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Materialet er indkommet fra. i alt ca. 30 ornitolo5er, hvilket er 
en betydelie sticninc fra de forcciende rapporter. Føleende har 
bid:rn5et: 

Frank Abrahamsson (FA), Lars Nørcaard Andersen (LNA), Michael Ba
stian (MB), Leon Berthou (LB), Jens B. Bruun (JBB), Kim Duus (KD), 
Ole Jenkel (OJ), Arve Jensen (AJ), Eicil Larsen (EL), J.E.Linder
strøm (JEL), J.H.Linderstrørn (JHL), S.A.Linderstrø~ (SAL), Oluf 
Lou (OL), Leif Madsen (LM), Eyvind M~lchow-Møller (EMM), John 
Wink1or Naurnann (JWN), Klaus Mallinc Olsen (KMO), Claus F. Peder
sen (CFP}, Johnny L~ Pedersen (JLP), Lars Pcaby (LP), Bjarne Ras
mussen (BR), Erik Vikkolsø Rasmussen (EVR), Stic Kjæreaard Ras
mussen (SKR), Vibeke Tofte (VT) oc v~~n Valentinussen (VV). 

Endvidere har je3 medtaget enkelte nndro iacttacelser, n~r disse 
er fortalt mig direkte af observ~tøren. 

Den mecet milde vinter medførte en række usædvanlige iagtta~elser 
af artor 1 der ikke normalt træffes ved Kon~elundon i vinterhalv~

ret. Det varme vejr i aarts bruste ocsi tidlico iccttacslser, der
imod synes do øvrice arter (sancc~e o.s.v.) et v~re kommet normalt 
eller endda nocet senere. Maj er traditionelt den ra~ned, hvor de 
flesto sjældpe arter dukker op i Koncelunden, men i år blev der i 
april ejort ~ iacttacclser af nrtor, der ikke tidliccrc er truf
fet i omr~dct: Kortt~ct træløber oc Dvær~værlin~. Blandt de øvri
ge nost markante tinc skal her kort nævn6s, at ~kurven har over-
vintret i hidtil usete ~ntal, at Knurand, Gulirisk 05 tildels 
Rødtoppet fuelekonce har haft et virkelig Godt forår, ae at rov
fuclotrækkot for flere har svictet noco~. 

Forsiden er venlicst fremstillet uf Olo Jenkel, som herved takkco. 

Bjarne Rasmussen / auc. 73 

Tilføjelse: Ka'j og Ida Nielsen (K&IN) 

Erik Sand (ES) 
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Lille lappec1yklcer: l 10/1 (BH), 1 21/3 (BR) og 1 14/4 (SKR). I ka
;~~len ved--IA -ha;_::-der i år ynglet 1 par, hvilket skulle være første 
e~ung i Kongelunden; der er 3 iagt. af disse fugle 22-30/6 (BR,SKH). 

J,om sp.: 1 trk. 14/2 (BR) og 1 rst. så sent som 30/5 (BH). 

Skarv: Næsten alle har .sendt ind om Skarver 9 som jo har overvintret 
;;eget talrigt. De højeste tal for de enkelte måneder er: januar 77 
(31/1), februar 176 (28/2), marts 181 (26/3) og april 182 (3/4); 
normalt har antallet ligget mellem 125 og 150. Efter med. april 7 

da sidste høje tal, 147, sås 13/~- (SKR), forsvandt fuglene hurtigt 
og de sidste sås 6/5: 39 og 9/5: 11 (CFP). De høje tal må skyldes 
forskydning af de sædvanlige vinterkvarterer. 

Fiskehe;jre: Den milde vinter gav ialt 5 iagt. af 6 fugle fra 10/1 
til 28/2, -det er nærmest normalt. · 

Rørdrum: Ordret citat af JEL: 1 rastende Rørdrum sås ved T 28/2 kl. 
ll.50f lettede og fløj ind over IA (!). - Hertil må bringes et de
:nenti af den i forrige rapport omtalte St.Magleby-fugl. Velinforme
rede kilder har oplyst, at ''iagttagelserne" sandsynligvis drejer sig 
om en stor frø, der har en stemme, der til forveksling ligner Rør
drummens. (I parentes bemærket, blev fuglen også set!!) 

Sangsvane: Et mindre antal, 1-6, har overvintret (CFP,BR,SKR 1 VV), 
hovedsagelig set ved A, hvor de sidste sås 26/3: 2ad.+ljuv. (CFP). 
Hertil 2 træk-obs: )ad. +ljuv. 10/l (BR) og 4 3/2 (KI\ffi). 

Pibesvane: 4 trk. 15/4 (I1IB). 

Grågås: 18/2 sås 7 på A ( CJ?P), det var de første. Nogle for stedet 
høje forårs-tal skal kort nævnes: 52 trk. 4/3 (OL), 31 rst. A 7/3 
(VV) og mindst 25 smst. 13/3 (CFP,VV). 

Sædgås: 3 iagt., hvoraf 125 trk. 3/3 (FA) er helt usædvanligt. Der·
til s&s 3 A 11/3 (VV) og 5 trk. 10/4 (BR). 

?.:nor-:egås: 6 trk. 6/4 (FA). 

3ramgås: 30/3 iagttoges fordelt på 3 flokke ca. 550 trk. (108+62+ 
c:a. 380) (OL 1 El\'ITvT f B~ 1 SL:R) tidlig morgen og formiddag. Endvidere 3 trk. 
16/ 4 (JBL). 

Gravand: FøJ0 ste ·iagttaget 30/l (LNA) og næste obs 4/2, drejer sig
~~ ikke færre end 95ex. (BR). Derefter steg antallet støt til ~ax. 
10/3 med ca. 200 A (CFP). 

7.rikand: lcJ.i med. januar (J. O. Byskov )-r iøvrigt var de første 4 10/3 
(VV). Ret fåtallig med højeste tal fra A 23/4: ca. 100 (CFP). 

/" t:1ingand: Skal :::an tro det sparsomme materiale, er arten ved at 
r,live sjælden. Li1/4 ler (SKR) og herefter er kun rapporteret 4 iagt. 
~f 8 fugle i tiden 7/4-28/5(CFP,BR,VV). 

~n:-i.rand: Denne ved Kongelunden sjældne and har i for&ret optrådt 
r/1lrigt. F'ørste obs gjordes 30/3: 2 pRr set A (CFP). Fra 3-·17/4 i
r1,1r,ttoges Knarænder næsten dagligt (JBB,M.B,Jlffi,K&IN ,CFP, SKR 1 VV), of
t.r~ot 2 par (dog 3 par 6-7/4) på A, og de sidste her sås 23/4: 2 pa:r 
rrit. ( CFP, VV) •. Ecrtil kommer følgende f~c;:i. KE, hvilket rimeligvis 
'l rejer sig om A--L1glene: 1 par 13/ 4 (BR), 1 par 16/ 4 · (JHL) og .2 p(:,r 
;·~/4 (KD,BR). 2. 
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Pibe9E.2,: En tidlig iagt. 20/2 af 10\-4~.cf'. blev årets første (BR). 
Derefter sås 7/3 7 på A (VV), hvor antallet fra 26/3-2/ 4 lå på mel:.._ 
lern 200 og 250 fugle (C1''P~SKR,VV); endnu 28/4 80 (2{R 1 VV), 1/5 40 
(VV) og sidste fugle var 3 9/5 (CFP)~ 

Spids~nd: 1 par A 17-20/3 (VV) var årets første; der er næsten in
genting orn arten. 

Skeand: En bemærkelsesværdig iagttagelse gjordes 4/2, da 
~Ellers ankom den til tiden, nemlig 30/3: l~ (VV). 

Taffelm1cl.:_ l~ rst. 21/3 (BR) og 3CJ'o"i'.rst. 20/6 (BR). 

Bj~rgan_d: 26'8' 10/2 (BR) og ligeledes 203' 5/5 (LB). 

Havlit: 4 28/2 (OL) - hverken mere eller mindre. 

Rløjlsand: 2 set 21/3 (BR). 

l~ sås 

Sortand: J_cf rst. A 11/3 (SKR) og 5 t::.-'k. 14/3 (BR) udgør alJ.e iagt. 

Toppe-~ skalle_§)luger: Blandt de mærkværdigste forekomster i foråret 
er en flok af denne art på ca. 97_2. 14/3 - (BR); fuglene lå i samlet 
flok ud for kysten, ivrigt fouragerende. Fra med.marts-pr.maj er 
jævnligt set 150-250 rst., dog 300 26/3 og 400 29/4 (begge CFP). 

Musvå~: De første trk. set 11/3 med 52ex. (AJ, OL), derefter 41 
14/3 (BR), 209 21/3 (OL,BR), 120 26/3 (OL) og 20 30/3 (El\Tivl,BR). I 
april sås på-6 dage (7-27/4) ialt 21 med flest 27/4 10 (BR). Sidste 
trk. var lex. 2/5 (BR), men endnu 8/5 1 ( CFP). 

Vintermusvåge: Meget få overvintrende (under 10 rapporteret). Trk. 
fugle: 1 11/3 (OL), 1 14/3 (BR), 1 15/3 (OJ), 1 21/3 (OL)} 1 ind 
31/3 (CFP) og 1 ind 8/4 (BR). 

Spurvehøg: Iagttaget regelmæssigt januar-februar i enkelte ex. (:FA, 
BR); i maj-juni er ligeledes set rst. Spurvehøge, 1 på hver af dage". 
ne 1/5 (VV), 6/5 (VV), 12/5 (KMO) og 3/6 (VV). Trækket ringe (18/3-~ 
27/4) med flest 21/3: 19 (OL) og 31/3: 7 (CFP,VV) - herudover 16 
fugle på 7 dage. 

puehøg: ljuv. (formentlig ~)10/1 (BR), 1 14/3 (BR) og l~ 21/3 (FA, 
OJ). Endvidere er en Duehøg (juv.~) set flere gange IA, rimeligvis 
samme fugl. 

Rød glente: 1 t,rk. 1 7/3 efter kort rast (AJ, SKR); 1 trk. 28/ 4 (H. P. 
Jensen, Sandberg)t 1 trR. så.sent som 21/5 (ES). 

Hvepsevåge: 1 set ,llerede 24/ 4 (I1M) og 2/5 1 trk. (BR). I perioden 
13/5-3/6 s~s på 4 dage sammenlagt 28 trk., flest 2/6 10 (AJ); et år 
under normalen for arten. 

Rørhøg: Første 28/4: lad.~ trk. (SKR); 1 4/5 (VV), 1 trk. 6/5 (SKR), 
1 rst. 20/5 (FA), alle -l'.~· 

Blå kærhøg: Kun få rst. iagttaget januar-februar med flg.: l~/juv. 
10/1 (BR) , 1Sj2/ juv. 14/l (FA) , 200/ juv. 21/1 ( S"'KR) , lad. c)'Ji 30/1 (IiNA) , 
l~/juv. 5/2 (OL). Derefter ingeri+før 15/3, hvor der pludselig skete 
en stigning, og indtil lo/ 4 sås 11 fugle (a11e s~I juv. , a11e forb~
hold for gengangere! ) • Trækkende er set: 21/ 3 l_?-1 juv. (BH) + la do C1' 
(OL), 10/4 lo/juv. (BH), 14/4 2~~/juv. (FA,SKR) og sidste sås 26/4 
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På IA var i samme periode maxi.mum 12 fugle ( OJ) i januar og 8 i 
('; marts (K&IN). Af ial t 32 dragtangj_vne tegner ad.(? sig for ca 6 10%. 

Fiskeørn: Særdeles fåf alle på direkte træk: 1 7/4 (IUl'IO,VV), 2 8/4 
(BR)~l0/4 (BR) og 1 15/4 (BR). 

Lærkefalk: Iagttagelserne er i korthed følgende: 1 trk. 25/ 4 (LJ.VT), 
1 se~t-5/5 (JBB) og 1 trk. 13/5 (IVIB). 

Dvæ:i::.;g;f'a1k: l.<f/ juv o har holdt til hele vinteren på A, sidst set 31/3 
(CFP,S.t\:R 9 VV); muligvis denne sås 4/2 SVP (BR). Hertil 2 trk., 14/4 
1 ind .A (CFP) og 22/4 1~/juv. (OL) 

Tårnf_§.lk:. Den milde vinter bevirkede, at mange fugle overvintrede 
(max. 8 januar-februar). Har været overordentlig talrig på direkte 
træk, ialt 13 er set: 1 8/3 (BR,VT), 5 11/3 (AJ), 2 14/3 (BR), 1 
21/3 (BR}, 1 8/4 (BR), 110/4 (SKR), 124/4 (BR) og 113/5 (lVill). 

Antal trækkende ro.~~·'· foråret 72 oo- 73 Kongelunden: 
~ 

h 

1972 _, __ 1973 
Musvåge 673 474 
Vintermusvåge 3 6 
Spurvehøg 43 4-2 
Duehøg 21 
Rød glente 1 J 
Hvepsevåge 173 27 
Rørhøg 2 2 
Blå kærhøg 6 6 
Fiskeørn 19 5 
Lærkefalk 2 2 
Dværgfalk 4 2 
Tårnfalk 2 13 

Trane: 28 trk. 28/3 (J.O.Byskov, CFP) og 1 trk.SW A 28/4 (SKR,VV). 

Vandrikse: Flere end sædvanligt, 1 30/3 ( SKR), 1 29/ 4 (VV), 1 1/5 
( SKR), 1 5-7/5 (VV), 1 13/5 (MB), 1 22/6 (BR), 2-3 28/6 (BR). Alle 
er hørte fug1e; de sidste fugle gør det sandsynligt, at arten har 
ynglet. 

Strandskade: Overvintrende fugle er set 10/1 1 (BR), 21/1: 1 (OJ), 
30/1: 1 (LNA) og 10/2: 2 (BR,VV)-~ 24/2 sås ved Dragør 18 (overvin
trende?) (VY), men først 7/3 sås en tydelig stigning ved Kongelunden 
med .38 rst.+ 55 trk. (BR,VV)4 Herefter indfaldt max. ret hurtigt 
med 165 11/3 (AJ, SKR), 185 14/3 (BR) og 280 21/3 (BR, VV). Efter 1/ 4 
opholdt sig konstant 40-60 ved A (SKR), mens antallet ud for Kon
gelunden svingede meget (oftest 20-50) med 2 større dage~ 180 7/4 
(KMO) og endnu 27/4 151 (BR). I maj c1al€~de tallet og holdt sig til 
med. juni på 15-25 for hele området. 

Vibe: 3/3 sås de første 4 (ES,VV) - iøvrigt samme dato som 72 ~"og 
5/3 sås 13 rst. + 62 trk. ( SKR). Ynglebestanden formentlig noget 
mindre end normalt. 

·~ 

Stor præstekrave: Allerede 20/2 sås lex. (BR) og 28/2 1 A (GFP). 
Større tal var også tidlige, således 15 4/1 .(AJ) og,mindst 30 7/3 
(BR, VV). På A sås ult. marts-nr. april mellem 40 og 55 fugle· (C:FP" 
SKR). 



}Ividb:i;~et 72yæstekr~:y~: 2 fugle opholdt s:i_g ved SVP 24-27/5 (,JJlB~ 
KD ,AJ, VV) og yde:clige:.ce J_~ sås 31/5 (J WN). 20/ 6 1 (BR). Det va:r' 

,--..., manP'e af denne om foråret så SJ.ældne art. 
~-) 0 

Strandh;j e jle: 1 på A allerede 29/ 4 ( CE'P); øvrige iagt. ti.l normal 
tid, nemlig 1 A 26/5 (K&IN), 4 30/5 (J3R) og 1 A 2/6 (CFP). 

Hjejl~: Pr. februar menes 7 set (!!); den først derudover er 13/3, 
1 rst. A (CPP) -og 18 14/3 (J3R) t også 18 A 29/3 (C:FP) - smst. endnu 
2/5 2ex. ( CFP). 

Stenvender: 1 tidlig, 16/4, ved T (JEL);- .i. tidsrummet 29/4--6/5 er 
8 fugle set (LB,JHL,SAL,CFP,SKR,VV) og endnu 26/5 sås 3 på A (K&IN). 
Dette forekomstbillede svarer til et normalt forår for arten. 

Dobbeltbekkasin: 1 overvj_ntrende set 29/1 (JHL). 

Enkeltbekkasin: De sædvanlige få iagttagelser er flg.: 1 A 29/3 
(CFP), l 8/4, 2 10/ 4 og 1 13/ 4 (alle ER). 

Skovsneppe: En art, der ikke ses efter, hvilket kun 2 iagt. synes 
( "! at vise: 1 3/3 (LNÅ) og 2 28/3 (J.O.Byskov). 

Stor r~15__i:1spove: Årets første ankom 25/2 (:BR); i. betragtning af vejr
forholdene (5 graders frost) usædvanlig tidligt. 5/3 sås 1 (SICR) og 
de øvrige fugle er set fra med. marts til ult. maj, flest 21/3 da 
33 trak (OL). En sen fugl 31/5 (EVR). 

I1ille regn_E?pove: ?ex. A ~/5 ( SKR, VV). 

Stor kobbersneppe: 1 rst., senere trk.Ø på A 30/3 (CFP) og 1 indtrk. 
smst. 14/4 (CFP). 
Lille kobbersneppe: F~rtsætter med ringe antal, dog flere end i 72. 
20/3 var de første 3 på A (CFP), også 1 her 24/3 (CFP); dernæst er 
der i tiden 15/4-6/5 8 iagt. af 46 fugle med flest 28/4: 1 rst.+ 
22 trk. A (SKR) og 7 rst. A 6/5 (Si:R). 

Svaleklire: Fra forårstrækket kun een iagt. af 1 fugl, 2/5 (BR)" Det 
,,-·.,,, 

\:___ 1 kan ikke passe. 

Tinksmed: 6 set mellem 6 og 17/5, fortrinsvis A (CFP,VV). 

Rødben: Den overvintrende flok blev mindre og mindre - 11 10/1 (BR), 
6 A 10/2 (VV) og .3 27/2 (VV). Hvorvidt en iagt. 8/3 af 1 fugl (BR) 
skal henføres til denne flok vides ikke, et faktum er, at der først 
24/3 virkelig ankom Rødben, nemlig 30 A (CFP) og 27/3 ca.35 smst. 
(VV). Ligesom for Vibe tilbagegang i ynglebestanden. 

Sortklire: En usædvanligt tidlig iagt. gjordes 7/4, da 1 sås (KMO). 
28/4 1 A (0LR,VV) og mod sædvane ingen i maj. 

Hvidklire: Sås dagligt fra l-20/5, men kun 5/5 mere end 1, idet 
9 rst. denne dag (LB,EMIVI,KMO,VV). 

Mudderklire: 4 27/4 var årets første (BR). Herefter 5 iagt. med 
flest 5/5;-9 (LB,EMM,KMO,VV) til sidste ses 20/5 (AJ). 

() Islandsk :s_v:le: 2 15/ 4 (IVIB) , ellers ingen. 

Dværgryle: Et meget pænt forår med følgende iagt.: 1 A 16/5 (CFP), 
3 A 18/5 (VV), 1 23/5 (JBB) og 2 30/5 (BR). Endvidere lex. T 28/6 
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(BR), rimeligYis oversomrende~ 

_g.1emmiI2_~;y:-~~: Set fra 6/5 (1~ VV) til 26/5 (1 A, K&IN) med flest 
20/5: 3 (FA 7 CFP) - et magert årø 

Alm~hD.~lig___Eyl~: Overvintrende er mH 5/2: 8 (OL) og 11/2: 2 (CFP). 
De første ankom 7/3, da 4 sås (BR,VV). To tydeligt adskilte træl;:
bølger konstateredes, fra 27/3 til 15/4 med max. 28/3 250 A (CFP)~ 
og den anden fra 9-27/5 med max. 450 A (CFP). Næsten ingen.er set 
ved Kongelunden, således er højst rapporterede antal 60 30/3 (SKR). 

Krumnæbbet r:r.~:.2.= 1 rastende T 18/) (LNA;AJ). 

Brushane: Også denne var tidligt på færde 1 1 30/3 (SKR). Særdeles 
få, idet der, bortset fra 62 d. 1/5 (AJ,BR) sjældent sås over 25. 

Klyde.: 2 11/3 (OL) er ret tidligt; først efter 25/3 blev Klyderne 
talrigere. Ult. april-pr. maj mellem 40 og 50 A (SKR,VV), hvor der 
har yngle~ ca. 20 par (CFP). På KE har mindst 3 par ynglet (BR). 

Iagttagelser af vadefugle på efterårstræk omtales først i næste 
rapport, selvom de er gjort i denne tidsperiode. Dette for at 
bringe dem i rette sammenhæng. 

GRÅMÅGE: ljuv. på sandøerne 17/3 kunne iagttages under fine om-
stændigheder (AJ, SICR). " 

Ride: lad. rst. ved sandøerne 10/2 (BR). 

Sortterne: 1 trk. 31/5 (AJ,BR). 

Fjordterne: 24/4 sås årets første 2 (BR). 

Havterne: Som sædvanlig tidligere ankomst end foregående, nemlig 
7/4 2ex. (CFP,VV). Den dag, Fjordter:nerne kom, sås 55 Havterner 
(jvf. DOFT 1971,s.54). 

Dværgterne: Første dag, 27/4, sås ikke mindre end 11 (BR). 

(" Splitterne: l trk. 21/3 (BR) er ret tidligt; fra 26/3 blev arten 
talrigere og mere regelmæssig. 

Tejst: 1 fundet død T 8/4 (BR). 

Huldue: Samtlige iagttagne skal her nævnes: 7 3/2 (YJv'IN), 1 14/3 
(BR), 1 21/3 (BR), 110/4 (VV), 1 trk. 14/4 (SKR) og 1 26/4 (BR). 
Det er en art, der ikke vides meget om - derfor: send alt ind! 

Tyrkerdue: I havekolonierne umiddelbart N for skoven har der ynglet 
ca. 5 par, hvilket er det antal, der plejer at være. 

Skovhornugle: 6 6/1 ( SKR) og 4 11/2 ( CFP) 9 hvortil kommer 1 fugl 
5/5 (EMM,KMO) - ynglefugl? Flere negative rapporter modtaget. 

Murse1ler: 5/5 3 (FA) og 6/5 ligeledes 3 (AJ,CFP,VV). 500 indtrk. 
A 16/5 (CFP) er eneste højere tal, smst. endnu trk. 2/6 (CFP). 

Lille fla,gspæt:...te: 2, hvoraf l~, 27/ 4 et sted i skoven (BR). 

Sortspætte: 1 flyvende ved ENP 10/2 (BR); endvidere 2 bemærkelses
værdigt sene obs, 1 hørt 5/5 (LB) og 1 hørt 13/5 (MB). 

Vendehals; Ligesom sidste år kun set i en kart periodej 28/~-5/5, _ 
·~ 
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hvor ial t 11 fugle er rapporceTe-":; (rJed alle f«)'::.~1Jeho2.d for ,_.;encan
ge re ) ( AJ , EMM, LiVI , IDvW , B:S., S~:.R, \'V ) • 

He d~l,,~rke: 2 trk. 8/ il ( OJ-'-1), 

Sanglc:ffke: Som man kunne forvente bJ_ev E>0:1.cltc f:.J.,de s2t i løbet 
af v{;;~en; ankom fra pr. febru::1r (CF?,Ei1;ST:CTI~'TV), højere tal 
først bemærket i forbindelse ~ed snefald pr. marts, s~ledes 360 
7/3 (BR) cg 165 8/3 (ER,VT). Trækket forts2ti;::~ til ~1r. ap~il, men 
som sædvanligt ikke de store ~ntal. 

Bjerglærke: 1 10/1 (BR) og 8 JO/l (LXL). 

Landsv?-J:~: 1 27 / 4. (BR) og 5-10 J;/5 (ER, VV) - bl'3Y ikke talrig før 
et styRke henne i maj. 

Bysvale: 2/5 de 2 første (BR). 

Digesvale:2/5 de første J (CFP,BR,VV). 

Pirol: 1 sang 18/5 (SAL) , lQ/ juv. ia,gt. 23/5 (EL) , 1 sang 2'.5--2 5/5 
(VV), 1 sang+ 1~·27/5 (AJ,CFP), J8f.}'·3/6 (AJ), ld' (KD,J1J 7 S-rCR) 5/6, 
og sidste fugl var la' 16/6 (AJ 9 SKR). 

Sortkrage: :rf..ange iagt. , velsagtens drej ende sig om de sanr.:ie fugle.·. 
Første fugl var lex. A 17 /3 ( SKR); 8/ 4. sås 1 rst. + 2 indt:ck. (:BR, 
VV). Fra 13/4-28/6 foreligger ca. 20 iagt. af 1 fugl (JBB,OJ,i1J-,UII, 
E1'IT/.f,JWN,KMO;BR,S'".tCR,VV), dog er 2 set flg. dage: 2 trk. 14/4 (SXR), 
2 4/5 (VV) og 2 18/ 6 ( OJ). Atter i år over normalen. 

Skovskade: Ult. april-pr. maj konstateredes ret mange i skoven, 
således 15-20 2/5 (BR). Enkelte fugle på direkte træk sås også 
15/ 4-1/5 (BR). 

Spætmejse: 1 ved SVP 18/5 (JBB); er lige netop arlig, men ses mest 
i vinterhalvåret. 

Træløber: Efterårets invasion tydeliggjort af en total optælling 
i skoven 6/1 (SKR), hvor 52 registreredes. I de gode ses ved en 
sådan tælling ikke over 15! Også flere ynglefugle end normalt (BR). 

KORTTÅET TPJELØBER: 1 sang 24/ 4 ved Skovfogedhuset (BR); den hørtes 
i længere tid, hvorved også KD og KMN fik den hørt. Fundet er det 
første på Amager og må ses i forbindelse med artens ekspansion, 
der også har bragt 2-3 stk. tfl Næstved (februar-marts). Beskrivel-
se er tilsendt SU. 

Misteldrossel: 3 11/3 var de første(AJ), herefter er der flere iagt. 
20-25/3. 

Sjagger: Kun to større tal rapporteret, 290 8/3 (BR,VT) og 150 
30/3 (CFP), men arten har også været en mangelvare denne vinter. 
De seneste fugle er 1 2/5 (VV), 1 13/5 (JYIB), 1 23/5 (JBB) og 1 23/ 
6 (SKR) - iagt., der tyder på ynglen igen i år. 

Sangdrossel: 1 vinterfugl set 10/1 ved Klf. (BR). Ankom ellers til 
tiden, dvs. 11/3 2 (VV). Gennemtræk konstateret med. april (CFP). 

Vindrossel: Sj_dste 2/5: 1 (VV). 

Ringd:i:-osse_1_: Efter det svage antal i 72, blev 73 mere normalt med 
fl2'. fu~,le: l 2G114 (DTI), la'+ lo A 28/4 (CFP,SKR,VV), 16'2/5 A 
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(C:B'P), 2d'd'+l.~ 5/5 (LBr:8M.Ivl.~KMO)~ 166/5(CFP),1~17/5 (.AJ);lif 
24/5 (Pastor K:;.:ebs). De sene iagt. er .Lkke usædvanligt for Konge
lunden. 

An1E_om s t -d.~ t c~~.!:...J' o r .l~.EQ_~_n_g~-~~~~?2: _sar~~., Konge 1 unde n 19 7 3: 
Stenpikker: 1/4: 161 (OI,) 
Bynkefugl: 28/ 4: 101 (VV) 
Rødstjert: 2/5: 26·8 (VV) 
Nattergal: 8/5: 2 (CFP) 
Rørsanger: 6/5; 1 (AJ, VV) 
Kærsanger: 17/5: 1 (VV) 
Sivsanger: 7/5: 1 (VV) 
Gul bug: 11/5: 1 (CFP) 
Munk: 28/4: 2 (VV) 
Havesanger: 6/5: 2 (CFP) 
Tornsang~r= 5/5: 4 (CFP,VV) 
Gærdesanger: l/5: 1 (AJ) 
Løvsanger: 8/4: 1 (OL) 
Gransanger: 30/3: 1 (EMM,BR) 
Skovsanger: 1/5: 2 (ER,VV)~ 

Herefter følger bemærkninger om de enkelte arter: 

Stenpif,\:ker: Et stort antal sås 5/5, hvor der på een mark ved Kon-
gelunden taltes 20 (CFP) og fra T til ICE 23 (LB). 

Bynkefursl: Også den var talrig 5/5; 25ex. på samme mark som Sten
pikkerne og ikke færre end 52 sås fra T til KE (LB). 

Jiødst ~i ert:_ Mange 5/5, hvor VV i skoven tal te ca. 20 og CFP i et 
par hegn så cac 25. 

Husrødstjert: 1 subad.d'ved det grønne skur 31/5 (AJ,BR). 

Blåhals: Noget så fornemt som 1 nordlig d" sås 2t~/ 4 (LM) (beskrivel
se) - jvf. DOFT 1971 s.61. Hertil 1udfarvet13/5 (.MB). 

( \, , Græsho12pesangE;_r:: 1 sang 17/5 i et hegn ved den NØ-lige del af 
skoven (AJ). 

Rør- og Kærsanger: Normale bestande. 

Sivsanger: Lig~som sidste år ret sen ankomst. Katastrofal tilbage-
" gang, idet den ikke med sH:ke::..~hed har ynglet; fra A er ingen. meldt 

overhovedet (SKR,VV). Tilbagegangen er ikke lokal, idet den også 
alle andre steder har været en mangelvare. 

~~vsanger: Den tidlige første-obs gjordes samme dag som Skovpiber 
(se nedenfor); i øvrigt først talrtg fra 28/ ti- - d. 5/5 formelig 
vrimlede det med Løvsangere overalt (LB,EM.M,KMO, VV). 

LUNDSANGER: Om morgenen 5/6 opdagedes 1 syngende fugl (SKR), som 
senere kunne ses og høres af bl"a. KD,AJ. og KWIN. Det er tredje 
gang arten iagttages i Kongelunden og alle bar været i pr. jun:L 

Rødtoppet fug~: Samtlige data skal her nævnes for at give 
et nøjagtigt billede af artens noget u~ædvanlige forekomst dette 
forår. 25/ 3 1 ( OIJ) , 15/ 4 2 (Iv1B f:~g(J(· f 1f(6FP) 7 2/5 l ( GFP) ~ 3/5 3 
(CFP) 5/5 J (JBB CF·p ""V' 7/r::.? f1rn\ o/r 0 1,-,ry,-r"· -.-.1'"·- •) 1 (-l·~·A 
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KMO)r 13/5 2-3 (FA~1\D3,EMM), 17/$ 2 (AJ,EMJW), 19/5 l (E'A) og ende
lig 30/5 1 (BR). Nmr:::ten alle har være-~ synger.de fS(J c.,g de .Ttedsan
g~i vne fugle er set i skovens Ø---lige del. Selvom man--må regne -med 
mange gengangere er antallet langt over det normalu. 

_0";Iå_fl1:_~fm~EJ2.'.::.E.: 8/5 \riste de første 2 sig (CFP), 

.Ero_J~~!_~flt.~~-~Il8J2.~: 2do~ 1/5 (A<J ,BR, VV). 5/5 va:r- og2å denne talri.g, 
KIVIO a.ngi ver ca. 45 fugle. 

Li:l.1e flue snapper: De to iagt. , der er sen1t 1 er begge ret t.idlig.::-. 
i-sa~~g:-5'j'5~-TLB)"Og 1 sang 8/5 ( OI1). 

~1si-rl~j :e~r: J_ex. sås foran skoven 12/5 (KJ.'VIO), hvorti.J l menes set 
en dag i aprile Forårs-obs af denne art c r meget s,~ældn8 ved Konge--
JuYiden, 

Sk_ovpibe:r:: 2 sås 8/ 4 (BR), hvoraf den ene tilmed sn:ig; en usæC1.vanl:Lg 
tidlig iagt. JJen næste var 1 15/4 (MB), hvorefter den blev mere re-~ 
gelmæssig. 

Skærpiber~ Ikke alle ha1" sendt om denne fugl, hvorfor det kun kort 
skal ;i~vnes, at 10 er set 10/2-15/ 4, hvoraf f.e 9 efte::' 11/3~ 

J:b2j._ ViJ2.§.!j_~rt: 1 A 26/J (SKH). Har været sardeles f'~ta.ll:Lr:; li~le 
foråret, således ingen markante tal. 

_Gul y·;_Q.~!j_~!_~,: 2 1/5 (AJ ?BR). 

Silkehale: 20ex. rastende 9/ 4 på volden foJ~-an skoven ( o~n" 

Stor tornska.de: Kun 2 iagt" sandsynligvis af samme fugl; l 3/3 (VV) 
-~gi 4/3ci1~of. 
B~drygget tornskade: Ret sen ankomst, nemlig 18/5 1 par iagt. (~TV). 
Ynglebestanden sikkert op imod 10 par; på volden aJenG 3 par ned 
unger (JLP). 

St~: Som følge af den milde vinter f1.ere januar-febrt~ar-fugle, G.er 
dog næsten alle drejer sig om få ex. (BR,VV). Hovedmængcien ankom 
som vanligt i marts. 

Bjergirisle,: 1 overvintrende 13/1 ·cvv) p Iøvrigt set mellem 1/3 og 
28/4 med flest den sidste dag, 14 (SKR,VV). 

Gråsisken: Ovenpå invasionen egentlig ret få i foråret, her alle~ 
16/1 ( SKR), 10 30/1 (LNA), 11 4/2 (BR), 47 indtrk" 14/2 (BR), 2 
28/2 (JHL), 1 7/3 (TIR), 1 8/3 (BR,VT), 5 24/3 (JEL,SAii), 1 25/3 
(LNA), 4 26/J (Ervr~M), 2 indtrk. 8/4 (BR), 4 6/5 (JHL~SAL) og l 12/5 
(FA). De sene obs interessante i den forbindelse, at a:rten i juli 
er konstateret ynglende (BR). 

Gulirisk: Må vist siges at have fået fastetableret en lille y:ngJ."' 
bestand. Første iagt. var 1 syng" 24/ 4 (LM) og 29/ 4 sang .2 (LM)" 
Den første o sås 1/5 (AJ 1 BR, SKR, VV). Indtj_l 12/5 er regelmæssigt 
set 2<!6' + i2 (mange iagt. ) , hvorefter 3-4 ps.r har huseret rundt 05i; 

afstedkommet en lang ræklrn observationer. Sikkert ynglebevj_s fore~~ 
ligger for 2 par (l~ pil rede (FA) og nyligt udfløj~e juv. (BR)), nwn 
deli er meget sandsynl;J,,gt, at 3-4 par yngler~, Herttl kommer 1::t pa:i-· 
ved Kongelundsve j 24-0, der her blot nævn8s :for fuldstændigl1cdons 
skyld" 
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;Qomp_§..J2.! Synes at være reetableret efter den lille nedgang i 72 

1 udfarvet rJ" set A 3/6 (JJ.;P). 

Li11c korsnæb: l 4/2 (BR), 2 8/ 4 (BR) ~ 2 11/5 ( CFP) , 2 13/5 (MB) 
og4-·28/5-Tvv) - ingen sp, indsendt. 

IfiTJ .. ~GE~I;~~~§N:?;]?.: Vinterens invasion bragte 1juv. 10/2 (BR) til 
KongeJ.unden. Beskrivelse er tilsendt SUo 

Kvæke...r:fJ-~_: :Oe sidste var 5 5/5 (VV) ~ lQ 17 /5 (:El\'ll\I), l:iertil J.<f på 
fast sangpost 31/5-2/ 6 (BR). 

Bomlærke: Et forår over normalen med følgende fugle: 1 indtrk. 21/ 
3 (BR), -1 sB.ng KE 18/ 4 (OJ), 1 sang på mark N for skoven 24/ti- (BH), 
1 set ~0/6 (BH) og 1 trak SØ 23/6 ( SKR). 

Hortulan:· 16' på }", \rer af dagene 5/5 (EM1vT ,KMO, CFP, VV) , 6/5 ( CFP, VV), 
l 7 /5 -(AJ) og 20/5 A ( CFP) - hertil 4 f 1 ,_gle 13/5 (MB L Lidt fcsrre 
end normalt. 

DV ÆRGV ÆELING: 1 30/ 4 ved Klf. (Per Ågard-Andersen) ~ er 3. fund i 
Danmark og første for Kongelunden~ fj_n-'; sammenfaldende :::ned de te 
andre iagt., der også er gjort ult. ap-ril" 

Laplandsværli:DB:: 1 trk. 14/3 (BR), 1<3*13/4 (JBB), 1014/4 (S-.t{R)), 
i A 15/ 4 (llæ) og i~+ l~. så sent som 19/5 (JTIB). 

Snespurv: Er· set regelmæssigt til 30/3 ~ oftest k~n enkel te fugle; 
~al er 10 8/3 (BR,VT), ca. 50 13/3 (VV), 13 20/3 (CFP) 7 34 
14/3 (BR) og 10 21/3 (BR). Ganske pænt :nateriale, men sandsynlig
vis er set endnu flere, idet ikke alle bar sendt om arten~ 

--·--- Ti_~~~E~: 
Q.@_g:l menes set og hørt allerede ?4/4 (LM); de øvrige kom til 
normal tid, nemlig 4/5 1 (VV) og 6/5 4 (AJ). 

"."---~- Tils5.dst et li~le hjertesuk: Det ville være ønskeligt· om IL.a11, 

når materiale skal sendes, kikker lidt på de foreg§..ende rap·· 
porter og der ser, hvad der skal sendes. J2g er ikke kun in
teresseret i sjældenhederne; ring og spørg~ hvis de:;:' opstår 
tvivl om nogle arter. Næste Kl-rapport, dækkende perioden 

1/7·-31/12 1973, forventes udfærdiget medio jan: . .i.ar, hvorfor -
materiale hertil bør sendes kort efter nytår og se~est..lQ/l.~ 
Med forbehold for alle stave-, dato- og navnefejlo Kritik 
modtages gerne • 
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