Sidste: 5 Afl. 14/11 (VV); meget ringe træk i juli og aug. 
(SKR) .-

Krikand: I sept. svagt træk (BR,SKR). 5/11 sås·-sidste større antal, nem-· 
lig c--;:--200 (BR) - fuglene kom flyvende fra IA. 

Atlin~. I juli og pr. aug" flere iagt. af·-2-7 fugle (LNA,KD,SC,SKR). Så 
.sent som 8/10 sås endiu lex. på Afl. (SC). 

Pib~r.1-.<t!.. Udmærkede sig i sept. ved at trække i pæne tal, især 19/9, da 
226 trak (BR); sammenlagt sås i måneden 419ex. trk. (BR, SKR). Okt. bød 
kun på ringe træk (BR,SKR), og de sidste ses 8/11: 4 trk. (BR) og 11/11 
l rst. (VV). 

Spidsand: 5/11 trak 1 (BR,m{R), hvilket var den sidste. 
/ -
' ~. :~ 6 iagttoges 29/10 (EMJl/I) og så var det slut med Skeænder. 

Taffeland: Eneste obs: l~ rst. (SKR), men det er jo normalt. 

,B:ytnand: Har oversomret i et antal på 5-10 fugle, dog 13 d;; 30/7 (EMM,BR). 
Bortset fra en enkelt ({' 15/7, har det vist drejet sig om 2" -års fugle. 

Havli_t: 3d'c1' 29/12 nåede lige med til denne rapport (LB,BR) og er iøvrigt 
eneste iagt. ! 

Sortand: Sørgeligt resultat, kun 8 trk. 17/9 (JL.~BR) •. 

Ederfugl: 9/7 rastede 1850 stk.·· (SKR), dvs. incl. juv. - ellers ingen næv
neværdige rasttal fra efteråret~ Trækket er næsten heller ikke værd at 
omtale. Bedste måned var besynderligt nok sept., hvor ca. 1150 trak (BR, 
SKR) - bedste dag 19/9: 28leR" (BR). I okt. og nov. meget ringe træk, ikl-
ke over 100/dag (BR,SKR) - det er jo næsten som ved Stora Ror på Oland! 

_']1-· . skalleslu_g_~.El. Allerede 2/9 sås ca. 100 (TJ) 1 men senere obs tyder ik-
k~ på flere end sædvanligt. 

Rovfug~ Som helhed et godt efterår, især kva:nt:i.tativt. Overraskelsen 
Jlnf'.>Y> tH..;H, .:J 0-,/,-.. - ~ - ~- . ir ~te a te ---·-·· ··•-'-•..Lu.. c:..:;;'j, 0e Ior- o.e c;n.n..e.l, r, r. 



;i:1,~--~}:"~_g_eørn: lex. holdt til i nogle haver S for skoven 2-16/9 (H. Po 
.·:·c:nse:1). Fugl.en opførte sig højst mærkværdigt, idet den blev set sidden
~:e på hustage osv. Endvidere fortælles det, at den første gang opdagedes 
på stemmen (!) og at den var meget tillidsfuld. Selvom de nævnte ting 
kun kan være indicier·, kan man ikke lade være med at tænke på muligheden 
af en undsluppen fangenskabsfugl. 

IvL:i.s'.'"åg(~: Yn1.der s~m bekendt i}{ke og første j_agt. må således være indled-
.• ""-----~------ 0 

y;ingE'm på trækket 9 31/7: 1 rst. (OIJ). Langsomt kom trækket igang ult. 
aug 0 -pr.sept., men ingen væsentlige antal var faktisk set inden 23/9s 
da mindst 1185 trak (FA,LNA,Iill 1 0L,EMIII,KivIO,VV)" Tallet er sands~ alt for 
lavt, idet iagt. fra andre steder på Amager t;yde1" på; at fronten var me....: 
:ie·t~:·bred (OL) 0g en størrelsesorden omkring 2000 er sikkert mere realist-
isk~ En af de bedre dage, ville man sige. Dagen efter, 24/9, sås 445ex. 
trk. (SA,OL), men dermed er det ikke-slut: 12/10 trak 198 (LB,BR) og en
delig har jeg fået ()plysning om iagt. ca. J.5/10, da mindst 400 trak. I
mj_dlertid er dette tal kun en del af, hvad der virkelig trak på den dag, 
idet vedkommende "pgav at tælle ved 400 og '1Vågerne fortsatte stadig 
··. '.gefter ••• " - efter tidspunktet at dømme kan der kun være tale om M:us
vdg·2r, selvom han hårdnakket påstod? det var."Hvepsevåger! -' Småtræk ses 
endnu til med. nov. , , da 15 trak 18/11 ( SKR). De her nævnte iagt. omfa t
ter 1800 fugle. Rastende fugle har til gengæld været få; også på IA kun 
ff.'., idet max. er 4. 8/10 (VV). 

Y.ir,i_~~I7-l~svåge: 17 /9 trak 2 (LNA) - det var de første. I øvrigt få tal ligt 
trækkende indtil 21/10 med flest 23/9: 5 (FA,LNA,KD,OL,EMM,KMO,SA), 24/9 
ligeledes 5 (SA,OL) og 12/10 3 trk. (I1B,BR). De øvrige iagt. drejer sig 
;_im rastende fugle - her er der også tale om få fugle (max. 4 21/10, :BR) 1 

nen billedet synes at passe på et "normalt" år, hvis man da kan tale om 
e-t sådant for en invs.sionsfugls vedkom.niende • 

.!2l2'.2-!-Vehøg: Trækket synes, lige som hos Musvågen, at være koncentreret til 
4 dage. Småtræk ses ult. aug., første 2 19/8 (FA,SA,OJ), men først 23/9 
ses mange, nemlig mindst 73 (LNA,KD,AJ,OL,KMO). 24/9 trak 29 (FA,SA) og 
12/10 52 (LB,BR). Endelig sås- 4/11 28 trk. (BR,VV), hvilket er ret sent, 

( 'l kendt fra f. ex. Falsterho" På dagene ind imellem er der naturligvis 
set mange trk~, men ingen dage med over 5! Som rastende er den regelmæs
nigt rapporteret i træktiden, hvorefter der ingen er set før 23/12: lex. 
r;g 31/12: lex. (begge ]'A). 

Duehøg.i.. Efterårets store problem, pgae de mange iagt. fugle. Fugle pc'i 
direkte udtræk er set snm flg.: 1 15/9 (LB), ljuv. 12/lO~(LB,BR) og lo 
d. 4/11 (BR,ES). Herudover er flg. rastende meddelt: lad.o 20/8 og + 
24/9 (FA) - begge ret tidlige. Fra 1/10 til 1/1 1973 er dtr 12 iagttagel
ser af formentlig sam:1ie fugl~ nemlig 1 juv. d'; da den er set 2 gange på 
dage med trk. fugle, 12/10 og 4/11 (BR), synes det at være sikkert, der 
er tale om en stationær fugl. Hertil er lo set 18/11 på IA (TJ); iagtta
gelsen har interesse, fordi J)uehøgene synEt"s at have brugt området St.Mag-
1eby-reservatet/Kongelunden/lnddæmmede areal som jagtterræn (TJ ,BR). En-
delig den noget kedelige meddelelse: pr. dec. blev en vingeskudt Duehøg 
fundet i Kongelunden og hragt til ZOOi hvor den døde. Denne fugl er bo
---:_s for, at der har været 2 rst. fugle, idet der 2 iagt. efter. Som be
,,_endt har Duehøgen et st~rt jagt-revir, så hvorvidt man skal tage træk
iagttagelserne for gode varer, er tvivlsomt. Om der virkelig har været 
"tf'_eJ~P: P.Y1r1 ? -P11 fj'

0l P 1 ;1'\"'CT ~ r, n" C'iV"'I ..; lrl."·n n 1 ri f"°'l"Y•~hr-. ,-.,+r.w"1·~- ,.... er u.,.vist ! 
---~- ··- _,,_,,_o·-•·'-~' -'-ti'-""• ... " ·~;b ......,.1..1. -L..;.:....;:::...v-c.....w_o_\_;-_·....,,...L .... _,uv":>UV.1.Ll..\; +' 



Rød gle:.!_1_~_.:. 1 trak 15/9 (IJB) og 2 trak (i flok) 23/9 (EIVIM). 

Hve_psey~g~ Første fugle sås 6/8: 1 trk. ( SA) + l rst. (BR). TrækLet koCT 
,erefter igang ng 20/8 sås 54 trk~ (LNA, SA, SC,KJJ, VV) - 25-27/8 trak ialt 

39 (FA,VV) og 29/8 trak hele 213ex. (OL). Herefter sås kun småtræk, dog 
12 d. 12/9 (OJ,BR,SKR), og de sidste dage er: 23/9: 5 (LNA,SA,KJJ,EMI:I 7 

KMO) og 24/9: 3 (SA). Falsterbn synes dette efterår at have haft færre 
Hvepsevåger end Kongelunden! (IVIedd.från SkOF, nr.4 72). 

R~rl~ På træk er de fleste mel1em 12/8 og 23/9, ial t 9ex. (kun lad. o'). 
Rst. fugle er set påfaldende regelmæssigt, oftest enlige o/juv., dog 2 
20/8 ( SA ,AJ, VV) og 2 12/9 (BR, SKR); endelig lad. or. 13/9 (vV) og sic~ste 
er lo/juv. 23/9 (VV). Imidlertid dukkede en ekstrem sen fugl op d. 8/11, 
som fornuftigt nok trak ud (OL) - det var iøvrigt en adult o. 

+ 
:Blå kærhøg: Første set pænt t5.dligt, lad. d' trk. 26/8 (FA) og endnu 1e.cL 
d' trak 15/9 (LB). Fra 23/9 strømmer iagttagelserne ind; denne dag ses 
8 fugle, hvoraf 5zo! juv. trk. (FA 1 LNA ,KD ,EMM,r-aw) og derefter flg, trs.=.,k
iagttagelser: 2 24l9 (FA), 1 30/)9, 1 7/10 (KIVIO), 1 12/10 (LB,BR), 2 21/ 

, 10 (BR, SKR), 2 på trækforsøg 27/10 (BR) og endelig 1 18/11 ( SKR) - al12 
\ /juv. Med stor regelmæssighed er rastende fugle meldt fra ult. sept. 
tt1 årsskiftet, oftest 1-Joo/juv. (mange iagt. ), dog 4 30/9 (LNA>Io,rn,;xR., 
VV) og 13/10 (JL); adulte t~nner set på flg. dage: 23/9: 1 (VV), 18/10: 
1 (TJ), 27/10: 1 (BR), 18/11: 1 (OL)s 9/12: 2 (OL), 16/12: 1 (SKR) og 
26/12: 1 (BR). Højeste antal i perioden på IA har været 4ex. pr.0kt., 
hvilket vist er betydeligt færre end normalt. Fænomenet er vist blot lo
kalt, idet oplysninger ±~ra andre lokaliteter ikke tyder på tilbagegang, 
snarere det modsatte. 

Fiskeørn: 1 trk. 19/8 (SC)? 1 trk. 20/8 (AJ), 1 trk. 29/8 (OL), 2 trk. 
12/9 (BR,SKR), 1 rst. 19/9 (Arne Jensen) og endelig 1 ell. 2 trk. 23/9 
(LNA,KD,EMM,KMO), summa summarum 7-8 ial t. 

Lærkefalk: 1 20/8 (MB), 1 23/8 (LM), lad. 25/8 (FA), 2ad. 26/8 (FA), 1 
jagende efter guldsmede 29/8 (LNA), derefter lad. 9/9 (KIVIO) og ljuv6 
10/9 (iagttager ukendt); desuden trak 3 på den berømte dag, 23/9 (LNA, 
,Y~'l"o,KD) - ialt 7-9 fugle, hvilket er meget pænt. 
1. ·-
Vandrefalk: lad.o trak 21/8 (FA) og desuden sås muligvis 1 af slagsen 
d:'-30/9 (KMO). + 

Dværgfalk: Første fugl sås enormt tidligt, nemlig lex. 20/8 (MB) og ikke 
før ult. sept. bliver iagt. regelrn.æssige, hvad der er tilfældet til nyt
år. Oftest drejer det sig om enlige fugle, men 2 sammen er set som flg.: 
28/10: 2 (FA), 4/11: 2 (BR,ES,VV) og 25/11: 2 (SKR). Hvormange fvgle, der 
er tale om reelt, kan derkun gisnes om. Trækket forløb hurtigt, idet 8 
trak fra 22/9-12/10 (FA,LNA,KD,AJ,KIVIO,LB,BR,SKR) - yderligere 1 tfak d. 
4/11 (BR,ES). 

Tårnfalk: Maximums-tallene-for de første 3 mdr. var flg: juli, 5 - aug., 
5.- sept.,6. Efter pr. okt. reel nedgang i antallet, hvilket må skyldes 
borttræk. Trækket strakte sig over lang tid, idet første trak 6/8 (BR) og 
sidste sås trække 4/11 (BR); derudover trak fra 14-30/9 ial t 7 '.I·årn:falke 
(FA,KD,KMO,BR,ffi{R). 

' 
:. ,.gerhøn~._:_ De 3 yngle par, der er konstateret i forbindelse med ATLAD--pc:'-'--· 
jektet, synes alle at have haft en god ynglesæson (BR). 

Va_gj~el: lex. sås d. 12/9 (BR); JagttagelseD er, så vidt vides, den fø:cr.ite 



:f'-ra Kongelunden OV8rhovedet. Fuglen "blev første gang skræmT 1·2 50 m 
af'stanc1 fra T. af Ee.ys hunde, som, da ~ccæet var landet p~ eL2en fer·~"~ 
skoven, velvill:Lgt "demonstrerede i: a.e~1 igen" En ny eftersøgn.J_.1g ( ~J_den 
~unde!) gav intet resultat. 
i 

}~f.§-]l;:;: 1 trak NV 5/7 (OL)~ 

Vandrikse: Ial t -er arten konsta terc::-t 11 gange i tiden 18/7 ~-5/J_ O (J•uved·-· 
~;7_;,'gelig f;,r med. sept.) (FA,LNA 1 LM,3H~ STiCR) i cmrådet v. det g:cznr.\C:~ slctr .. 
C:c: det i hele perioden har været s2.rrunn DtædJ.ge ex, 7 lyder usands:-rnJ-;gtf 
i. et tilfælde var fuglen en ringma:;rket juv. (STLR). At der ha.r vrn::·t:·t lle---· 
vrngelser, viser ringmærkninger pc">. EJ.gen, :Vrvor St0ffer ringr,,ærke (i e 4ex" 
221/7--16/9 (deraf 2 16/9). DOI'T 197l E.',_.:1.r; llc':'lvner på 3 efterå~(' ki.;u_-l 3 ~~fJ.g'-., 

P1ettet rørvagtel: Hele 3 fugle er :rJ.runærket på Afl" (SC) --- ncrnJ.:Jr; 
~?7?T,.·~-·9/9 og 23/9. Sidstnævnte blev til ctor glæde for en .række or.'."i:ii;-_,., 

loge~'.: sluppet fri ever KE' s vældigs l':J~c~::kc>ve (KMO ,LNA ,KD) ~ 

:Y,,~~~g_f~1f;2._e :_ Alt i alt en god sæson i men de sv2:r.Te fulgte kun :Iå upf c,;.rdJ::.~·, .. 
gen ';~L at sende alle iagt. ind; det rna-ce::'ia1e, der kom, var im~; dte:r-t.=.,:i. 
overvældende og de her skitserede ting er vist ikke helt ved sJdeL af. 

'~.E:§-X!S~.::~-;_~~!.. Rasttallene fremgår af' te-tJcllen. Som sædvanlig s~ib ku:\ få 
e:fte1' rned. aug. , men de mange observat:Lone::.' herefter af 1-Jex, heI t tl.J_ 
årets slutning (sidste iagt. 26/12: lex. (ER)) er interessante, 1det fc
retE"~e:~.sen ikke er årlig. Oftest er f:1.g-~cn ( e) set på Af=:..,, , h7ilkut c:;r gæld 
dende for mange af de sene vadere. Trækket sparsomt, særligt ind2~ 20/7 1 

( 0:11 9 ST!R), efter denne dag skete der lidt, idet 30-50/ dag tJ.'ak ( OI· .,J:::::VTTvI 
LM,BR) indtil med.-ult. aug. 

Yj-]~.~~ De fleste rsL er set på Afl. Moderat træk er set i JU1i_ \ '.:\'G1:·" 
hvorirn.od det sædvanligvis ret store oktooer--træk er passeret u_b:::mcei·;,,_. [ 
(uvist af hvilken grund) - eneste 2 i;større 11 tal bør dog r<ævYJ.eEJ: 32 r1 .. 
8/10 (EMM) og ce .• 150 24/9 (FA). Sidste isgt,: 120 rst" 18/lJ (SKH\, 

.~;t~2Z~.J?~æs_!;ekrave: Rasttalene har, bort;';et fr2. 24/7, da 108ex, dls (OT,), 
været :10rmale; øvrige højere antal e:r 65ex. 5/7 (OL) og 60 på A±'1. J_/8 
(Sl:CR)o Trækket var beskedent, således sås maximalt 15 trk. pi en dag, 
2.3/'J ( SKR). Sidste større antal sås 19/9: 9ex. og årets sidste sås cm 

r I \~ 3"get dag i oktober, nemlig 30 10: J_ stk. (begge iagt. BR). 

Lille præstekrave: Flg. er set: 1 1/7 (OL), 2 6/7 (OL), 1 26/7 (CL). 1 
)J.77·---(0J~), 1 trk. (LNA,KD) + 1 rst, 20/8 (MB) og sidste fugl~ 1 7/9 (VV) 
De n2nge fugle (selvom man ser bort :t'::"a dobbelt-iagt. i juli) syr:e::, u~ 
middelbart som mange, men arten ovcrcco vi::it en del 9 og der.for 0:2 d8"": 
svæ.:t•i; at sammenligDe med tidligere å:c. 

[~i~!J?ry_:~~et præstekrave: 7 - _!lY..Y.._.-- s8.t= p:'.: sandøerne 10/8 (OL); de: .. e:- L·-· 

hvertfald meget usædvanligt! 

Strc-:i.n5.hjejle: 2/7 rastede allereo.e 13 stk. (OL), og iagt. var heTeftc:r 
~:~-g-~i~·~-;;1-g·e; 5-Sex., dog 11 29/7 (OL), til pr. nov., hvor der L'/L!_ ~>ås 
15ex. på Afl. (VV). Så mange så sent er bemærkelsesværdigt; de si~2~e 
er :fJ_g. : 8 11/11 (VV), 3 18/11 ( SKR) <Jg en efternøler 2/12 ( SKR), :F:t 
st0rt træk sås 1/8, nemlig 48ex. (OL)? i.øvrigt er kun få t:r·k. :L)teT«.' t;, 

B).? .. J}~.: .. 2 sås 6/7 (OL) og 2 trak 9/7 ~ TJ) -- det var de første. ]5'ø:i--2~, 
l t. a~g. stiger antallet mærkbart 1 og i sept. og okt. sås JæVnlJgt ca. 

:,:?(),),, )Taximum nås ikke før 15/11, d,:, 3--11.00 rastede (VV); derefte:1· .l1:1:~J 1r:c0 -

g(~-t; få. her skal blot nævnes 10 trv.- _ -:i.' I:? (Vibeke Tofte). jJ}c"!t ·J1: :_, 1-)1'~' ,_,. 



~rets .sidste! Trækket ult. juli ·- pr. aug. sparsomt 1 ligesom okt.-nov. 
heller ikke g'B.V træk af betydning. 

Stenvend~_r:_ I betragtning af det gode forår, kunne man have forventet 
noget lignende efterår. Det blev ikke tilfældet. Første fugl sås 25/6, 
hvilket er tidligt. 3/7 sås efterårets max., 10 stk. (SC) - også tid
ligt. Øvrige rasttal vil fremgå af tab.J6'ellen. Flg. trk. er set: 1 5/7 
(OL), 112/7 (SKR), 7 1/8 (OL), 1 ?/8 (OL), lado 6/8 (BR) ogl 26/8 
(TJ). Næppe meget over 25 ialt! 

Dobbeltbekkasin: F..asttal se tabellen. Her skal blot nævnes, at max. 
'i"~1dtra:f'(;o~---;_:101:mal t) i månedsskiftet juli/aug., med llOex. 3C/7 og 
125 8/8 (begge SKR); uin.iddelbart virker tallene høje, menoptælling på 
Af'l. indgår~ Flg~ større trækcifre foreligger: 47 22/7, 23 24/7, 38 
26/7 og 38 2/8 (alle iagt. LM) - men iøvrigt mange dage med under 20 
trk. i samme tidsrum (OL,LM). Sidste iagtel8/ll, da 4 sås (SKR) - fal
der godt sammen med den første frost. 

Enkr.:> 1tbekkasin: Antallet har dette efterår været usædvanlig lavt. lex. 
~~~--rapporteret--allerede 9/8, men beskrivelse ell. iagt. omstændigheder 

___ er desværre ikke meddelt. Første fugl herefter sås 24/9 (MB) og 30/9: 
( lex. (LNA 7 OJ, SKR~ VV); formentlig denne fugl sås på nøjagtig samme plet 

.J .• 3,4,5,6,10 og 12/10 (LB,BR,SKR). Derudover kun 1 iagt.: 1 19/10 (KD). 
Således er der (hvis der er tale om forskellige fugle!), kun set 2, op-~ 
timistisk regnet 3, ialt. Det må skyldes reel fåtallighed, idet alle eg
neue steder på KE og foran skoven er grundigt undersøgt indtil 8/11 (BR) 

]:redæl{ker_:_ ljuv. på KE 21/10 (TJ ,BR, S_tCR), ljuv. 28-29/10 ved det grøn-
ne skur (Si(R,VV) og endelig en sandsynlig juv. 30/10 på KE (BR). Altså 
mindst 2, mulj_gvi s 3 fugle. 

§_t:ovsneppe :_ 1 5/11 gående rundt på en skovsti (BR) og lex. 25/lf~J s~~~R) 
fløj ind i skoven er alt om denne fugl. Er den så vanskelig at få øje 
på? 

Storspove: F..egelmæssigt rst. fra pr. jtj.li til pr. aug. i 8·-15ex. (OL), 
dog 24 6/7 (OL)(se iøvrigt tabei). Trækket har i år været højst inter
essant, idet der på kun 2 dage, 5/7: 252ex. og 27/7: 67ex. (begge OL), 

( ~r set nævneværdige mængder. Hertil kommer 190ex. på andre dage i samme 
eriode (mange iagttagere). Sammenhobning af denne art er ikke normal. 

Sidste: 2 rst. 21/10 (SC) - pænt sent. 

Lille spove: Alle iagt.: 5/7: 12 trk. (OL), 24/7: 9 trk.(OL).~ 25/7: 9 
rstG+24 trk. (OL), 26/7: 11 trk. (OL), 27/7: 4 rst~ (OL), 29/7: 5 trk. (OL), 
30/7: 1 trk. (EMM), 31/7: 2 rst. (OL), 1/8:9 trk. (OL), 2/8: 6 trk. (OL), 
10/8: mindst 75 trk. (SC) og sluttelig 3 trk. 15/8 (LM). Normalt fore-
komstbillede, men vist flere end i normale år. tf;f'.fll,K 

Stor kobber_s~eppe.~ Ial t 4 iagttagelser er helt normalt; 2 trak 5/7 (OL), 
2 11/7 (SC), 3 28;7 (LNA,KD) og 2 31/7 (OL). Til disse forekomster må 
regnes 1 dn 21/6 (LB)(næVl1t i forrige rapport). 

;&ille kobbe~.n.~YJ2~ Set i perioden 3/7 (lrst. , OL) - 14/8 (lrst. , SKR). 
Rastede i antal indtil llex. (27/7,0L) og Sex. sås både 24/7 og 1/8 
(begge OL), iøvrigt få (OL,SKR,BR). Trækket kraftigt på nogle dage, 26/7 
:J? (OL), 1/8; 130 (OL) og 2/8: 21 (OL). Hertil en "out-of-time" fugl: 
._·' rst. 6/10 (BH)" 

Svaleklir~_:_ Rasttal frc:rngår af tabellen, men se foruden Rapport 1, 72. 



. 
MAX--TAL ,I 10/11-DAGES I>ERIODER F'OR VADEJl'UGIÆ, ~9NGE1,UNDEN 2. I-IALV°u1 7c~. 

VII VIII IX ---· --- ·-------~--
r 1-1 o 11-?o 21·-31 1--1 o 11-20 21--31 i~10 11-20 c~l--: o 
\0 .,;randskade·-~5--15 O-l5-5 3-· 1 --~f"·--··7·,..·-·· _, ______ ", __ 
vibe 55 55 80 32 40 75 RO ]85 ~00 
stor præstekr. 65 44 110 60 40 45 11 9 2 
strandhj;jle- - -13· - - - -· 11- - 6 -- -1- - - - - -8-- - l6-- -- 10- ·-· -·· 

hjejle 2 4 1 3 80 200 145 150 
stenvender 10 3 2 5 1 1 
db.bekkasin 15 18 110 125 60 35 59 35 42 
-~-n~> bekk§_sin ___________ i_ll _____________ 1 _ .". __ 
svaleklire 14 1 13 9 2 1 2 
tinksmed 54 7 85 80 22 25 7 2 
rødben 160 300 100 120 140 65 29 20 .9 
sortklire 4 5 8 2 26 l 1 
fi:v.~.d~l-~_r::_ ____ 12 _ 1 __ ]-1 __ 45 _12 __ 26 __ 12 _ 2 __ 2. -· __ 
mudderklire 3 22 35 42 25 10 4 4 1 
isl ryle 42 52 7 4 1 l 
( -~rgryle 3 7 22 13 32 26 18 1 
~c, .. mincksryle 3 2 12 11 1 7 1 1 
~lm r,Y):_e _____ 52. _ 51 __ 40.Q _ 2.32 _400 __ .1~5- _120_ ]5 __ _ 2QO ___ _ ··- _ 
kr"t;(m'.10 ryle 2 4 21 14 9 33 2 2 ;. 2 
1)rushane 8 4 32 13 10 20 21 10 14 
kl 1rde 160 21 28 15 4 10 
----~~9·--- ----· ·----------·---·-~"--.~-'~.-·""--------

tabellen fortsætter n2st0 Eide 

Sidste fugle sås 13/9: 2 rst. (BR, SKR). Trækkende fugle sås ult. juli -
pr. aug. , ial t 28 (OL, LM). Har fået skyld for dette efterår at være fåts.1-
lig, men det er vist ikke korrekt. 

~~::'.1.ksp.ed: Efterårstrækket begyndte jo i forrige rapport, 15/6, da de :Zør-
ste sås. Større antal ses pr. juli - pr. aug. med max. 26/7: ca.85 (OL), 
foruden 74 30/7, ca.80 1/8 (SA) og sidste store tal 6/8: 57 (BR). I peri
oden 21/6·-15/8 sås Tinksmeden tit på direkte træk, og hele 56 forlod Am.a
fRr 9/8 (LM). Denne tidligere antagne nattrækker indleder åbenbart dette 
L. aftenniddagen/tidlig aften. 

R~dben: Efter ult. aug. synes kun en enkelt flok at være set. I juli nåe
de antallet d.11. op på så mange som 300 stk.! Flokken, der er rapporteret 
flittigt resten af året (BR,SKR,VV) er oftest set på Afl. og har max. talt 
35 stk. (4/11,VV). Modsat mange af sine slægtsfæller synes Rødbenet at 
have haft en udpræget god sæson på efterårstrækket. Flg. tal over 50/dag 
er rapporteret: 65 23/7 (~AR), 54 25/7 (OL), 153 1/8 og 100 8/8 (begge 
SKR) - sidste træk sås med. sept. ( SKR). Ial t 980 på træk 8/7-25/9 (FA: OI~, 
EMM,LM,BH,SKR). - Jægerne har åbenbart også studeret arten i efteråret, 
2/10 sås lex. anskudt T. (AJ) og 3/10 fandtes 2 skudte, pænt arrangeret, 
på S. (BR). Men hvad - den er jo ikke fredet! 

-~9rtk}.ir~ De første ses 6/7 ( 4, OL) - det er næsten 1 måned senere end 
normalt! Derefter kun set fåtalligt bortset fra 20/8, da 25-28 sås (f!IB). 
I oktober er Sortklircm set 6 gange; det drejer sj_g vel om samme fugle, 
cl•, .sidste er 21/10: 2 (SC 7 BR,SKR,TJ") og 28/10 flok på 5 Afl. (S0,SKR,V\), 
l,,.Ctset fra ult. juli-pr. aug. er kun enkelte trk. set. 

I]vtdkli~ I juli relativt fåtallig (se tabel); 5/8 sås 45ex. (SKR), clet e:;. 



.Y_ADER-:::r_~._:tiEL, fortsat~ 
:X xr XII 
~l ·lC),.....lN-J '""':)""""'o -;:;;·s·· '~,:~~1~-"';7)·~·"·1·-·;-0?';- 30 1-10 J.l-20 21-31 ·-· , • -<.. L. J.v·• _.JJ.. . •.. ~- _._ \_. J. "·~c \. L _l ·-

--·---..'·'"'"·'·"~"'""" __ _.._~~+·"'°•""•-...,·;s."''~""~""'1f:"'·'a::-~-="'"' ""'""""'----"".--.,~--------
1trandskade 1 l 1 3 2 1 
vibe 50 1 225 JOO 120 
st præstekr. l 1 
~t!?Ddhj~jle __ 10 _ = _ - 14 __ 
hjejle 29 1 175 
db.bekkasin 58 4 23 
enk.bekkasin 1 l 

15 __ 8_~ 
300 350 
2 4-

40 

Eødben ___ -· ~--10 _ :;, ~- _ ~l __ ·- 35 __ 12 __ 20 __ 17 _ 13 _____ _ 
sortklire l 1 5 
hvidklire 4 1 
alm ryle 115 85 85 30 6 1 

brushane 7 . , "_ • . 3 .. ·.w···~·--=:... _ .... !._.= ___ .:::-__._ ---------
Bemærkning: Bidragene til denne tabel er hovedsagelig indkommet fra OL 
og SKR, sfJm skal.takkes særskilt, men også til alle andre, der har ind-
~t .Y~S.~fy~g~-- i_~g..!~'?~~e1:~._,___ tak 

'!Jetydeligt l"'JVer, hvad der normalt kan ses. Bortset fra d. 20/8, da 25-
8 sås (MB), aftager Hvidkliren langsomt i antal til den sidste ses 

12/10: 1 rst. (BR,LB). Trk. er den set regelmæssigt fra 5/7 (l,OL) til 
20/9 (1, SKR), dog ingen dage med over 10. 

Mudderklire: Den første dukkede 0p allerede 21/6 (MB) - Rapport 1,72; 
fra med.juli - med.aug. regelmæssigt ca. 25 rst. (mange iagttagere), der
efter aftagende. De ~id~te ses ult. sept., således lex. 23-24/9 (FA). 
Flere træk-iagt. i juli og august, bl.a. 22/7~ 19 og 2/8: 13 (begge LM). 

Islandsk ryle: Ret pæne rasttal fra ult.ju.li-pr.aug., max. 52 2/8 (OL); 
imidlertid forsvandt de lige så hastigt som de kJm, men enkelte holder 
stand indtil 8/10, da 3 stk. rastede (SC,TJ). Som så f'\fte før optrådte 
arten på træk på e11kelte, udvalgte dage, ex. 23/7: 55 trk. (SKR) og 4/8: 
123 trk. (SC), derudover 4 obs med under 10 fugle pr. gang. 

SorifQ-~Yl~.:_ 1 på S. 17/12 (J3R) - iøvrigt forlyder det, at den "nogle" 
gange er set på Hagen (som sædvanlig). 

· __ værgr;vle._.:_Har som bekendt invaderet dette efterår (sidst i 69). Allerede 
20/7 sås 3ex. (SA) og 25/7 trak l (LivI) foruden 2 rst. (OL). Antallet gik 
herefter ~p meget hurtigt ~g 2/8 ses 22 rst. (OL). Mindst 2 trækbølger sy
nes at kunne spores, idet næste max. kommer 28/8 med 32 (SI-CR). Endnu pr. 
og med. sept. Rås pæne tal og de sidste fugle viste deres åsyn på Afl. 
26/9 (VV). Åbenbart er T. atter artens favorit-sted, idet de fleste er 
set netop der. Hvor stor invasionen egentlig var, forstås bedre, når det 
nævnes, at der på Ottenby på en enkelt dag fangedes 350 Dværgryler, hvil
ket er mere end det totale tal for årene 1946-70! Sluttelig skal det 
kort nævnes, at Kongelunden vist blot er af seku~dær betydning for arten, 
fordi nærliggende lokaliteter (Ølsemagle) husede langt større mængder. 
Invasionen nåede ikke langt vestpå - England har således haft et norm2.1+.; 
år (British nirds 72, nr.12). 

Temmincksryle: Som vanligt fåtalligt, men regelmæssigt, rastende fra 6/7 
3ex.,OL); max. ~8/7: 12 (OL) og 11 2/8 (OL) - endvidere 7 d. 27/8 (mange 

\ /"' sent) ~g sidste for året sås 12/9 (BR). 

:4-1m. _r,y~~..:.. Rasttal fremgår af tabellen~ Intet markant max. (med. aug.) -



pæne 'tal_ endnu pr. nov. , hvor 85 3å:::1 L;/11 ( SKR). Herefter forsvandt 
d~ tilsyneladende hastigt, men en lille tapper skare, som 2/12 talte 6, 
26/12 3 (begge SKH) og ~?8/12 1 (T,J) fors,:~ger åbenbart overvintring. 
,Trækket har kun vist sig fra den gavmj_Jde side, idet flere gode har kun-
'net noteres: 48 8/7 (SKH), 221 23/7 (G'KR), 193 25/7 (I;M), 210 26/7 (LM), 
71 1/8 (LM) og 61 9/8 (1,IvI). Endog sept. bod på t1ffik: 70 20/9 og 65 21/7 
(begge S::vCR). Opdelingen af trækket i 2 de1e er typisk: først de adulte, 
siden de juvenile fugle. 

Kru~_?2T~1::b~~ ryl~~-:~ }i"ørste 6/7: 3 stk. (FA), tiltagende gennem juli til 
max. 25/7: 21 (OL) - dernæst dagligt 10-15 til pr. aug. Efter en pause 
ses ult.aug. igen en top, nemlig 33ex. 26/8 (SKR) og så pludseligt me-

. get få. Formentlig de 2 samme juv. sås på Afl. 9-22/9 (se, SKR) og så er 
det slut. Også her tydelig trækopdeling (se Alm. ryle). Trækket svagt, 
max. 18 d. 15/8 (se). 

Sandløber: Her nævnes alle iagttagne: 1 24/7 (FA), 1 30/7 (se), 1 3/8 
( SC), 1 19-20/8 (se), 1 14/9 (AJ) og endelig hele 5ex. så sent som 
24/9 (MB) - sidste iagt. absolut usædvanlig. 

Kærl'E_b.§'_?::_Denne hyggelige, lille art har haft et pænt efterår. Samtlige 
1.ata giver dog ikke et klart billede af, hvormange (ell. hvor få!) der 
er tale om, men her er de: 115/7 (SC,SKH), 1 trak 24/7 (LM), 2 rst. 
27-28/7 (OL), l, formentlig samme, 30/7-3/8 Afl. (se,SKR) og det hele 
slutter 7/8 med atter 1 (FA). 

Brushane: I juli og aug. relativt få (se tabel), derimod var tallene 
for sept. højere end normale. 14 sås 30/9 (SKR), og så var det slut med 
større antal. Mange iagt. i oktober af 1-3 fugle (og 4 18/10 (TJ)) gav 
da også sene iagttagelser~ idet der endnu 18/lili trippede en enlig rundt 
på Afl. (SKR). Trækket jævnt trist, især for de få, der har forsøgt at 
tælle det - største antal kun 19 (22/7,LM). 

!Q-yde: Imponerende høje tal sås pr. juli: ca.125 5/7 og ca.160 6/7 
(begge OL); disse forekomster skulle iflg. iagttageren være årlige for
eteelser, men må vist være efterårets hemmelighed for de fleste. Det 
skal dog retfærdigvis siges, at tallene er incl. Afl. - Iøvrigt, noget 

(tyder på, at det har været-et godt yngleår for arten, flere Klyde-kuld 
' r set i juli (EMJYI,BR, SKR). Usædvanlig mange er set på direkte træk, 

hvilket vil sige 133 fra 3/7-9/8, flest 5/7: 28 og 26/7: 27 (begge OL). 
Sidste obs: 1 rst-:--2°/9 (OL). 

Odinshane: Ganske "mange", nemlig: l 24/7 (01), 1 trk. 1/8 og 1 trk. 
9/8 (LM), 1 rst. 20/8 (MB) og sidste sås 12/9: 1 (BR,SKR). Særligt træk
obsene er sjove - det er ikke en art man normalt bemærker trækkende. 

Almindelig kjove: lad. /mørk rastede 30/7 (E1V1M), men desuden 1 Kjove sp. 
rst. 23/9 (medd.af SA)~ velsagtens denne art. 

Stormmåge: Pull. sås v. T. 20/7 (BR,EMM), men stammer sikkert fra IA. 

Dværgmåge:_ Har haft et af sine bedre efterår, idet flg. materiale fore
ligger: lad. 30/6 (se), 3ad. trak 25/7 (se, SI(R), l-2juv. rst. 30/7 (LB, 
BR), 2 juv. 20/8 (MB), 26/8 2 juv. (se) og endelig 2 juv. 2/9 (se). Dette 
giver sammenlagt 11-12 stk. (4ad.+7-8juv.). 

:~ttemåge: Trækaktivitet af hovedsagelig adulte og subadulte fugle kon
stateret i sept. og pr. nov. (BR). 



Sortte'rne: 2-6ex. rastede dagligt i perioden 23/7-5/8 (LNA,OL,BR,SKR) -
det dreJ~~:e sig næsten kun om juv. 30/7 sås ljuv. på trækforsøg (BR) og 
de sidste sås 18/8, 1 ( SC) og 19/8 i /1 (VV). Antallet varierer en del fra 
.r til år, men lignende forekomster er tidligere iagttaget. 

SandtE;:rg~ 1 sådan menes set med. aug., men beskrivelse foreligger des
værre ej. 

Rovterne :~ Synes atter at have været hyppig - ialt 10 fugle er set 9 incl. 
1 fra forårsrapporten. 2 trk. 12/7 (SC,SKR), 1 15/7 (H11), 2 trk. (SC) + 
1 rst. (OL) 27 /7 ~ 1 trk. 28/7 (OL), l 1/8 ( SA) og endelig 1 6/8 ( SA). 
Ad./ juv. -.angivelserne er værdiløse, idet adskil:itelse under normale om
stændigheder kun kan foretages v.hj. af stemmen. 

Fjord_~er:E.'.::..:. Sidste allerede 9/9: ljuv. (SC,SKR). 

Hayterne: Intet om arten, men den skulle være set (!). 
Dvæ~'.'gter,r~~ 12/8 4 trk. (SKR) og 19/8: 1 (VV) - var sidste fugle. 

Splj_tterne: På træk er den set i små ancal (10/dag) til omkring 20/9 
(BRi SKR)··;-;en så sent som 22/10 iagttoges 2 rat. (MB). 

~ldue: Allerede 27 /8 sås lex. (FA); 19/9 følger 1 rst. +l trk. (BR), hvor
efter der kommer gang i sagerne med 12 trk. 23/9 (KD,ENIM) og ili7 trk. 24/9 
(FA). Som· sædvanlig nås helt høje tal ikke og kun 2 gange i okt. sås o
ver 10, neml:Lg 7/10: 14 trk. (OL) og 12/10: 16 trk. (LB,BR). Sidste hø
je tal var 13 trk.+ 5 på trækforsøg 4/11 (BR), men endnu 25/11 trak 4 
( SKR). 

Ringdue: Trækket satte i gang med. sept. med første større tal 23/9: 980 
trk. (EMM). 8/10: trak 935 (EMM) og 12/10 kulminerede trækket, idet 
mindst 7.200 sås (LB,BR). Det dobbelte kan være passeret uset den dag, 
fordi duerne fløj højt og langt inde over IA. 825 trak 4/11 (BR,SKR) og 
så ebbede det ud til 25/11 med sidste 53 trk. (SLR). Udover de her nævnte 
dage er der på 8-10 andre set ialt 850ex. indenfor samme tidsrum (BR,SKR) 
Samtidig med trækket er større rastende flokke, således omkring 1/10, 
da en større flok sås på Afl. (VV). En usædvanlig god sæson, hvilket og
så er tilfældet ved f.ex. Falsterbo og Ishøj. 

C_.,_urteldue: 16/9 sås "den årlige efterårsfugl" på Afl. (SC,VV). 

Tyrkerdue: Svær at bedømme, idet ikke alt om arten blev sendt. En ting er 
dog sikker: samrnenlignet med 71, da der ult. okt. kunne ses 260 fugle (BR) 
er den gået stæ:rkt tilbage. Kun 4 iagt. af over 10 fugle er rapporteret, 
15 30/9 (LNA), 16 12/10 (I1E,Eil), 24 26/10 (ER) og 55 29/10 (EMM) ved 
Egmondvej. Herudover 10 iagt. af l-8ex. (LNA,EMM,ER,SKR) fra J0/7-26/12. 
Om nedgangen er reel eller blot skyldes forskydning af overvintringsste
det, vides ikke, men har nogen oplysninger om det, høres gerne derom. 2 
andre faktorer kan spille ind: dels må Tyrkerduen jo gerne skydes i nogle 
mdr., dels artens status snm standfugl, hvilket ikke stemmer overens med 
flg.: 1 trak+ 32 forsøgte 19/9 (BR), 1 trak 10/10 (BR), 16 trak 12/10 · 
(LB,BR), 2 forsøgte træk 22/10 (BR,SKR) og det samme gjorde 1 5 111 (BR, 
SKR). Det korte i det lange: Send ind om arten! 

Q~g: Noget så fornemt som 1 ~afsluttede &rets iagt., 17/9 (BR,JL) -
-~mle Gøge ses sjældent efter med. aug.! 

Slrnvhornllgle: l 5/11 (ER) blev ene cte rapport om arten! ! Men nu er de 
fundet, her efter nytår. 



Mo~ef;:2..=f:~U{Q_~_:_ 1 22/10 (M13) og 1 29/10 (EMM) blev a1 t. 

Mursejler: Sidste fugle var 1 17 /9 (VV), l 19/9 (BR, OJ) og 1-2 23/9 ( SA, 
}DÆO) ~-"D~-;ædvanligvis pæne t:ræk i juli/aug~ udeblevet. 

! 'r 

' - Stor f~§.:G§.12.?3!.!e :. Set på stranden j_ enkelte ex. fra ult. juli ( S'KR) og 
det var første indirekte bevis for efterårets invasion. Større rst,-tal 
på stranden er set 10/9: 7 (BR), 3c/9: 8 (KMO, S'i{R) og 9/10: 4 (LB). 
Trækket begyndte pr. sept.; 10;{9 sås 1 på trækforsøg og 12/9 forsøgte 5 
træk (begge BR)._13/9 blev ft1rste dag med sikkert konstateret træk, 13 
kom ud (BH~ SKR), mens 4 vendte (BR). Herefter alle indsendte træk-iagt.: 
15 14/9 (AJ, SKR), 2+ 1 forsøgteel 7 /9 (JL ,BR), 2+ 1 forsøgte 19/9 (BR), 
5 23/9 (EMM), mindst 50 24/9 ( SC ,AJ), 4 30/9 (KMO, VV), 1 1/10 (BR), 15 
2/10 ( SA), 1 4/10 (BR), 2 10/10 (BR), 16/12/10 (LB, BR), 3 21/10 (BR), 
7 22/10 (BR,ffi{R,VV), 3+ 1 forsøgte 4/11 (BR,~{R), 2 5/11 (BR~SKR) - det 
skulle ialt blive små 150 fugle. Invasionen har va~ret meget omfattende, 
træktallene fra Falsterb0 synes at vise dette. I Kongelunden trak næsten 
alle ud via IA (mj_ndst muligt vand!), men v. Ii1alsterbo drønede de ud o
ver Øresund. På mystisk vis har Lille flagspætte unddraget sig opmærk
somheden, men den er helt sikkert blevet overset. 

"?rt ~12~!~~: l~ flyvende ml. SVP og skoveh 2/9 (KD, LNA) og 19/9 trak 1 
over IA (BR) - samme? 

Småfi.::_g}-~_· Generelt få oplysninger, og materialet har derfor været meget 
svært at bedørr~e. Det, der kom ud af det, kan læses nedenfor. 

Sanglærk~ Usædvanligt lave tal.tyder på langsom gennemsivning. Med. sept. 
sås det første træk (Bn) "g flg. er de højeste tal, der er set: 32 30/9 
(KMO), 35 7 /10 (KlVIO), 29/10 46 (E1Vllv1.), 30/10 42 (BR) og så de mange: 112 
4/11 (BR) - grinagtigt få! 

Hedelærke: Et pænt efterår, vist lidt ud over det vanlige. 26/8 rastede 
lex. (OJ)'- tidligt. Fra 13/9 (l,BR) - 31/10 (2,BR) regelmæssigt rst., 
til tider i større tal: 11 2/10 (AJ),9 12/10 (LB,BR). 17/9 hørtes 1 syn
ge (JL,BR). Trækket strakte sig fra 19/9-8/11, med 8 i sept. (KlVIO,BR, 
SKR), 28 i oktober, flest 12/10: 16 (LB,BR), (LB,EMlVI,BR, SKR), og hele 52 
i november, hvoraf· de 51 4/11 (BR). De mange fugle så sent er bemærkel-

( -~sværdigt. Mon arten er ved at stabilisere sig? 
,_ 

Bjerglæ_rke: 1 trk. 21/10 (BR) var den første. 22/10 rastede 5 (BR) og ind
til 5/11 sås den ofte, til tider i større antal, således 15 30/10 (SC,BR), 
og hele 19 4/11 (BR,SKR,ES). Der gik en måned og så::+ sås 9/12 en flok på 
22 (OL) - alle må blot betragtes som afstikkere fra IA, idet de konstant 
opholdt sig på en mark lige herved. 

Landsvale: Trak især i sept., hvor "mange" sås 10 og 16/9 (VV), ca. 500 
15/9 (LB) og ca.600 23/9 (FJ\1[0). Resterne sås pr. okt., nemlig 58 trk.4/10 
(BR) og 35 trk. 8/10 (EMM). Sidste: 3 12/10 (BR) og 1 29/10 (medd.ElVIlVI). 

Bysvale: 2/10 1 set (VV). 

Digesval~._:- 8/10 1, den sidste (VV). 

Pirol: 1 forsinket syng.? 29/6 kom ikke rr.ed i 1. rapport (AJ). 

Sortkrage: 1 rst. 17/7 (AJ) og 2ex. 1 hvoraf 1 trak, 19/9 (OJ,BR,A,Jensen) . 

...;.h~tk_Ea_ge ..:..H~ge ,Allike_:_ J)e få oplysninger der er kommet giver ikke anled
ning til kommentarer. 



;-

Skovsicade: Har invaderet. Store rasttal er flg.: 75-80 2/10 (SA), 65 i 
skov;n~~~-,;tlige del 4/10 (OL) og 85 samme sted 11/10 (OL). Trækket svært 
at tolke, idet Sknvskader~e oftest slet ikke kom afsted. Højeste silci:re 
udtræk blev 10 30/9 ( SKR) og 36 12/10 (LB,BR), sidste 4/11: 8 (BR, SKR). 
HertiJ_ kommer en endeløs række af Skov skader på trækforsøg. Ofte kcm de 
kun til strandkanten eller de fløj mod SØ(!) - det sikre udtræk gik 
over IA. Tænk at være så vægelsindet! 

~~-:~ 1 23/9 (SA) ng 1 14/10 (OL)• 

Blåmej_;~ Regelmæssigt rst" på stranden fra ult. juli (SKR) - med.-ult. 
dec. absolut talrigeste mejse i skoven (BR). Flg. er trukke~: 15 + 19 
forsøgte (BR), 9 25/9 (SKR), 10/10: 22, 21/10: 5, 27/10: 8 forsøgte, 
4/11: 10+ 7 forsøgte, yderligere 3 forsøgte 8/11 (BR). 

Sortmejs~ Usædvanligt mange meddelt ult. sept. (op til 40,LNA). 

Sum~mejse: En så sjælden gæst sås på et så sjældent tidpunkt som 31/7 
(OL). . 

Træløber: Invasionen har gjort sig bemærket ved nogle iagt. på stranden 
(SVP), 6/10: 1 (BR), 21/10: 1 (ffi{R) og 1 27/10 (BR). Iøvrigt talrig i 
1\:oven. 

§_jagger: 9/9 sås den første (ffi{R), men allerede dagen efter sås 113, 
hvoraf 44 trk.(BR); det er mange så tidligt. Så skal vi hen til 12/10 
før der sker noget, 0g det kun lidt: ca.100 rst. (BR,LB). Trækket gjorde 
sig gældende fra 22/10, hvor- 315 trak (BR, SKR), og alvor bliver det 
først 4/11, da. 725 rst. (KMO,BR) og 1865 trk. (BR, SKR) kan beskues. Træk
ket endnu pænt til ult.n0v. med 200 18/11 og 935 25/11 (begge SKR), men 
fra pr.nav. kiim der uftere og oftere pæne rasttal, således regelmæssigt 
4-600 til årsskiftet (BR,ffi{R,Vibeke Tofte). 

Vindrosa.el:. Også for denne art "uorden" i forekomsten, idet der i perio-· 
den 9/10 (16,LB) - 2/12 (10,ffi{R) er set yderst få (under 20/dag), pånær 
flg.: 95 22/10, ca.350 26/10 og 85 27/10 (alle BR). 

Ringdrossel: ljuv. rst. 30/~~Ai mulig juv. set (OL) og lex. 16/9 (OJ). 
Iagttagelserne udmærker sig ved alle at være så tidlige - og så få! 

~'- _;en pikke..E.:_ Gennemtræk konstateret med. sept. (VV) , sidste: 1 7 /10 (VV). 

Bynk~!12EJ:.i. 2 19/9 (BR,VV) var de sidste. 

Blå[@,ls: 1 set 24/9 (MB). 

Munk: 10' 28/10 (SKR) og do. 30/10 (SC). 

Høgesanger~- 1 smuk juv. sås på et ekstremt sent tidspunkt, nemlig 21/10 
(TJ ,BR, SKR). 

Løvsang_~}': 8/10 1 (VV) var den sidste. 

Gransan_g_~ 1 sang 9/10 (LB) og det gjorde den for sidste gang det år. 

Phyl sp. : l sås d. 4/11 (BR) og må næsten have været en Gransanger, 
selvom man har hørt 0m sene Løvs. 

Fuglek~nge: 25 på stranden 2/9 (LNA) var første spor af det tidlige træk; 
'bedre sås det 13/9, da mindst 300 kunne ses sammesteds (OJ). 
} 

Lil.le fluesnapper: 1 ganske tidlig o/juv. sås 27/8 (FA). 
·t-



Engpiber: Træk b~eyndte omkring 1/9, første nogenlunde dag var 19/9: 222 
trk.(BI~}-og 21/9 trak 125 (SKR). 23/9 sås ialt 1500 trk.(KMO) - det er 
'J.sædv:a1~lj_gt for lokaliteten. Sidste krampetrækning var 7 /10, da 100 trak, 

(, esten af okt. sås blot 50-75/dag (BR). 4/11 trak 40 (BR,8KR) og så var 
Jet definitivt slut e Mange rst. i trækti.den, f. ex. ca. 300 7 /10 (K1\W). 

I.1arkpiber: 1 12/9 (BR). 

Skovp:l b~_r:_ Træk først konstateret pr. sept. , hvilket må skyldes manglende 
o·bservationer. Flg. dage med mere end 100 konstateret: 110 3/9 (SICR), 
460 12/9 (BR., SKR), 425 13/9 (Im), 135 14/9 ( SKR) og endelig 110 19/9 (BR). 
Herefter et brat fald i antallene, men flg. oktober-fugle: 1 trk 1/10, 
1 trk. 4/10 og 1 trk. 12/10 (alle BR). 

Rødstrubet piber: 1i1ra 9/9 (1, SKR) - 12/10 (1,IiB,BR) er iagttaget ial t 24 
. tr~-ke-~·d;·~· med -flest 12/9: 3 (BR) og øvrige dage med l-2ex. I samme 
tidsrum er iagttaget 11 rst. (max.2 19/9,BR). Antallet må siges at være 
lidt over normalen, men kan slet ikke måle sig med 66, (DOFT 71,s. 61). 

Skærpibe.r :, 9/9 sås de før~te 2 på Afl. ( SC, SKR) og rastende fugle sås her
efter -·i'l:2ex. til 4/11, da sidste sås (SI{R). Fra samme periode haves 

( -:i,gt. af 11 trk. Skærpi bere (første 12/9) (BR, SKR). 

Hvid Y.=!J2s.!.;1_~2:t:_ Sidste fugle set pr. okt. ~g 12/10 sås den allersidste 
(LB,BR). 

Gul v}p~rt_;_ Flg. trækcifre blev efterårets højeste: 190 19/8 (AJ), 
407 20/8 (AJ), 200 3/9 ( SKR), 200 9/9 og 162 12/9 (BR, ST.cCR) - ellers eb~ 
bede det langsomt ud ult. sept. Sidste sås 8/10: 1 trk.(TJ). 

§j.lkehale: 22/10 1 (MB), 29/10: 20 trk. (OL), 11 rst.+ 3 trk.4/11 (FA,BR, 
0XR), 8 8/11 (OID), 1 17/12 (BR) og 10 l~/12 (LNA) er egentlig meget pænt 
i et år, hvor arten ellers ikke "hænger på træerne". 

S~..!22'"n_slrnde: lex. regelmæssigt rst. fra 5/10 ( SKR) til 16/12 ( SKR), 
dertil 1 trk. 27/10 (BR). Ja, det var alt! 

Stær: 520 trak 15/7 ( S1".cCR), ellers kun få i denne måned. Bedre stiller 
det sig senere, idet 1700 trak 20/9, 750 30/9 (begge SKR), 3300 4/10 (BR), 

/ 2 300 22/10 (BR, SLR) og sluttelig 900 30/10 (BR). Trækket fortsatte til 
'-- t, nov ~ ( SKR), dog under 100/ dag i denne måned. 

Grønir~sk:_Fra med. sept. regelmæssigt trk.; oftest 50-75/dag og 0 dage o
ver 100 (BH~S1CR). Det stoppede da også ult.nov. FrQ.~med.okt. er en rst. 
flok på KE rapporteret flere gan!ge, max. med. 4-500ex. (LB,BR). 

§tilLL ts: ,Jævnt trist små træk sept. -nnv., ikke over 20/dag (BR, SKR). 

Grønsisken: Træk begyndte pr.sept. (SKR). men pæne cifrenåedesikke før 
2.3/9 m~-U-05 trk. (KMO); herefter 72 25/g (SI{R), 80 7/10 (KMO) og 166 
30/10 (BR). J-ævnt, konstant træk i okt. og nov., oftest 20-40/dag (BR,SKR). 

Tornirisk_:_ Ialt 2325ex. set trk. i sept. (BR,SKR) med de største dage 12/9 
550, 19/9 455) 21/9 385 {BR,SlCR). Aktiviteten faldt brat i oktober, dog 
120 5/10 (SKR). Sidste: 42 trk. 4/11 (BR,ShR), men endnu ved nytårstid 
kunne lex. ses i Grønirisk-flokken (BR,LB) • 

.J3jergi~'iE?,k: Fik en usædvanlig kort optræden dette efterår. 3/10 sås 16 
,_ Jt. (BH) og allerede 6/10 sås 90 (BR). 10/10 rastede mindst 275 (BR) og 
det blev maximum. Herefter aftog rst.-antallet gradvist, mens trækobsene 
gjorde sig mere gældende; 5-20/10 trak 59, heraf 52 12/10 (LB,BR) -



20/10--8/11 trak 192 (ingen markante topdage). Dvs.: det hele overstået 
på kun l måned, forsk:ubbet 2 uger frem. En enkelt frysende efternøler 
sås dcg 26/12 (BR,SKR). 

'. ·åsisken: Invasirmsfugl. 11/10 sas Sex. 0g det var de første (OL). 12/10 
32 -t-rG-7· rst. (LB,BR) og he1-iefter gik det pludselig meget hurtigt. Rast
antallet holder sig nogenlunde konstant på 50-100, dog 290 27/10 (BR) og 
ca.200 5/11 (FA,BR.,SKR). Alle trk.iagt, nævnes pga. de us:ædvanligt høje 
tal samt m.hot. landsindsamlingen af arten: 20 21/10, 106 22/10 (begge 
BR) + yderligere 24 22/10 ( SKR) ~ 81+ 57 forsøgte 27 /10 (BR), 57 28/10 (FA, 
S'KR), 38 29/lID (Eiih'VI), 615 30/10 (BH.), 84 31/10 (BR), 460 4/11 (BR, SKR), 
166 5/11 (BR,SKR), 222~8711 (BR), 14 18/11, 22 25/11, sidste 16/12 (alle 
SKR) ~ 

Hvidsisken: 1 Gråsisken, udvisende denne arts/races karakterer, sås træk-
1;;s/11Ti3'R) . 

. Gulirisk: 1, formentlig juv., rst. 13/9 (BR) - set i en flok Tornirisker -
ltr~k 15/9 (LB) ~ 1 rst. set og hørt 17/9 (J-1ii~R~, 2; 30/9 (Børge Palm) 
cg gildet slutter med 1 trk. 12/10 (LB 1 BR). Mange iagt. og jeg vil stadig 
påstå, at arten yngler derude (BR). 
\ 
l. .::.12.§J2..:. Trak i små antal ult. sept. -pr. okt. , derefter noteredes flg. usæd-
vanlige trækcifre: 83 21/10 (BR), 109 22/10 (BR,SKR) samt 143 4/11 (BR) 
foruden flere dage med 20-JOex. Ang. yngel er flg. modtaget: juli-iagt. 
tyder på yngel (TJ), men arten sandsynligvis gået tilbage siden 71. 

~~orsnæh: Trods det faktum, at der ikke har været invasion, er Korsnæb set 
forbavsende ofte endda i pæne antal. Det har selvfølgelig været den Lille, 
der er identificeret oftest, men lad.o Stor korsnæb blev set22/12 (LB). 
Fra 12/9--26/11 er iagttaget ialt ~ g3 trk. set (mange iagttagere), bedste 
dage 23/9: 28 (FA), 24/9: 38 (FA), 30/10: 29 (BR), 4/11: 40 (BR). Rst. fug-
le noget få.talligere, således max. 11/10 30 (OL) og 8/11 21 (BR). Overra
skende9 mon det er årligt? 

~~y1ke: Store trækdage er flg.: 19/9 16. 235ex. ( OJ ,BR), 30-40. 000 23/9 
(BA), samt 5050 Finker, sands. denne art 12/10 (LB,BR). Mange små antal 
i perioden indtllil pr. nov. er også set (KM:O ,ER, SKR). 
( ", 

;· kerfinke: :B1 ørste 13/9 6 trk. (BR) og 14/9 1 trk. ( SKR); iøvrigt flg. 
"store" dage med træk: 600ex:. 23/9 (KMO), 350 12/10 (LB,BR), 450 28/10 
( ST.cCR) og 4/11 480ex. (BR). 9/10 sås 1625 rastende og det blev således ef
ter~rets max. (LB). 

Gi~E..Y.!. Pæne cj_fre nåedes flg. dage: 121 22/10 (BR, SKR), 163 27/10 (BR) 
og 175 4/11 (BR) - alle udtrækkende fugle. 

Bomlærk~_:_ Denne for stedet sjældne art er set 2 gange, nemlig 15/7 1 rst. 
(LM) og 19/9 1 trk. (OJ ,BR). · 

Hortulan: Mærkværdigvis kun en eneste iagt., som til gengæld er pænt sent 
og så med hele 3ex. trk. , 19/9 ( O,J, BR). 

Pørspurv: Samtidig med biotop-ændringen på stranden fra T. til SVP, har 
man kunnet spore tydel5g fremgang rii. antallet af rastende Rørspurve, såle
des ult.sept.-pr-okt. op til hele 300 rst. (KMO), de fleste dage dog 150-
~0n, (LB ,BH). Trækket nogenlunde som det plej er med flest 12/10: 106 (LB, 
.... .l\.~.,..,"/. 

La pværling;__ l rst. Afl. 25/9 ( S101) (kunne studeres på meget kort afstand), 



t tr~':k .12/10 (J:iE,DR), lsx. 22/10 mellem Søvang og Afl. (MB)~ og 1 tr~c 
27/10 (BR). Nnget tyder på, at det har været et godt efterår for arten 
som helhed" 

1· :~nespurv: 14/10 sås de første 3 (SC) og indtil 8/11 sås den i fler-'? ex., 
oftT trk. ('.I'J ,BR 1 SKR) e Efter denr1e dag kun 2 iagttagelser: 6 trak 2'5/l:i_. 
(01CR) og 6 rst. 19/12 (LNA). 

- ' . ··- . -~-"-~~<-----80000000000000000000 . . . -·-·-···-·-"' 
Ja, det var så etterårets aTienbaringer. Som det nævntes indlednings~~s 
var materialetilgangen meget stor og jeg håber denne tendens fortsu:itter 
fremover. Kritik, klager, rettelser m.v. modtages som sædvanlig med tak. 
Pga" omfanget, har der utvi vlsonrt indsneget sig mere end 1 fej 1. 

14.I.73. 
Bjarne Rasmussen 
~~g 

~~trl-by 

-30--·e.6 31 

( '"F'S: Flgo supp1eme:l'\t til f~1"'årsrapp..,rten er kommet fra OL: 
. .Juehøg: lt1 trk~ 3/ 4 - }'ir;;ke~rn: 5 trak 9/ 4, hvilket bringer det samle.-

. .i.. 

de antal ·i :foråret tP ·.t'å 16 - Lærkefalk: lex. 7/5 - Hortulan : 1 14/5 
bliver s~ledes seneste forårsiagttagelse. 
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Følgcndu iagttagelser er tilkommet Rapport 2:72, foruden at onkcl~e 
rettelser og forglommclsor er modtaget. Kan vedføjes bagi rapporten. 

De nye observatører or: Jens B •. Bruun (JBB), J.E.Lindorstr6m (JEL) og 
J.H.Lindcrstr5m (JHL) - øvrige initialer so forrige sider • 

.KZ.Q111'J~.Q~12J.. 5 trko 11/10 (JEL). 

JS:h.If.!J2)LGÅ~2 8 trk. 1/10 (TJ). 

~.:.~.AEÆ~~!:!!J.:i;Q,_~ Datoen, som af en fojltagolso ikke kom med, skal være~ 9/9" 

YA~~BmEh~Ki 23/9 og 30/9 s~s ljuv. (JEL) og m&n ml val formode, at dot 
var en og samme fugl. 

h.ll'~f:f:~TÆh:.L.l~.!. 1 ju v. trk. 30/9 ( .TEL) • Ia.gt tag cl sen or dokumon t erot. 

;\fl]}2E11E~.l Så sent som 18/11 endnu lex. rst" på Aflandshagc (SC). 

J2.Ø11'.S:B:!1_~X1!?._:_ Do "nogle 11 , der or omtalt tidligere, drej er sig kur.i om 
l rst. Aflandshago 10/12 (SC) • 

.§.Q31.§R:~.11EL!. 1 r st. 1/9 ( JBB) falder sammen mod de 2 andr o iagttag ol so r. 

'.""!-< " .•. D- ""HATS J-L 0 3 9/9 l_;;;1c....Ei._:::._:_!.!;c . .l. l!.i S a. 0 g 1 16/9, hvilket i~vrigt var de eneste fra 
oftcr&rot dcrudo. 

BQR19~f~1_EQQ~~KQliQ~.l. 2cx. 4/10 (JEL). 

~.1QJS,_KQi~J?E&!3-.!. 3<!'o" så.s 31/10 ( JHL) og 2ex. så.s 5/11 (BR} .• 

Til allersidst bør det retteligen nævnes, at Svend Pedersen inden nytår 
.fandt 7 SI\:OVHORNUGLER et sted i skoven, men det er vist alligevel sjæl
dent dor er s& få som donna vin~or! 




