Pomeransfugl, Charadrius
morinellus
Struben er hvid , forbryst, overside og vinger gråbrune, en hvid ring adski ller forbrystet fra det
orange eller rndbru ne bagbryst. Pomeransfuglen
var indtil midtcn af 1800-t ret alm. i J ylland, nu
optra:der den som en mcget fåta llig t ra:kga:st.
- Danmarks Dyrevcrden 7, 64-68.
Pomeransfug/ 17631T ( I), bagbrystet er pomeransfarvet = r0dgult som skallen på pomerans, en citrus-frugt jf. citronfug/ 1756-1804 (2), pommeranser Ri beegnen (3); vak/e(n) Thy 1802 (4),
regnpiber 1842 (5) piber mod regn; j)eldpiber (6)
yngler i nordskandinaviske fje ldegne; majsneppe
(?) (7).

I enevoldskongernes tid blev der leveret mange
pomeransfugle til hofhusholdn ingen (8); i SY J ylland foregik jagten på dem som regel den 8. maj
(3). K0det er fedt og la:kkert, »en a:gte smarodser
[a:dedolk] vi lle nok va:lge sig den d0d at fora:de sig
i pomeransfugle« ( 1795; 9).
LITTERATUR: ( I ) 693b 1,624; (2) 860 14; 26
6,366; 439b 1, 11 5; (3) 501b 28; (4) 936 53; (5)
822c 46; (6) 16 I I 000; 287 26; (7) 883b 2 17; 287
60; (8) 287 68; (9) 68 99.
Pomeransji,g/. 8/0FOTO/ Arthur Christiansen.

Hjejle på yngleplads. BIO FOTO/ Benny Gensb@I.

Hjejle, Pluvialis apricaria
Hjejlen eller brokfuglen har i yngledragt sortbrun
overside med små gule eller hvidlige pletter, bugen er sort, fra 0jet går en bred hvid stribe ned
langs siden. Den var forhen de jyske heders karakterfugl , som f0 lge af deres opdyrkning yngler nu
meget få par; talrig som tra:kga:st.
- Dan marks Dyreverden 7, 68-7 I.
Dens knogler er fundet i ja:ttestue fra yngre stena lder, men kan va:re indsla:bt af rovdyr ( I ). Hjejlen
na:vnes I 8 79 bla ndt jagtens vigtigste fugl evildt (2);
o. 1890 skrives: »Undervejs mod Klitm0ll er optrådte brokfugle og viber i så uhyre skarer, at markerne blev grå af dem; når de fl0j op dannede de
sorte skyer, der som et uvejr susede hen over ens
hoved. Aldrig havde jeg ta:nkt mig, a t der hos os
kunne sam le sig så ma:gtige fugleskarer, brokfuglene måtte ta:lles i hundredtusinder« (3).
lflg. en Bornholmsbeskrivelse 1756 fandtes der
brokfugle »i ubeskrivelig ma:ngde«, og om efterå ret var de »fede som fla:sk«; det sidste par rugede
i begyndelsen af I 880'erne ved Hellighågen (4).
Hjej/e, a:ld re nydansk heiloe; sammensat af hede
Qysk dialekt hije) og -lo, oldnord. loa 'brokfugl'
(besla:gtet med lom s. 7), a ltså 'hede-brokfugl' (5);
jegle Ringk0bing a. 1789 (6), 1630 hella ug (7), o.
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