
Bøgetræ ved Stranden, Parti fra Taasi nge. 

Sydfyens Fugleliv. 
Af Overlæge O. Helms. 

Foredraget var helt igennem bygget paa Lysbil
leder, af hvilke der forevistes henved 100. 

Først tog Foredragsholderen Tilhørerne med paa 
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en U d flugt igennem en stor Del af Sydfyen, og vi
ste dem Skønheden og Ejendommeligheden ved de 
forskellige Landskabsformer. Man saa Skoven i Som~ 
mer~ og Vinterdragt, Bøgehøjskoven med Anemone~ 
tæppet, Bækken, der rislede igennem Ellekrattet, og 

Sydfyensk Marklandskab med Stengærder. 

den rige Plantevækst paa de fugtige Steder. Saa 
kom en Række Billeder af de Sø• og Mosedrag, 
hvorpaa Sydfyen er saa rigt; man foretog dernæst 
en Vandring over Markerne med deres Stengærder, 
hørte lidt om disses Historie og fik ogsaa et Ind• 
blik i, hvorledes de nogle Steder forsvinder i Skær~ 

veknuserens Gab. Sluttelig var der en lang T ur om~ 
kring ved Kysten og ud paa de Øer og Holme, der 
i saa rigt Maal ligger langs Sydfyens Sydkyst. Der 
var Billeder af de nøgne Strandbredder, hvor Søen sta~ 
dig skyller al Muld og Plantevækst bort, og kun lader 
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Sten og Sand tilbage, og Billeder fra mere beskyttede 
Steder, Holme og Strandenge med en ng og eJen• 
dommelig Plantevækst. 

Dernæst blev der givet Besked om det Fugleliv, 
der er knyttet til de forskellige Landskabsformer. 
Der fremvistes en Række Billeder med Æg og U n• 

Rørskov med Kanal i sydfyensk Mosedrag . 

ger af de forskellige Smaafugle, hvorpaa Landsdelen 
er saa rig; Stærenes Liv og tusindtallige Forsamlinger 
blev illustreret med Billeder. Storkene fik en ind
gaaende Omtale og der berettedes om deres sørgelige 
Forsvinden fra hele Landet og fra vor Landsdel; 
medens der for 20 Aar siden var Storkereder hele 
Vejen mellem Faaborg og Svendborg, er de nu saa 
at sige borte, og Storken er blevet en sjelden Fugl. 
Ogsaa dens Slægtning Hejren, af hvilken der tidligere 
har været Kolonier paa Sydfyen, omtaltes, ligesom 
den mærkelige. Hejrefugl Rørdrummen, der indtil 
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En Storkefamilie. 

H ættemaage p.1a Rede. 
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for en Snes Aar siden ynglede i »Sundet« ved Faa• 
borg, og hvis gennemtrængende Stemme var kendt 
af alle der paa Egnen. Fra Moser og Søer saa man 
Graagæssenes og Ændernes Reder med Fuglene ved, 
og de store Kolonier af Hættemaager, medens andre 
Billeder viste Gravændernes, Maagernes og Ternernes 
Færden ude paa Øer og Holme. Billedrækken slut• 
tede med en Forevisning af Ugler og deres Unger. 
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