
Vendehals, Jynx torqui/la 

Lille spa:ttefugl (på st0rrelse med en la:rke), over

siden er grå-brun meleret, halsen gulbrun med en
kelte sorte tva:rbånd, bugen grälig og plettet. Ret 
sja:lden ynglefugl i Jylla nd, på Fyn og i NSja:1-

land. 
- Danmarks Dyreverden 8 , 34-37. 

Vendehals o. l 700fT (vind hals) (I), drejeha/s o. 
l 700fT(2), snofug/ 1787 (3), /angha/s 1820 (4): 
»Når man holder hånden bagtil over kroppen på 

denne fugl , da rejser fjerene sig i vejret og forestil
ler en krone eller krans omkring hovedet, hvilket 
fuglen med det samme drejer rundt omkring og 

stikker det ud og ind ligesom en slange« (1787; 5); 

»den stra:kker ofte halsen langt, fordrejer 0jnene, 
rejser hovedfjerene til en top og udbreder halen 

vifteformigt; men når den er i angst eller let såret 
af et skud og man vil gribe den, g0r den så forun

derlige grimasser, at den, der forste gang bliver 

vidne dertil , na:sten kan blive forskra:kket der
over; med rejste hovedfjer og halvtlukkede 0jne 

udstra:kker den halsen til en forbavsende la:ngde 

og snor den ganske langsomt som en slange, så at 
hovedet derved ofte drejer sig omkring i kredsen 
og na:bbet snart vender frem , snart tilbage« (6). 

Gegtyte o. 1770 (7) efter fuglens skrig ty-ty; b yg

fug/ 1852 (8), regnfug/ SFyn o. 1880 (9). 

»Tungen er forsynet med en ... skarp hornagtig 

spids, hvormed folk mener, at den kan stikke lige
som en slange, og er folgelig bange for den« (1787; 

5). 

LITTERATUR: (I) 579 Vl92 ; 693b 1,618; (2) 

579 D123; 26 3,96; 98e 10; 451 66; 756 18 ,142; 
(3) 651 136; (4) 903 3.3,69; (5) 651 l 36f; (6) 451b 

114; (7) 26 3, 96; (8) 451 66; (9) 165 5, 19 10- 11 , 
146. 

15 Folk og fauna 

Vendeha/s fodrer sin unge i gammel mejsekasse. 810-
FOTOIArthur Christiansen. Overfor: Stik af vendeha/s i 
0/aus 0/avius: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over 
Schagens Kiebstad og Sogn. I 787. 
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