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1885 
Dvergralk Falco lithofalco: Allerede 2den marts er en dvllrgfalk (hann) skudt ved 6reb.ll.k i OnsO. Den er 
siden observeret af og til indtil ste april. 
VepsevAk Pernis apiYorus: I Ålebjergene havde et vepsehokpar isommer tilhold. 31te mai fandtjeg i et 
gammelt musvåkrede indlagt friske birkelovk:viste, men der blev ikke lagt lig. Formodentlig havde de 
flyttet langer vest i fjeldene, hvor de begge bleve slcudte i august måned. (Sammenlign an~r august) 2 
gamle e:xemplarer er bragt mig i denne måned. Det ene-en hun- er skudt ved Djret i Onso 2 , det andet
en han- l/ar skudt ved Hauge(i nårheden afVikene) i Onso 25de aug. 
Hønsehauk Astur palumbarius: En hOnsehOk skudt på KrngerOen nllr byen 21 de febr. 
(Se avm,)So}Us Sorensen skjod 21de febr. en hiJnsehiJkpå Krageroen, som i lang tid havde huseret slemt 
blandt byens duer. Ved Ormen i OnsO er to hOnseMke skudt i august måned,· den ene, et voxent individ, 
17de, den anden, et ungt individ, 2sde. 
Spurvehauk Astur nisus: Flere overvintrende spurvehoke ere observerede i vinterens lob. <Anm. for jan, 
febr, Oi marts) 2dre jan. så jeg 2 spUTllehOke pd GråSllik. Den ene forfulgte ivrig en due indtil denne i 
sidste oieblik, når ved at blive tagen reddede sig ind i en plankestabel.-Febr Adolf Arvesen ser ofte en 
spurvehOk på Ålejorderne, hvor den flere gange har fangetjlokketroste. Ligeledes beretter Carl Ellingsen 
at 2 spUTVehOke i vinter stadig have ajlagt besog i spUTllejlokkene omkring Lien og ret som det har våret 
kne bet en. Marts - har våret alm. her i vinter. 3aie marts skjod Rasmus Elveslette en han, som netop havde 
taget en skjåre. På Gråsvik har den taget mang en gråspurv i vinterens Job. For den på Grllsvik 
forekommende store mlingde gråspurve og pilfinke har den v!iret et tugtens ris. Ligeledes har den knebet 
mang en flokketrost, og ved Elveslette blev et individ (hann) skudt, netop som den, havde taget en skjlire. 
Ved Valle i Qnsl) er den fundet hllkkende. Modem blev skudt ved reden 4de juli, og denne tilligemed de 
samtidig ihjelslåede 4 crc 8 dage gamle dununger, tilsendt mig. Ved at regne 8 dage medgået til 
!lglllgningen, kunde det forste llg således antages lagt omtrent31te mai. 
Musvåk Buteo Yulgaris: Musvåken er obs. allerede 29de marts (Se anm, for mans og .aw:il). A. Arvesen 
så en musvåk i Ålebjergene 29fiemarts.- A. Arvesen så en musvåk ved Kjolberg 3die april. Ved Agnalt i 
Tune så jeg et musvåkpar i dagene 30te april - l te mai. På Kragerl>en blev 2de september slcudt en 
musvåk, i hvis kro jeg fandt i endnu ufordtsiet tilstand: 2 hugorme af 9" Ulngde, l voxen ~bm us, 2 froske 
(den ene voxen, den anden af en mus's sUSrrelse) samt 8 store gdishopper (vonebidere). Alt, med 
undtagelse af den store frosk og nllbmusen, hvilke begge vare parterede i to dele, var slugt hell Et 
exemplar skudt 18de september. 
Fjellvåk Buteo lagopus: Ved KallerOd i OnsO er en fjeldvAk (hann) skudt 8de mai. 
Spurveugle Strix passerina: En spurvugle er obs. i en have i vestre Fredriksstad 14de februar. I Ostre 
Fr.stad er et individ ihjelslået i begyndelsen af marts, idet den var iflird med al drllbe en spurv. Beskrivelse 
af et par tilholdssteder for spurveuglen fundet i I.N. Jacobsens have på L)lkkeberg samt på KragerOen ~ 
anm, under mai, 2sdemaifandtjeg lied Rod på Krageroen en gammel rådden aspestamme, der havde 2 
huller i en indbyrds a/stand af omtrent 112 meter. I disse fandtes en mångde småfuglfjår,fornemmelig 
llinge-og stjr-fjår (meste afmeiser) samt ben og opkastballer, der tjdelig viste at spiiTlleuglen har havt 
tilhold i dem. Derimod /andt jeg intet spor af åggeskal, der kunde bevise at det havde våret reder. 
Hullerne, der iklce vare naturlige huller, vare arbeidede enten af/uglen selll eller af haklæspetter. 
Indgangsåbningerne målte 2 112-2 3/4 tomme i diam. (det ene hulllar dog noget ovalt i vertical retning og 
hullernes dybde 6-8 tommer. Det indvendige rum var noget storre end åbningen. I en rugehuse i 
I .N Jacobsens have på Ljklceberg fandt jeg et lignende tilholdssted for spurveuglen. Karsens hull/ar 2 112" 
i diam., og indeholdt den ligesom i ovennåvnte tilfiilde fjår og opkastballer i mångde. Denne rugekasse var 
den eneste med så stor åbning, medens de ovriges huller lam l/ar l 112-2". 
Hubro Strix bubo: I nllrheden af BjOmebyes brug på Krnger6en blev en hubro skudt på reden omkring 
2ode april. Den havde 2 ag, hvori der skulde vllret store unger. Ved MOklegård i Onsa blev en hubro skudt 
31 te juli. 
Kattugle Strix aluco: V ed Hare gjelden i Tune bOrre jeg en katugle l te mai. Den er alm. i Tune. En dag i 
midten af decem ber blev en katugle påtruffet i en af vlirelserne på Lykkeberg og ihjelslåeL 
Svartspett Picus martius: I Tune er sortspetten alm. På mange steder sees dens gamle reder med sine 
ovale Abninger. 
Grønuspett Picus l'irides: Forekommer også alm. i Tune. 
F1aggspett Picus major: På Hanko skjOd jeg en stor flagspet 19de april. I Tune traf jeg ivår denne art 
almindeligere, end jeg noget andet sted har truffet den. Nlisten hvor jeg gik i de store skove hOrte jeg dens 
eiendommelig dirrende hakking i Wrrådne gran og fwutrller. 
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Vendehals Iynx torquilla: Ankom 24de april. I to reder ved Ålegårdene, begge i hule aspetrller, var der 
lagt 9 :lg 10de juni. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 6te mai. Den var Mrt på forskjellige steder i da& ene 6te.sde mai, men, 
da der derpå indtraf meget surt og regnfuldt veir, har den ikke vmt at Mre nir 14 e, da der auer blev 
vakkert veir. 11 te juni hOrte jeg ved Krosnlls en gjOk gale lige til få minutter fOr kl. 12om natten, skjOndt 
det da var godtsom mOrkt. Ved Rtsd i OnsO fandt jeg 12te juni et buskskvlltrede, hvori foruden 4 crc 6 dage 
rugede buskskvlUllg tillige lå et aldeles friskt gjOldlg, der var svagt blågrOnt af farve og omtrent dobbelt så 
sten som buskskvllttens. Redet lå ved landeveien i den Overste grOftekant til veisiden i et lidet hul i jorden 
skjult mellem grllsset. 14de samme måned fandtjeg et andet buskskvlltrede ved HOrre i Ons6, hvori 5 (crc 
7 dage) eller vel halvrugede buskskvlltlig og et gjOkag, fuldstlindig ligt det fOrst fundne, der sYntes at vlire 
varmetlige l!lnge som buskskvlUllggene, crc 7 dage, (det var nemlig ikke fuldt halvruget). Dette rede lå i 
en lid en bakke et li det stykke fra landeveien i et hul under en torv. Det var t)ldeligt, at gjØken i begge disse 
tilflUder havde udkastet 2 eller 3 af pleieforllldrenes llg for at give plads til sit eget stOrre. I begge tilflUder 
lå gj6ldlgget forrest i redet, i det f6rste rede vendte alle llg med spidseme udad, i det andet var der ingen 
tilsyneladende planmllssig orden. 
LAvesvale Hirundo rustica: Ankom 21de april og var inden månedens udgang talrig. I en lade på Valle i 
Tune fandtjeg et Ag, der var lagt l te juni. I Råde undersOgte jeg flere reder, men fandt der endnu ingen llg 
gde juni. Jeg hOrte ladesvalen synge endnu 4de august Allerede 2de september drog den sWrste del af 
svaleme bort, men var der dog endnu adskillige igjen, som i lObet af en uges tid efterhånden droge bon og 
vare forsvundne 9de. Nogle få eftemOlere er obs. den 13de og 24de september. 
Taksvale Hirundo urbica: Er fOrst obs. 2de mai. ÅgUlgningen var allerede beg)'ndt2de juni 
(sammenlim anm, for iunn.Ved skolen på Ålefandtes 2denjuni udkastede iiggsktJller, så iiglågningen altså 
var begjndt. Sammesteds tog jeg JJde juni 6 friske iig i et rede. For at Jwmme til iiggene målte jeg briilcke 
ud et stjklæ afreden;men allerede strcu tog sva/erne på at reparere skaden, og havde snart lagt et njt kuld. 
På Åle tog jeg i et rede 13de juni 6 friske llg. For at få fat i llggene i dette rede måtte jeg br.1ldce ud et lidet 
stykke omkring åbningen, men allerede strax, efter at jeg var kom men ned, beg}!ndte svaleme at reparere 
skaden og havde snart lagt et nyt kuld, hvorom jeg senere overbeviste mig, dog ikke om hvor mange llg. 
Afreisen foregik samtidig med ladesvalens og var afsluttet 9de september. Eftem6lere ikke bemlirket. 
Sidensvans Ampel is garrulus: sde november viste en sidensvands sig i rognene ved brakken på Grllsvik 
og Il te samme måned en flok. Siden har jeg ikke Mn eller seet noget til den i vinter, og med undtagelse 
af en gang, som st)lkjunker Hafslund så nogle få stYkker på torvet i Ostre Fredriksstad, vides den ikke at 
have forekommet blandt den i Mst torvfOrte store mlingde kramsfugl. 
GrAOuesnapper Muscicapa grisokl: Observeret 24de mai. 
HageOuesnapper Muscicapa atTicapUI4: Ankom ~mai. Ved Åle fandt jeg l te juni et rede i en hul asp 
med indgangshullet fra siden. Det indeholdt7 llg, der vare varmede to til tre dage. 
Varsler LDnius excubitor: W. Sissener så en varsler ved Slevik 23de oktober. Den flOi fra top til top. 
Tornskate Lanius colurio: Ankom tsde mai. Ved ROd i Onso fandtjeg 21de juni i en tat ener ved 
veikanten et rede med 5 omtrent4/5 rugede iig. Isde august Mrte jeg en tomskade s)'nge udenfor mine 
vinduer i Larsens have. Jeg så den endnu 24de august. 
Skjære Pica caudaltl(europæa): Et rede ved Ulveng indeholdt 6 friske llg 3de mai. På mark:eme udenfor 
Ostre Fredriks stad fandt jeg l ode mai et rede med 8 llg, der vare varmede i to a tre dage. 
Ravn Corvus coru: På sOndre SandO så jeg 25de mai en ravn, som gjllstede et kråkerede og bar et D.g 
bort i nllbbet under meget spektakel og ivrig forfOlgelse af kråkeparet og flere tililende kråker. 
Sandsynligvis havde ravnen selv rede på Oen. I Ravnklove ved Store på KirkeOen hllier hven år et 
ravnepar. 
KrAke Corvus cornå: I et rede ved Ulveng fandtes 7de mai et kråkerede med 5 omtrent halvrugede llg. 
Kornkrlke="bllkrlke" Corvus frugUegus: 2 blåkråker observeret på Ålejordeme 27de februar. I fOrste 
halvdel af marts er den 'også af og til observeret, således holdt i fOrste uge af nllvnte måned en sUkre flok til 
på lOkkerne udenfor Ostre Fr.stad. 
Kaie=kaje Corvus monedukl: En kaje er observeret på lOkkeme ved Ostre Fr.stad 31te jan. Omtrent 
samtidig er også et par stkr. observere! sammesteds. 17de marts er 3 kajer seet ved Åle. Ved Tunevandet 
så jeg en flok .kajer på et jorde 2den mai. Fra 16de oktober er den seet på trllk sydover. Den sidste flok på 
omkring halvandet hundrede individer er seet 29de oktober. Med undtagelse af den fOrste flok, der var seet 
på Ålejorderne, have de altid kun vllret ~de i flugten. 
Nøttekrlke Caryocalllctes guttiJtus: 3die oktober erholdt jeg en nOddekråke, som var skudt ved Brakke i 
OnsO l te samme måned idet den skulde fl yve fra en done. 
Stær Sturnus vulgaris: Ankom 25 februar, men blev endnu i hele marts måned, skjOndt stadig observeret, 
ikke talrig. På Agnalt i Tune, hvor stliren hllier talrig, var llglllgningen endnu ikke beg)'ndt 30te april. I 

54 



Tbomes notater 1885 

et rede på lnvang var der 3 llg 4de mai. I et rede på Orebak fremkom ungerne 23de mai. Staren var iår 
ikke på langt nllr så talrig, som den har vllret i de foregående år. Allerede fra våren af forekom den mindre 
talrig end s.!idvanlig, men endnu mere påfaldende var det, hvor lidet det var af den her isommer. 
Fonnerelsen må også have gået uheldig, thi intetsteds har store flokke vllret at se. I de sivbevoxede kiler, 
fornemmelig Skårekilen, hvor de overnattende skarer må tlllles i tusendvis, kunde de iår neppe regnes i 
hundreder. Skj()ndt ikke iagttaget senere end tsde oktober, har den dog neppe reist så tidlig. Blandt et 
kramfuglknippe i byen så jeg nogle stllr i slutten ai oktober, men jeg kunde ikke erholde nogen opl)'sning 
om, når og hvor de vare fangede. 
Dompap Py"hulll vulgaris: Dompapen er iagttaget fra 16de oktober og blev henimod slutten af samme 
måned temmelig talrig. 
Kongle bit Corylhus tnucleator: Konglebiden er f6rste gang obs. 2sde oktober. 31 te var der mange 
blandt de torvfOrte lcramsfugle, men siden er den ikke mere iagttaget 
Grankorsnebb Loxia curvirostra: Grank:orsnllbben har vllret talrig her i hOst og udover vinteren. Den er 
obs. fOr midten af oktober. Om iagttagelser af dens levevis se et par anm. under november. l Ålebjergene 
var granlwrsnabben så talrig 1te november at jeg så den overralt hvor jeg gik. De streifede omkring i 
mindre selskaber (10-30 i 40), som dog ikke iregelen slog til i et trå, under megen stoi, idet de idelig 
loklcede. AJ og til hOrtes også en og anden sjnge. Sangen var smule, men svag og mindede meget om 
torniriskens eller stårens. De holdt sig altid i topperne af grantriierne, hvor konglerne hang tiittest. Jeg så 
dem ofte tage lconglere af og siddende på en tjnd gren holde den mellem lcloerne medens de pillede froene 
ud. Ofte tog de konglen i nabber ogfloi hen til et andet trii med den, hvilket tog sig hOist komisk ud ndr 
kongler ofte overgik kornsnåbben i storrelse. Hvor mange vare for samlede i et trå, drossede kongler 
uajladelig n.ed, idet de alt i et /od dem falde uden at have udtaget mange fro. De vare således ilcJæ meget 
husholderiske, men der er jo også iår et meget rigtfrodr. 
Bokfink FringilllJ coekbs: Ankom 30te marts og var allerede 2den april meget talrig. 
I ode og Il te mai fandt jeg to bogfinkereder, begge byggede i birketraer i en ldOft mellem stammen og en 
gren temmelig h6it oppe i traerne. De vare begge fllrdige men uden ag. I det ene, som jeg havde anledning 
til siden at undersOge, blev der heller ikke lagt llg. 
Ved ROd i Ons6 fandt jeg 31 te mai i en liden gran omtrent i en mll.ndshOide over marken et rede med 5 
friske llg. l te juni fandt jeg ~geledes i en liden gran i blot en mandsMide fra marken ved Åle et rede med 
5 crc 5 dage varmede llg. 3die juni fandt je/e ved Gr.isvilc et rede i en liden furu i vel en mandshOide fra 
marken med 5 Mist 2 dage varmede Ag. 9 e juni fandt jeg i plank.etomten et rede i et bak (eller Oie) i 
enden af en planke omtrent 5 alen fra marken. Det indeholdt 5 netop udkl.lUdc:ede unger og et llg. 
14de juni så jeg i Haugeslcoven unger, som såvidt kunde flyve. 
Et bogfinlcpar havde bygget rede på en bjelke under taget i fabrikkens sagflis oplagshus. 
15de juni fremkom 4 unger. Moderen lå den fOrste dag for det meste på ungeme og modtog af 
familiefadern RXIe til fordeling mellem de små. Hannen har så lll.nge rugningen stod på ikke vlret hOrt 
synge i nllrheden, men denne dag sang den en liden stund f6r middag. Mon af glllde over den store 
familiebegivenhed. 28de, omtrent 13 dage gamle, forlod ungerne redet 
I begyndelsen af oktober var den endnu almindelig, men efter midten af måneden er den ikke obs., når 
undtages, at jeg ste november, så et enkelt individ ved Skj6nner0d. 
Bjørkefink Fringilla montifringilla: 3 bjergfmker er observeret 10de februar. På hOstttakket har den vist 
sig sparsomt som slldvanlig. 7de oktober er et individ fanget i en done ved Åle. På en stubager ved Borge 
i Onst) så jeg 15te decem ber en flok på 10-12 individer. 
Gråspurv Fringilla domestica: Heller ikke iår kunde jeg opdage noget tegn til llgUlgning fOr i mai. Et 
rede på taget af G. Larsens gård, som jeg tog 2ode mai, indeholdt 4 friske llg tsde. 12te juni så jeg voxne 
unger. 
Grønnfink Fringilla chloris: 2 grOnfinker er observeret ved Åle I ode februar. 
Tornirisk Fringilla cantulbina: Ankom 29de marts. Ved H6rre i Qnsij fandt jeg i en ene busk et rede 
med 5 omtrent 2 dage varmede llg 26de mai. Ved Tronddalen fandtjeg 27de mai ligeledes i en enebusk et 
rede med 5 friske llg. Ved Valle i Tune fandtjeg 2den juni i en ener et rede hvorudkUikningen netop 
foregik, idet redet indeholdt 21lg og 3 ur:fter. l et rede ved Grllsvik i en ener omtrent 3 alen Mit over 
marken så jeg 2 n:Ys udlcllUckede unger 3 e juni. I et andet rede også ved Grllsvik var der samme dag 5 et 
par dage varmede llg. 9de juni fandt jeg atter et rede ved Grllsvik, ligeledes i en ener, med 6 kun et par 
dage varmede llg. Samtlige reder, med undtagelse af det ene havde sin beliggenhed mellem l og 2 alen 
over marken. Det fOrste llg var i de forskjellige reder lagt henholdsvis: 19de- 21de- 14de -14de tilt6de
og 25de mai samt l te juni. Ligesom ved ankomsten om våren streifer tomirisken også om hOsten om på 
agrene i flokke, der tildels kunne vfu'e temmelig store. Således så jeg i Berg 2ode september flokke på 100 
- 200 individer. Den var endnu 4de oktober talrig. 
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GrAsisik Fringilla liruuia: Som ikke har vllret at se i hele vinter, har heller ikke vllret seet på vårtriik.ket. 
På hastflytningen er den fOrste gang obs. 29de oktober, men har heller ikke udover Msten og vinteren 
forekommet i nogen mllngde. 
Grønnsisik Fringilla spinus: Heller ikke sisiken har iår vllret almindelig. 4de oktober så jeg en flok ved 
Tronddalen. 
Stillits Fringilla cardUJ!lis: Stillidsen er af og til iagttaget i vinteren 84-85, Iigesom den også af og til er 
seet i små selskaber i decem ber. 
Jernspurv Accentor modularis: En jemspurv er seet 17de marts ved Åle, hvor den sad i en rishaug på 
gården og sang. 
Gulvspurv E mberitll cilrindla: I Haugeskoven fandt jeg 21 de mai et rede med 4 crc 3/4 varmede ~g. 
Reden var bygget under en enebusk mellem to af stammeme således, at det var hlivet crc 4 ~ 5" fta marken. 
Ved ROd fandtjeg 31te mai, ligeledes under en ener, men hvilende på marken, et rede med S nllsten 
flkdigrugede ag. 14de juni fandtjeg ved nordre Åle et rede under en enebusk med l ag. Den Rstgende dag 
blev der lagt et til, men siden ikke flere, idet redet blev forladt, pågrund af at der kom vand til det. I fOrste 
tilflilde kunde farste llg beregnes lagt 7de mai, i andet tilflllde 13de mai. tsde oktober Mrte jeg en 
gulvspurv synge meget flittigt. <Se anm. for oktober). Ved Bustgdrd i Skjeberg hOrte jeg om efterm.la<k 
olabr. en gulvspurv som sang meget flittig. 
Hortulan EmberizD hortulana: Ankom 23de april. På s()ndre Stlster traf jeg 16de mai en hortulanspurv, 
som jeg Mne synge. Formodentlig h!lkker den også her i lighed med, hvad jeg har fondet den på ligeså 
golde steder af HvalOerne. V ed Viker på AsmalOen fandt jeg 25de et rede med 4 friske llg. Reden, der var 
by~get af strå og indvendig foret med fme grllsrOdder, var lagt under en sten i en meget stenet gold bakke. 
26 e mai fandt jeg 3 reder ved Grasvik:, hvert med 5 :lg. Det ene var n~ ved a1 udklakkes, det andet var 
varmet 2-3 dage, det tred.ie endnu friskt. Det ene af disse reder lå under en ener, de andre to mellem stene, 
der dannede tag over dem. Alle tre vare byggede af strå og indvendig tYndt belagte med hår og grisebtlrst 
Ved Åle fandtjeg 31te mai et rede under en ener med 5 Ug vannet 5 h 6 dage. Ved Skråtorp i Råde fandt 
jeg 6te juni på et jorde ved en grOftekant et rede under udklllkning, - en nYs fremkommen unge og 3 llg. 
I stenhuggeribjerget ved Grllsvik fandtjeg 9de juni to reder, hvert med 5 et par dage rugede Ag. Desuden 
fandt jeg også et rede med 4 friske Ug. Disse reder, hvoraf det ene lå under en granbusk, de andre meJlem 
lyng og blåhlbris, vare indvendig rigere forede med hår end de tidligere iår fundne. 
Ved nordre Åle fandtjeg 13de juni et rede under en ener med 4 et par dage varmede Ag. 
I disse tilflllder var fOrste llg lage 2ode, 7de, tsde, 2ode, 2ode, 26ae og 19de mai samt 2den, 2den, ste og 

7de · · Juni. 
Snøspurv EmberiZJJ nivalis: Også vinteren 84-85 har et mindre anta! snespurv havt tilhold på Oren. Fra 
begyndelsen af marts ~es den at have vliret talrigere. (Anm. for februar o~ marrs). Jeg så en tiden fl ok 
snesspUT\1 på Orenl5 e febr.-Marts På Oren var si'U!spurven meget talrig 8 e marts. 22ae mans så Hans 
Paulsen enflok SI'U!Skrei på et halvt hundrede stjklær ved Åle/ålen. 2~ så jeg enjlokpd vell()() individer 
på oen. 
Sanglerke=lerke Alauda arvensis: Allerede 31 te jan. beg}lndte lllrken at komme og var fra l ode februar 
meget talrig. 15de februar traf jeg den på Oren i stor mll.ngde, og så jeg den der som sMvanlig i den fOrste 
tid efter ankomsten i store omstreifende flokke, en endog på indtil et par hundrede individer, der holdt så 
tat sammen, at jeg i et skud fllldte 6 slkr., medens de sad på marken. Jeg så også i lObet af formiddagen 
stadig dels enkelte individer, dels et par, tre stkr. i fOlge komme trllkkende udenfra s6en ind over Oren. 
Samme dag Mrte jeg den også syoge, noget den så tidlig på året kun er oplagt til på rigtig smukke dage. 
Ved Viker på AsmalOen fandt jeg 25de mai et rede med 4 Mist et dOgn rugede Ag. Urken havde bygget på 
en lyngmark, og lå reden, der var simpelt sammenfOiet af strå, mellem lyngen. 
Ved Valle i Tune fandt jeg zden juni på et havnegangsjorde et lllrkerede med 4 Mist to til tre dage vannede 
llg. Redet lå indtil en stor jordklump i et hul i jorden. På Ålejordene fandtjeg et rede med 4 nys 
udklruede unger l ode juni. 13de juni fandt jeg sammesteds et rede ~ed 5 kun et par dage vannede ll.g. 
Ligeledes så jeg 21de også sammesteds et rede med 3 llg, hvor det 3die llg var lagt 18de. De vare, da jeg 
undersOgte dem, noget varm€?de. 25de juli understlgte jeg et lllrkerede med 3 starkt rugede Ug ved Grllsvik 
kapel. Ungerne fremkom 3die august I disse reder var det fflrste Ug lagt henholdsvis 2ode, 26de og 23de 
mai, 6te og 16de juni samt 17de juli. Ulrken sang endnu livlig i midten af juli. 2de august hOrte jeg også 
nogle lllrker synge flittig i Rokke. Den var talrig endnu den fOrste uges tid af oktober, men begfndte så at 
forsvinde. 14de så jeg endnu 4 stkr. o~ 18de 2 stkr. 
Trelerke Ala ulla IU'borea: Ankom 7 e marts. V ed Agnalt i Tune så jeg trll.l.llrken 29de og 3Qte april. 
Ved Starengen i Råde hOrte jeg trtUatken synge kll/2 12 om natten 6te juni, og da jeg gik ud tidlig om 
morgenen den f6lgende dag, hOrte jeg den også. 
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11 te juni om aftenen begyndte den at synge kl 1{2 11 ved Tronddalen. Jeg hOrte den indtil jeg gik hjem kl 
12 l/4. På denne årstid (i juni) er den nllsten aldrig at hOre om dagen, og er derfor også mere vanskelig at 
iagttage. Såvidt jeg kan skj~nne synger den istedet hele natten fra mOrkets begyndelse og vedbliver endnu 
et par timer efter solopgang. Det er derfor kun meget tidlig om morgenen eller meget sent om aftenen, 
man kan få den at bOre om sommeren. Den er iagttaget indtil gde oktober. (Se anm. for september o~ 
oktober). A.Arvesen så 4 trå/år/ær ved Tronddalen endnu 25de, ligesom han også fremdeles har seet den 
2{3<ie septbr.-0/a. A.Arvesen havde endnu {3<ie oktbr. seel no gle trå/år/ær ved Tronddalen. 
Skjærpiplerke Anthus rupestris: Observeret 29de marts. 
Heipiplerke = "engpiplerke" Anthus pratensis: Engpiplårken ankom 16de april og var allerede fra 
begyndelsen talrig, hvilket den vedblev at vare indtill4de mai. Den er også bemllrket indtil17de. Også i 
Tune traf jeg den almindelig i trliktiden. Allerede f6r midten af august har jeg atter bemllrket den, 
rigtignok endnu fåtallig, og blev heller ikke synderlig talrig fOr ud i september og vare atter forsvunden 
17de oktober. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 22de april. Den var inden månedens udgang alm. 
Ved Åle fandt jeg l te juni et rede med 6 svagt rugede lig. Redet, hvortil var dannet et hul i jorden under en 
grlistorv og a mellem blåbarris, bestod af et underlag af mos og var bygget af strå, indvendig foret med 
finere sådanne og nogle få hestehår. Tr.ipiplårken er meget slcy ved redet, flyver skYndsomt langt bort og 
nlirmer sig ikke, fOr en lang stund er hengået wde juni fandtjeg også ved Åle under en ener et rede med 6 
nllsten flirdigrugede llg. Det ft:Srste lig var i disse reder lagt 23 e og 22de mai. Jeg Mrte trapiplllrken synge 
indtil 12te juli. 
Linerle Motacilla alba: Ankom allerede 3ote marts og var fra 2den april alm. 
I et rede ved Åle var der 4 ag Jgde mai. V ed Skibstadkilen på Asmal6en fandt jeg 25de mai et rede med 6 
lig, som vare over 3/4 vannede. Redet a under nogle stene ved stranden. 26de fandt jeg ved Grasvik, 
ligeledes under stene, et rede med 5 friske lig. 2den juni så jeg ved Greaker en linerle bringe fHde til reden. 
Ved Skåre fandtes 2den juni under en på land oplagt båd et linerlerede med 6 friske lig. Da redet ved 
bådens udsiitning blev forst)irret tog jeg liggene. Det fOrste lig kunde beregnes vlire lagt 14de_, 9de., 21de., 
14de., og 27de mai. SkoleHI.rer Trulsen på Åle antager, at en linerle, som har hiUcket hos ham på taget af 
slcolehuset i sommer, må have lagt 3 kuld. Endnu så sent som 12te september så han nemlig forllldrene 
efler hans fonnening for tredie gang fremkomme på gårdspladsen med 4 såvidt nyvedygtige unger, hvilke 
de i flere dage holdt på at made. Fra 23de september syntes linerlen at begynde at aftage og var aftaget 
stlirk inden månedens udgang. 2de oktober var afreisen afsluttet. I dagene fra 13de- 17de oktober så jeg 
stadig en linerle, som holdt til ved fabrikken. Ved Solibruget skal flere linerler have holdt tillige til jul. 
Således såes 23de december, 6 stkr. De havde for det meste tilhold ved vandeL (Se anm. for december) 
Martin MelcLulsenfortalte mig at han i julen havde våret ved Solibruget hos no gle slågtninger. Disse ho.vde 
fortalt ham at flere liMrler havde holdt til der lige til jul. Således såes 23dedecember 6 stkr. De havdefor 
det meste sil tilhold ved vandel. 
Gulerle MotacillajlDo;a: Ankom 14de mai. På hOsttrlikket viste de sig fra midten af august De ere da 
kun at traffe i lcileme og aldrig så talrig som om våren. De ere ikke obs. senere end 7de sepetember. 
Fossekall Cinclus aquaticus: 23de januar er en fossekal skudt i mOllehullet i Ostre Frstad. 19'ie oktober 
er et individ iagttaget ved Ålesuanden. 
Duetrost Turdus vl.scivorus: Observeret allerede 30te marts. Ved Vestby i Tune så jeg duetroster 29de 
april. På en liden myr i Ålebjergene, hvor skoven for no gle år siden er borthugget og nu mest bestAr af ny 
opvoxet lt:Svskov og spredtstående unge bartraer, fandtjeg Ilte mai et rede med 4 henimod 3/4 vannede lig. 
Redet a på den nederste gren af en unggran omtrent 2 meter over marken og var meget stort at se til på 
afstand. idet det egentlige rede var bygget på et ri gt underlag af ren lav, der også gik o p til redets 6vezste 
rand. Dets udvendige omfang var 11 tommer i diam. og skålens indvendige gjennemsnit 
4 3/4 tommer. Selve redet var bygget af småkviste af lyog, birk og bartrller samt mos og sammenffiiet med 
myrjord. Indvendig var det udforet med fine strå. Fuglen a på redet, lige til jeg stod ved siden af og 
betragtede den. Den flt:Si da lYdlOst aflangs henad marken og satte sig skrattende udenfor sk:udvidde. Efter 
en stunds forlOb rulnnede den sig meget forsigtig hoppende henad marken for at unders()ge. om nogen fare 
var påfllrde, men skyndte sig, den opdagede mig. hurtig ind i den tykke skov igjen med et skrattende skrig, 
der meget mindede om flokketrostens. F6rste lig lagt omtrent 25de april. 14de mai hOrte jeg også en 
duetrost ved Tvetem9fen i Ålebjergene. Blandt den iMst fangede store mangde kramsfugl, som kom til 
torvs, var det en ren sjeldenhed at se en duetrosl Det tidligst obs. individ er fanget 14de oktober, det sidste 
17de. I Skjeberg kaldes den syiretrost her har jeg ofte hOrt navnet sJcratteb"Qst 
Grl trost Turdus piltuis: Der i jan. måned var borte viste sig atter i febr. temmelig talrig. Flokke på 
indtil et par hundrede er iagttagel På HankO traf jeg 19de april en flokketrost, som sang meget flittig. Den 
var imidlertid sa skY. at jeg ikke ordentlig flk iagttage den. Sangen, der var ganske vakker, bestod af no gle 
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få toner, meget lig måltrostens, men blev dog meget ensformig ved den idelige repitition. Når jeg nllnnede 
mig den på 120- 150 skridts afstand, skrattede den på sin velbekjendte maner og flyttede stadig plads, men 
sang strax den havde sat sig igjen, uopMrlig slcrattende mellem sangen. 
I Tune traf jeg flokketrosten hist og her enkelt eller parvis mellem 29de april og l te mai, og ved Sarpsborg 
så jeg zde mai et par stOne flokke på 50-100 individer. Fra 17de oktober indfandt den sig atter og gik i 
sidste del af måneden i stor mlingde i doneme, men da der zde november slag om til mildt sydlig veir trak 
de for en stund ganske bort. indtil der atter fra tode indtraf nordlig veir, da de igjen vare talrige, skj~ndt i 
stadig aftagende mitngde, indtil månedens udgang. Den har også vllret sparsomt tilstede gjennem hele 
decem ber måned. l te november fandt jeg i Ålebjergene et rede, som utvivlsomt tilMrte flokketrosten. 
Det var bygget i en birk omtrent 8 alen over marken, og syntes nlinnest at måtte vllre fra foregående år. 
Måltrost Turdus musicus: Ankom I ode april, men viste sig fOrst flokkevis på jordeme indtil 
skovkanteme fra 19de. Jeg Mrte måltrosten sYnge indtil de fOrste dage af juli. Endnu 23de august Mrte 
jeg ved Fjeld i 'Degemlls tidlig om morgenen en måltrost syoge, men sangen var nu den udsungne sangers 
brustne toner. Allerede 22de oktober var den slårkt aftaget, og er ikke be~ket senere end 26°e. 
Rødvingetrost Turdus ilio.cus: De f~rste r&lvinger er bemllrket på h~stllilkket 7de oktober. Blandt de 
falbudte kramsfugle forekom rlklvingen talrigere end måltrosten. 
Siden 26de er den kun undtagelsesvis fanget i doneme, så afreisen altså er foregået i sidste uge af oktober. 
En og anden er endnu fanget i fOrste halvdel afnovember. (Se anm, for november) En rodvingetrostfanget 
endnu 1te novbr. Fremdeles J!fle var der en og anden rodvinge at se blandt de torvjOrte kramsfugk. 
Svarttrost Turdus meru/Q: Ankom 30te marts. På hOsttrlikket som slidvanlig sparsom. Jeg så intet 
individ bland~ kramsfuglene f~r 2ode oktober. Eiendommelig nok kjObte Kristian Ellingsen på en tur til 
Vester~n 3die november af en gut dersteds 10 troster, hvoraf de 7 vare sorttroster og 3 flokketroster. 
Samtidig skjtkf han også en sorttrost sammesteds. Gutten havde fortalt, at han Wlsten ikke fik andet end 
sortttoster i donerne. 28de november kjObte jeg en sorttrost, som var fang~t dagen forud. 
Ringtrost Turdus torquatus: Ankom 16de april, og er bemllrket indtil3ilie mai. Den var på vårtrllkket 
temmelig talrig, men tr~fes aldrig andet end enkelt eller parvis og meget spredt En gang, 24de april, så 
jeg 3 stkr. i et fOlge, som flOi oppå en gang, og ligeledes fulgtes ad i flugten. 
På hOsttrlikket er ringtrosten iagttaget fra 6te oktober indtil 9oe november, men som sJidvanlig har den 
vllret sparsommere end om våren. 
Rødstrupe Luscinia rubecukl: Ankom 4de april. Fra l ode var den almindelig overalt. 
Rødstjert LusciniD phoenicurus: RMlinerlen, som den her alm. kaldes, ankom 29de april. 
l te juni undersOgte jeg et rede i en hul asp ved Åle med 7 llg i påbegyndt rugning. FOrste llg lagt 23de mai. 
Endnu 12 juli hOrte jeg den synge. 
Steinskvett Saxicolll oenanthe: Ankom I ode april, men var mrst alm. fra 24de. I et rede, der indeholdt 6 
llg, på et tag på mellembruget fremkom ung erne 11 te juni. FOrste .llg var altså her lagt 22de mai. Allerede 
fra 12te september begJndte stendulpen at forsvinde, men er dog endnu iagttaget indtil21de september. 
Buskskvett Saxico/Q rubetra: Ankom 7de mai, men var endnu ikke 10de talrig. 
På AsmalOen forekommer den alm. V ed Grllsvik fandt jeg 3die juni et rede med 7 friske llg, bvomf det ene 
kun var halvt så stort som de Ovrige, der igjen vare ualm. store. Det lille llg havde kun en antYdning til 
blomme. Redet, der lå på marken i en bakkehalding under en rosenbusk, bestod af fine gdlsr(Sdder og få 
men fine strå. V ed Ore bak fandt jeg ste juni to reder, det ene ved en rosenbusk med 6 et par dage varmede 
llg, det andet under en grllstorv i en enebevoxet bakke med 5 friske llg. Da der 9de var 7 :tg (da 2 dage 
varmet) i det sidste rede, tog jeg den. 12te juni fandt jeg ved RM et rede ved kanten af landeveien. Redet 
lå på grMtekant.en til veisiden som slldvanlig i et lidet hul i jorden og indeholdt foruden 4 crc 6 dage 
varmede llg tillige et~. der var ganske friskt. 14de juni fandt jeg ved BOrre i en bakke et lidet st}'kke 
fra landeveien et rede i et hul under en torv. Det indeholdt foruden 5 vel halvrugede :tg (crc 7 dage) tillige 
et~. der også var varmet omtrent lige lange. Redet bestod ligesom de 3 fore~ående al fme Wrre strå. 
Fra Dyret i OnsO fik jeg sendt et rede med 5 n~le dage rugede llg, der var taget 23 e juni. 
Det fOrste ll.g var i de forskjellige reder lagt 28 e og 29de mai, l te, l te, l te og 14de juni. 
Buskskvatten er observeret indti114 september. 11 te så jeg flere stkr på Ålestranden. 
Gjerdesmett Troglodytes europuus(pa111ulus): I hOst bar gjll.rdesmutten varet meget lalrig omkring på 
Grasvik, fornemmelig i oktober måned, og det har ikke varet sjelden at se flere stier. i fOlge. Af og til har 
jeg også hOrt den synge sin smukke sang, der har adskillig lighed med fuglekongen, men dog er betYdelig 
stllrkere og mere afvexlende. Således har jeg hOrt den synge 24de og 3ote oktober og 25de november. Da 
temperatnren de to sidslnllvnt.e gange var meget lav (nemlig- 6 og -120 C), kunde det just ikke siges at 
vllre mildt og behageligt veir den priste. 30te oktober sad den på et tag og sang tange og flittigL 
Tornsanger Sylvio. cinerea: Har jeg fOrst obs. 24 de mai. l te juni fandt jeg ved nordre Åle to 
gråsangerreder, hvert med S friske lg. Det ene rede var bygget i en ener omtrent en alen fra marken, det 
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andet i en slåpebusk rulsten lige nede ved marken. Om aftenen 12te tilså jeg disse reder, men fandt da 
~ggene i det ene rede borte, i det andet foregik netop udkHilcningen.- Gråsangeren behOver således omtrent 
12 dage til udrugningen. I et rede, som jeg fandt ved wndre Åle 9de juni med 5 tilsyneladende lidt 
vannede ag (da de ikke vare kJare), blev de udkU1kkede 2ode. Ved HOrre i en liden tYk, neppe 18 a 20 
tommer hOi gran fandt jeg_ 6te juli et rede med 4 friske ag. I disse forskjellige tilflUder vare de fOrste Ag 
lagt 27de og 27de mai, 3die juni og 2den juli. 
Hagesanger Sylvia hortensis: Ankom 26de mai. Ved ROd fandtjeg 21de juni et rede med 4 over 3/4 
rugede ag, som ikke lod sig udbllise. Redet var bygget i et Iidet orekrat no gle få tommer over marken. 
Ved nordre Åle fandtjeg zzde juni et rede med 5 kun 2 dage rugede ag. Redet var bygget lavt nede i en 
ener. I disse reder var fOrste ag lagt 7de og 15de juni. Jeg har hOrt havesangeren synge indtil midten af juli. 
Løvsanger SylJ!Uz trochilus: Ankom 22de april og var inden udgangen af måneden alm. 
I et rede, fondet ved Åle, var der 27de mai 4 friske ll.g, hvoraf det fOrste var lagt 23de og i et andet 
sammesteds 5 hHist en dag vannede ag 31 te mai. 16de juni fandt jeg atter et rede ved Åle med 7 crc 6 
dage rugede ag. Redet, der Iigesom de Ovrige lå på marken var foret med mOrke fjllr, medens jeg altid fOr 
har fundet hvide eller sågodtsom hvide fjar. Fra Dyret i OnsO fik jeg sendt et rede med 5 friske :1g taget 
23de juni. Det fOrste ag var i disse reder lagt 23de, 26de og 29de mai samt 19de juni. 
Indtil midten af juli har IOvsangeren vedblevet at synge, men har jeg også i august flere gange hOrt den, 
således ved Grlisvik 9de og i Rakkestad på en jagttur i dagene 19 e- 23de hOrte jeg den hver dag. 
Gransanger Sylvia abietina: HOrte jeg hist og her i Tune og Soliskovene 30te april. 
Toppmeis Parus cristatus: zode mai undersOgte jeg et topmeisrede i Orebakskoven. Det indeholdt 5 
unger, som vare fremkomne 17de, og var således det fOrste l!g lagt l te mai. Redet lå i en gammel hul 
tOrgran med åbningen ret ovenfra. 
Kjøttmeis Parus major: zode mai fandtjeg i Ålebjergene et talgoxerede med 9 Ag i en hul asp, hvor 
hullet, der var fra oven og omtrent 11/l fad d)'bt, var så vidt, at jeg kunde fOre annen helt ned til redet. 
Da jeg 31 te mai så til redet, vare ungeme fremkomne og kWJde antages at vllre Mist en dag gamle. 
Et rede i Orebakskoven, ligeledes i en hul asp med åbningen ovenfra, indeholdt 8 friske ag 21 de mai. Det 
flirste Ag var således lagt henholdsvis wde og 14de mai. Jeg har hOrt talgoxen synge såvel i august som 
september, således i dagene 12te- 17de september hOrte jeg daglig en synge på samme sted. 
Blåmeis Parus caeruleus: En nys fOr jul til talgoxen udenfor et vindu udsat talgpinde har flittig varet 
besOgt af et par blåmeiser, der også i vinterens kulde synes at satte stor pris på fed kosl 
Svartmeis Parus ater: 19de mai tog jeg i en hul asp ved Kjlilberg et kulmeiserede, som jeg havde fundet 
17de. Det indeholdt fOrste gang 8 ag, da jeg tog det var der 9 med påbeg)lndt rugning. Indgangen til redet 
var ovenfra. Det fOrste ag var lagt 1Qde mai. 
Løvmeis Paru.s palustrls: Ved Tronddalen fandt jeg 26de mai et rede med 8 omtrent halvrugede llg. 
Redet, der var bygget i en hul asp, lå henved en alen dybt nede i trllet og bestod af et tykt lag uld, nOdhår 
og tråde ovenpå et WJderlag af mos. Det fandtes i udkanten af skoven, hvor denne bestod af mest lOvtrller 
blandet med ener. FOrste llg lagt13 mai. 
Stjertmeis Orites caudiltus: 17de oktober så jeg en flak halemeiser (8 stier.), som flOi over Grllsvik. 
TArnseiler Cypselus apus: Ankom 2ode mai og var alm. 23de. Afreise zden september. 
Efter at den i flere dage ikke havde varet at se til, viste sig igjen fra 6te tiJ15de jevnlig små partier, der 
formodentlig var gjennemreisende selskaber fra nordligere egne. (Se;:Jem. for ~g. og se_vtember) 
Tårnsvalen så jeg endnu daglig på Gråsvik lØe og iRalckestadfra l til23 . Sidsnåvnte dato om 
efterm. sd jeg et stort folge på henved et halvt hundrede individer drage over gården Fjeld i Degernå.s. I 
dagene 24de-2B<fe har den iklæ våret at se om dagen; men hver aften i slaunringen har den ind.fundet sig 
talrig over Griisvik,fljivende meget Mit i luften.-Sept. Tårnesvalen indtraffremdeles på Gråsvik om 
aftenerne 1te og 2de septb.; men ilcke siden. Afreisen er vel således foregået 2de, men da siden også jevnlig 
små partier er observerer med storre eller mindre mellemrum, er dette formodentlig gjenn.emreisende 
selskaber fra nordligere egne. 61e er således en jlok seet i ostre Fredrilcsstad of ove"etssagfarer Lund. ]de 
om morgenen sd Hans Paulsen enjlok pd 7 eller 8 stier vedÅlestranden, og om aftenen saTT~TM dag sd jeg 2 
stlcr pd Griirllik. B<fe sd atter overretssagf. Lund 2 stlcr i vestre Fredriksstad. Samme da5eogså obs. af sag{. 
Ove Raue i ostre Fredriks stad. nte om morgenen sd jeg atter 8 stlcr på Griisvik. og 15 så A.Arvesen 6 
tårnsvaler ved Åle. 
Natt.ravn Caprimulgus europæus: Ankom 1te mai. Ved Tronddalen iagttogjeg om aftenen nte juni en 
kveldknar, som drev jagt på natsvArmere. PA en trllstubbe i en liden åbning i skoven s)'ntes den at have en 
favoritplads, thi alt imellem kom den tilbage til den for at fortllre et bYtte og derpå igjen, efter en liden hvil, 
at gj6re en ny udflugl Jeg hOrte den af og til frembringe en no gle gange gjentagen lokkelyd, der beg)'ndte 
med en skurrende fortone efterfulgt af en skarp flOit meget ligt den småplettede sumpMnes slag, dog ikke 
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så stlirkt. Et rede ved Dal i Borge, som blev fondet 2den juli, og hvori der da var 2 llg, fandtes udkllikket 
ste. Et andet rede, som blev fundet i Ålebjergene 23de juli, indeholdt et l:lg og en unge. 
Når antages 16 dage til udrugningen var f6rste llg i disse tilfillder lagt 17de juni og 6te juli. 
I dagene 19de- 24(Je august traf jeg kveldknarren meget h~pig i Rakkestad bAde om dagen under jagten 
og om aftenerne fremme ved gårdene. Den er obs. indtil 9 e el. l ()de september. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 2den april. Også iår har ringduen forekommet meget sparsomt. 
Skogdue Columba tHTUU: Ankom 3Qte marts, men har også iår vllret meget fåtallig. 
Orrfugl Tetrao Tetrlx: Allerede fra 12te marts er århanen hOrt spille på forskjellige steder, og flere 
spilhauer er torvfflrt i dagene 14de- 21 de marts. Et rede fondet i Tune tode mai indeholdt 61lg, så det 
f6rste l1g kunde antages lagt ste. I et andet rede, fundet på Krager6en 3de juni, hvori der var 7 llg, kunde 
det fOrste neppe antages lagt fOr 13de eller 14de mai. I almindelighed var kuldene nogenlunde tidlig 
udviklede, men de vare langfra så talrige, som man kunde håbet. At den ublide vår og forsommer har havt 
stor indflydelse på ungemes trivsel fremgilc under Mstjagten tYdelig deraf, at mange Mner blev påtruffet 
med en til to unger og endnu flere uden unger. Men mange kuld vare også fuldtallige. 
Storfugl Tetrao urogallus: If61ge flere beretninger har tiurspillet gået trevent indtil omkring 22de april, 
og kun en og anden gammel tiur er indtil den tid skudl Den unge skal ikke have spillet fOr efter 22de, men 
heller ikke i slutten af måneden synes spillet at have v!iret bedre. Jeg påtraf under Mstjagten kun to kuld, 
hvilke begge syntes fuldtallige. 
Jerpe Tetrao bonasiø: I Tune og Svendal er jerpen inSlge beboerne ganske almindelig i de store skove. I 
Raldcestad og Degemlls forekommer den sparsomt 
Rapphøne Perdiz cinerea: Raph6nsene har iår ikke bavt synderlig fremgang og er iår snarere mindre 
talrig end forrige år. 
Vaktel Perdå coturnix: På Nygård i Becg, hvor vaåtelen jevnlig har vru-et hOrt i sommer, blev et lUdre 
individ under slåtten ihjelslået af slåttemaskinen. 20 e september traf jeg i en havreager ved Vik i Berg 
under raphOnsejagt et vagtelkuld på 8 ellec 9 unger, der endnu vare ganske små, neppe sWrre end lllrker. 
De flOi op med en lokkelyd, der havde adskillig tilfillles med rapMnsenes. 
Vipe Varullus cristatus: 27de februar er et individ iagttaget ved Åle, men endnu gde marts var den ikke 
iaguaget på Oren og vides idet hele siden ikke at v!ire iagttaget ftsr 3ote marts, fra hvilken tid og indtil 
henimod udgan!en af april en flok har havt tilhold ved SkArekilen. Den var ikke al se på AgerOen. da jeg 
var der en tur 3 e mai. Heller ikke traf jeg den iår på Asmal6en, hvor den ifOlge beboerne ligetil for få år 
siden har hakket meget talrig ved Skibstadkilen. men hvorfra den i de sidste år aldeles har vllret 
forsvunden. 
Heilo Charadrius aprialrlus: Er obs. 2den april. tode mai så jeg en sWrre flok på Oren. 
17de oktober er et individ solgt på torvet 
Sandlo = "strandrjlen" Charadrius hiøtkula: Ved et beslSg på AsmalOen 24de mai fandtjeg, at 
strandr)'len allerede havde unger. En gul sammesteds havde fundet 6 reder 9'iC mai, bvoraf de 4 vare 
fuldlagte. Det flSrste llg kunde således antages vare lagt 6te mai. 
Dverglo ="den lille strandrjle" Cluuadrius minor: 24de mai fandtjeg på Vedholmen (AsmaiOen) et 
rede med 2 friske ag. Redet var dannet i det fine grus i en fordybning i strandklippen. 25de mai fandt jeg 
ved SkjlUvik på Asmal6en et rede med 4 Ag. lfOige en kone, som viste mig dette rede, havde fuglen 
allerede begyndt rugningen 15de og det fOrste llg måtte således vare lagt 12te. Deue rede, der lå på den 
stenede sandstrand, bestod af et lag små fme stene, ovenpå hvilket var lagt meget smukt et lag I.Orre små 
lyngpinder. På sOndre SandO lraf jeg også den lille strandrfle 25de mai. 
Tjeld Haematopus ostraugus: Ankom 11 te marts (se anm.) l 1te nuuts sd Augen Slevikjlere kjeld i 
Onsoholmene. IndJil da var den endnu iklce observeret aj Nils Hansen, der i sllllten aiJeebr. og begyndelsen 
afmarts stadig har fårdes på soen. Heller iklce er den endnu iagttagt afGLarsen. 15 såNiJs Hansen 2 
kjeld, som flo i over Le ren fra Hvaloerne til Stromtangen. J6de så G .Larsen 3 kjeld ved Tonsberg og 2ode 
en ved Sandefjord. 23de siger G.Larsen at den var talrig, og traf han den da på .flere steder j 
Onsoholmene. 29de så jeg 2 stkr på Oren. Åglllgningen var tsiensynlig ikke beiDtndt endnu 3die mai. 
Storspove Numenius arqu.atus: Er iaguaget 2ode marts, men synes ikke at have vllret talrig her under 
vårtrllkkel 
Småspove Numenius phoeopus: Småspoven har varet meget talrig på vårtrlilcket i mai måned. Den har 
sit fornemste tilhold på de 9dre skjllr og forekommer her i flokke på op til flere hundrede. Således beretter 
Nils Hansen, der i sidste halvdel af mai har havt stadig tilhold på Heia, al småspoven i den tid forekom i 
stor mllngde dersteds og på de omliggende skjllr. I den indre skjl:lrgård eller så langt op som til Oren sees 
den sjelden i store flokke. En hunn, som var skudt ved SOsttene 23de mai, havde starlrt udviklede 
llggestokke. 
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Lappspove Umosa ru[a: W. Sissener hjembragte gde oktober fra en jagttur i den svenske skjllrgård 
udenfor Sar6mstad en m)irspove (ungt individ), som han havde skudt dagen forud. Han havde seet lO i 
fOlge. Denne fugl har jeg mfirkeli& nok endnu ikke påtruffet her i egnen. 
Brusbane Maclutes pug1TUU: 2 e mai erholdt jeg en brushane (hann) i fuld vårdragt skudt i Ålekilen 
dagen forud. På Oren stOd te jeg I ode mai op en stor flok brushaner (crc 40-50 stkr). Såvidt jeg under 
flugten kunde iagttage gjennom kikkerten, bestod flokken udelukkende af hanner. Deres flugt var ligesom 
spovens og grågåsens regelm!ssig enten en ret linie eller but vinkel. 
Strandsnipe Actitis hypoleucus: Ankom l te mai. V ed s6kanten synes den ikke at forekomme så talrig 
som inde i landeL (Se anm, for mai) Seet aJ Nils Skilre i Seutelven 11e 11Uli. 2den 11Uli så jeg en drilsneppe 
ved I.sniisjjorden i Tun.e. Under et par dages opho/d på Asnalaen (24de og 25de 11Uli) trafjeg drilsneppen 
kun på et par steder. Den sjnes at forekomme meget sparsommere ved sokanten end i indlandet. 
Således er den temmelig talrig i VandsjO. Her fandt jeg gde juni på Gåsholmen et rede med 4 !lg. Redet lå 
på marken indtil nogle buske omlrent et snes skridt fra vandeL Da 1lggene vare varmede to ?l tre dage, 
kunde det fOrste antages lagt 2den juni. I almindelighed syntes ikke rugningen endnu at vllre beg1ndt, da 
jeg ellers samtidig allesteds araf dem parvise. Strandsnipen er seet indtil23°e august (Se anm, for aug.) er 
observere l indtil23de august, dtl smed Johmt Johnsen skjod et individ i Skiirekilen. 
Gluttsnipe Totanw gwttis: Observeret 12te mai. Ved Sandaker i Rakkestad så jeg en gluttsneppe 19de 
augusL l te september er et individ skudt i Krngei'Oholmene. 
RødstiJk Totanus calidris: Ankom 16de april. Den var iår ikke på langt rnlr så talrig på HvalOeme som 
~dvanlig. 
Skogsnipe Totanus ochropw: Obs. 30te april ved Langem)ir i Tune. Jeg så her 2 stkr., der ligesom 
enkeltbekkasinen om vAren opfOrte en leg i luften, idet de stege Mit tilveirs og kastede sig i buer ned 
gjennem luften stadig ladende Mre sit s~. 
Grønnstilk Totanus glareola: Ankom 2 en mai og er iagttaget indtil2ode. 
25de juli bragte nogle gutter mig en levende og tils)lneladende uskadt, men vistnok også aldeles 
flyvedygtig unge, som de havde fanget i Ålebugten på vandel, hvor den blev påaruffet svOmmende. Den 
fOigende dag traf jeg i Skårelcilen flere gronbenede snepper. En af dem viste sig meget Jlngstelig og bar sig 
ad som en sneppemoder, der er bange for sine unger. Disse, der dog vare fuldt fl}'vedygtige, skulde jeg 
formode må vllre udkUlkket i Skårekilen eller dens nllrhed. Ligeledes t.Or den ved Ålelcilen pålrufne unge 
have tilhOrt dette kuld. 
Myrsnipe Tringa alpino: Allerede 2den mai er et individ skudt i Krageroholmene. PA AsmalOen traf jeg 
24de mai en liden flok af denne art og platyrhyncha. Et individ skudt i Ålekilen 24de september. 
Fjellmyrløper Tringa platyrhyru;ha: På AsmalOen traf jeg 24de mai ved Vikerkilen i selskab med nagle 
stranclrYler (Charad. hiaticula) og foranderlige strandviber 6 stkr brednåbbede strandviber, af hvilke jeg 
skjlkl to, -begge hanner-. Som det synes, forekommer den bredrnibbede strandvibe hver vår på HvalOeme. 
Temminc:ksnipe Tringa temminclåi: 7de september skjOd jeg en Temmincks strandvibe i Ålekilen. Den 
var alene. 
Rugde Scolopaz rwticola: Ankom 18de marts, men blev ikke almindelig fflr ved månedsskiftet marts til 
april. I fOrste halvdel af april (fornemmelig i påskeugen) var den ualmindelig talrig i lovskovlundene langs 
åslieme, hvor de hyppig blev påaruffet i selskaber på 2-4 endog 6 stkr., der på engang flOi op. I vårens lOb 
har jeg til nedenstående forskjellige tider noteret trllkkets be~ndelse: 
5 april ved Gandsrud kl. 7.18". 6 april ved Ålebjergene kl. 7.23 ". 10 april ved Tronddalen kl. 7.32". 
11 april ved Tronddalen kl. 7 .30". 12 april ved Tronddalen kl. 7.33". 14 april ved Fugledalen kl. 7.3 7". 
16 april ved Dale kl. 7.43". 22 april ved Dale kl. 8.5". 23 april ved Tronddalen kl. 8.14". 24 april ved 
Tronddalen kl. 8.23". 26 april ved KjOlberg kl. 7.45". Der havde regnet om dagen og var om aftenen 
smukt veir med lidt tåge og meget mild L Trlilcket, der var ualmindelig livligt, varede i en time. 
27 april ved Kjolberg kl. 7 .45". Trlikket varede ligesom foregående aften en time, men var dog ikke så 
liv li gL 29 april ved Agn alt i Tune kl. 7 .50". 30 april ved Agnalt i Tune kl. 8.4". 
l mai ved Haregjelden i Tune kl. 8.12". 2 mai ved Damm}'r kl. 8.35". 
7 mai ved Kjolberg kl. 8.3". 11 mai ved Ålebjergene kl. 8.39". 
14 mai ved Dammyr kl. 8.34". 16 mai ved Solbrllkke kl. 8.45". 
6 juni ved Starengen i Råde kl. 10.40". 11 juni ved Tronddalen kl. 10.15" 
I sidste halvdel af oktober var rugden endnu almindelig (se anm.) intil28de efter hvilken tid den ikke er 
bemllrkeL Rugden er i den sidste halvdel af okJbr. observerer temmelig ofte. Således fortalte Kristian 
Ellingsen der har doner i Haugeskoven. n-Ug J6de at han stadig har stodt op et par rugder, når htJn har 
tilseet donerne. W. Sissener så en rugde ved Slevik 23de. A .Arve sen har også af og til seet rugder i 
Ålebjergene i den sid.rte del afoklobr., dog ikke senere end 24de, da han så en ved Trondalen. 2sde kjobte 
jeg en rugde, som var sku.dt udi Onso 26de. Rjan så en rugde i Ålebjergene 28de. AJ AleXIUIIkr Sissener er 
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den også iagttaget i S/cjebergdalen 24de el. 25de. Hos slagter Johannessen hang der 31te 3 rugder, der 
vare indkjobte aj en opkjober og formode des at våre Jwmne fra Fredrikshaldskanten. De syntes også at 
våre en uges tid gamle. 
Dobbeltbekkasin ScoloJHU major: Også iår er nogle dobbeltbekkasiner påtruffet her i egnen. W. 
Sissener skjOd 3 stkr i Skårekilen 2sde august og samme dag også jeg en i Ålekilen. På sid ste sted så jeg 
også et individ 11 te september. Samtlige vare un&fugle. 
Enkeltbekkasin Scolopax galli1Ulgo: Ankom 8 e april og var under vårtrakket talrig. 
På Asma15en synes den a1 hiDcke vel så talrig som i Arekilen, jeg traf den omtrent i ~ver mYr på Asmal 
24de mai. Også på AgerOen synes den at hllie, i en myr dersteds traf jeg et par 3die mai. I Åle eller 
Skårekilen har den ikke hakket iår. Ved Rokkevandet traf jeg 2den august en familie enkeltbekkasiner, 
som sandsynligvis har ruget der. I Skårekilen viste de sig allerede 9de august Såvel her som i Ålekilen 
vare de ihOst meget talrige, men den nllsten sædige hOie vandstand, hindrede, fornemmelig i Skårekilen, 
jagten på dem. 27de september besOgte jeg Arekilen, hvor jeg havde formodet at der skulde samles mange 
bekkasiner på hOsttrakket, men mod min formodning var den snarere fåtallig end talrig på dette sted. 
Afreisen foregik i sidste uge af oktobec. 29de så jeg sidste gang et individ i Skårekilen. 
Kvartbekkasin = "smAbekkasin" Scolopaz gaUinulD: 12te april så jeg 2 småbekkasiner i Skårekilen. 
På Msttrlikket er allerede 2sde august et individ skudt i Skårekilen, derefter er den ikke obs. fOr 11 te 
september. Også iår har den vllret meget fåtallig. Da der idethele har vliret så få småbekkasiner ihOst, var 
det heller ikke at vente, at den skulde findes talrigere i Arekilen. Jeg så her 4 stkr 27de september. 
Afreisen samtidig med enkeltbekkasinen. Jeg så sidste gang et individ i Sk.arekilen 29de oktober. 
Sotbøne Fulica atra: Har iår vist sig temmelig hyPpig. Ikke mindre end 4 exemplarer er til forskjellige 
tider skudt i omegnen: 2 ved Yisterflo, det ene fOrst i april , det andet i slutten af samme måned (if'Olge 
scykjunker Hafslund, der flk disse tilsendt til udstopning) og et ved SkrlUdammen ved Kristianslund i 
Glemminge, der blev kjObt af apotheker Hånshus 6te juni, samt endelig et på sOen ved Stangeslcjar 12te 
september. Denne sidste blev påuuffet svOmmende og dukkende som en and irulrheden af stranden. 
Samtliges kjOn ubekjendt 
Myrrikse Gallinula porzo1Ul: Er observeret 25de april, efter hvilken tid den stadig har vliret at hOre om 
afteneme. Om nogle rulrmere anstillede iagttBgelser af sumphOnes slag se anm. for juni. Om aftenen 3die 
juni anstillede jeg no gle nårmere betragtninger over den .rmåplettede sumphOne i Ålekilen, hvoraf der iår 
er to par eller ialfald lo hanner. Jeg hOrte den strax ved min anlwmst der tilld. 9, og var del diJ vistnok en 
stund, siden den var begjndt. Der var lange mellemrum mellem hvert slag, der lyder som et skilrptfloilet 
"hoit", omtrent et a to i minuttet. Når jeg ved atfloite efterlignede dens lyd, blev den strax meget ivrig, og 
det ene "hoit" fulgte på det andet, så hurtig denformdede; men når jeg slUltede, holdl ogsd den op. En 
enki!lt gang kunde der hengå noglefd minutter uden noget slag, men fortsatte så igjenpd samme vis, altid 
på samme sted, indlil der var ble ven 1110rkt (kl. I O). Da blev de1111U?d en gang meget ivrig ig jloited.e 
ustandselig sd hw'tig at jeg talte 70-80 slag i minurtet. Således lwldt den nu ved medens jeg sad og hOrte på 
den tilld.ll uden den mindste pause. Det var en forbausende udholdenhed, der langt overgår agerrixens, 
og sp/etles s/cal den ifolge de omkringboende holde på hele natten sålånge det er 1110rkt. På hjemveien talte 
jeg skridtenefor at erfare hvor langt dens skarpejloit ka.n Mres. Uagtetjegfiken liden ds imellem den og 
meg, kunde jeg endnu tjdelig Mreden på 1500 skridts afstand. En aften senere hOrte jeg den lige til 
kapellet ved Åle, der ligger nåsten3000 alen fra det sted, hvor den holder til. Og sd pd Grasvilc har jeg et 
par aftener, nå.r vindretningen har våret gunstig, Jamnet hOre den, uagtet der ligger en åsrygg imellem. 
Den har også iår vliret temmelig talrig. 25de september bragtes mig en levende sumphOne, der var fanget i 
en :irteager på Åle under indhOstningen. Den er obs. indtil 17de oktober. 
Åkerrikse Crez pratensis: Ankom 13de mai. Den var også iår talrig. 
Trane Grus cimrea: I Rakkestad så jeg 21 de august 2 traner, som kredsede over GAsflomosen i nllrheden 
af gården Sandaker. !fOlge en medhavende veiviser skal tranen årlig have sædig tilhold på denne mose 
samt og fornemmelig på en i narheden liggende stOne, kaldet Langgårdsmosen, på hvilke steder han i flere 
år ai og til har seet et par. Dog havde han intet kjendskab til. om de også have forplantet sig der. 
GrAhegre = "heire" Ardea cinerea: 1te mai er en heire obs. ved Åle og Gl1lsvik. 
IMst holdt en heire til i Ålekilen, hvor den er bemllrket fra 23de august til 11 te september. 
I Arekilen så jeg en heire 27de september. 
Stork Ciconill alba: En stork antlges seet i Ålekilen og Skårekilen 7de og 11 te mai. 
(Sammenlign anm. for mai) Om morgenen 'Jikmai så Hans Paulsen og August Hansen en stor langhalset 
hvidfugl i Åle kilen. Storrelsen var omtrent som en havsluJre.11te mai sd slwmager Nils Orebåk en jugle i 
Skårekilen afstorrelse som en gås med lang hals og nåb og lange ben og hvis beskrivelseforovrigt synes at 
tjde pd, at det har våret den samme fugl. 
Sangsvane Cygnus musicus: 2sde januar er 3 svaner seet udenfor Krogstadfjorden. 
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Grågås Anser einere us: Observeret fra 30te marts. Flokke på triDc er ligeså ofte iagttaget i mai som april 
og er seet lige ud i slutten af mai. Således er to mindre flokke seet 24 og 29de. På h~sttrllkket er den 
iagttaget i sidste halvdel af september eller fra 19de. En flak, der blev anslået til mindst 200 individer, er 
iagttaget på flere steder om eftenniddagen og aftenen 23de september. 
Sædgås Anser segetum: Fra 29de til 31 te marts er ved NH.s i Borge observeret 4 ~dgjll.s, der havde sit 
tilhold snart ved stranden og snart på de til s~n st&lende jorder. 31 te blev 2 af dem skudt (i et skud), og 
ved hjelp af et hoved og en fod af den ene af dem, som jeg var så heldig at få fat i, blev arten bestemt af 
conservator R. Colleu. Nabbeds Ulngde var fra panden 55 mm. Lamellemes anta128 (hvo.nU udvendig 
synlige 24). Tarsen var 70 mm lang, og mellemtåen foruden klo ligeledes 70 mm. 
Ovemabbets farve gul med et r&lgult bånd bag den sorte nilbrulgl og en sort flllk på nllbr)lggen. 
Underruibbet sort ligeledes med et ~gult bånd bag dettes nllgl. Rundt nllbroden en smal krands af hvide 
fjllr med indsprllngte grå. FOddeme rOdgule med sortebrune ved roden hvide klOr. 
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus: Ved Myre i Råde (inarheden af ÅnebergMlen) blev 4 kortrul.bbede 
~dgjH.s skudt i et skud 23de september, og enten samme dag eller 24de blev også et individ skudt ved 
Viresholmen i Råde, hvilken sidste et par dage senere blev indkjObt for mig på torvet i Fredriksstad. 
Denne, tilligemed 2 af de fOrstrulvnte, der ligeledes samtidig blev indkj6bt på torvet af W. Sissener, havde 
jeg således anledning til at konstatere, hvilken art de tilh6rte. Af disse 3 individer var en gammel og to 
unge. Nabbets lengde hos den gamle 43 mm, hos de unge 42 mm fra panden til spidsen. Lammellemes 
antal22-23 (hvoraf synlige 20). Nabbets farve viste adskillige afvigelser, idet det hos den gamle og ene 
unge var sort med en gulr6d ring bag den sorte nll.bnll.gl samt på overrutbbet en gulr6d streg fra ringen til 
henimod mundvigen. På undemllbbet var ringen mere ~. Hos det andet unge individ var nllbbet 
rosenr6dt med sort nllgl og rod. Ved rutbroden ingen krands afhvide fjar. 
Gravand="fagergåsen" Vulpanser ladorTUJ: Ankom 3die april. Den var ivår meget talrig. I et rede, der 
var fundet på Spjer6en 23de mai, var der 24 noget varmede l!.g. CSe anm. for man En mandfra Huser på 
Amu:Jloenfandt23de mai på Spjeroen et rede med 24 ag, der vare noget varmede. Afjlere aj beboerne på 
Asmaloen hOrte jeg at det ingenlunde var no gen sjeldenhed at finde sd stort anta/ ag hos fagergå.ren. 
Af flere af beboerne på AsmallSen hOrte jeg, at det ingenUinde var no gen sjeldenhed at finde så stort antal 
llg hos fagergåsen. 
Stokkand Anas boschas(boscus): Allerede så tidlig som 29de marts så jeg stoldlndeme fordelte parvis 
ud~nfor Oren, hvor jeg samme dag så 60-70 stkr hvile på isen. 
3die mai fandt jeg på Ager~n to reder, hvoraf det ene indeholdt 9 friske llg, det andet 10 llg, der vare 
varmede mindst det halve. Begge reder lå under enebuske godt skjulte. Medens det f6rste llg i det tidligste 
af disse reder måtte antages lagt allerede 13de april og i det andet 25de samme måned, kunde llglllgningen i 
ferskandene på fastlandet neppe antages beg}'ndt mr i mai, som der af nedenstående vil fremgå. 
SkjOndt VandsjH ikke har mange lokaliteter, der h6rer til de af stoldlnderne mest yndede, såsom 
sivbevoxede bredder og bugter, ere de dog ganske talrige der. 
Ved Pålshuselvens udl6b i Vandsj6 ved Moseros i Våler er dog en ganske pen lokalitet for dem, og der 
skulle de også vllre talrige, efterat ungerne ere fremkomne. Rugningen synes helst at foregå her og der på 
~me. Således fandt jeg på Gåsholmen gde juni et udklllkket rede, hvori et gjenliggende råddent Ag. Dette 
rede lå under en granbusk. Det viste sig her, at andemoderen, efter hvert som kUlkningen var gået frem, 
havde stukket selv de mindste skalst)fkker ind under redet, rimeligvis for at de ikke skulle genere ungeme. 
Det gjenliggende !lg lå midt i redet uden hverken at vare prOvet ved at hakke hul på det eller tildilldcet med 
dun, som edderfuglen gj6r inden den forlader et råddent llg. 
Rokkevandet er en yPperlig lokalitet for !Inder med manÆe dybe bugter og overalt rigt bevoxet med siv. 
Her er også stokanden talrig, men ungeme vare endnu 2 en august så små, at de ikke på langt nllr vare 
flyved)igtige og neppe kunde antages at opnå flyved)fgtighed fOr henimod midten af samme måned. 
Åglllgningen kunde således her ikke vare begyndt fOr henimod midten af mai. Hernf kan jeg altså forklare 
mig det forhold, at en mllngde stoldinder holde til parvis udenfor Oren og mellem 6eme dersteds ofte indtil 
langt ud i mai, altså Uinge efter den tid U.gUlgningen er beg}'ndt ved sOkanten. Det er sådanne linder, som 
have sine rugepladse i vandene oppe i landet, hvor isen sent går op. 
Således gik iår isen op i Mingevandet fOrst omkring 2ode april, og ofte går den ikke op i disse vande tbr ud 
i mai. Det synes, som stokanden ikke forsYner redet ordentlig med dun, fOr rugningen tager sin 
begyndelse, thi medens der i det på Agerijen 3die mai fundne rede med 10 halvvarmede lg var en mllngde 
dun, (der renset veiede 6 1/2 gram}, var der i det andet samtidig fundne endnu neppe fuldvarpede rede Mist 
ubetydeligt deraf. Ligeledes var det på Gåsholmen i VandsjO sde juni funden, da allerede forladte rede, så 
rigt forsynet med dun, som fuglen omtrent kan antages at tilveiebringe af sin krop. 
En andrik skudt 6te november havde fuld vinterdragt 
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Krikkand Anas crecca: En krikand skudt i SkArekilen 17de april. Den var også iMst ganske talrig. I 
Arekilen, hvor jeg antog denne and måtte forekomme talrig om hOsten, fandt jeg ingen 27de september. 
Brunnakke Anas pendope: Endnu 17de mai så jeg en brunnakkeandrik i Skårekilen. 
12te september så jeg 3 stkr. i Skårekilen. I Arekilen, hvor jeg også troede at denne and skulde forekomme 
talrig senMstes, traf jeg kun et fOlge på 6 stkr 27de september. 
En andrik, skudt i SkArekilen 15de november, begyndte såvidt at anH!gge vinterdragten. 
Ærfugl Somateria mollissima: Åglllgningen begyodte efter midten af mai. På Store·Filrder fandt jeg 
22de mai 3 reder (to med 5 ag og et med 4 llg) samtlige friske (se anm, for IIW). På Sostrene fandt jeg intet 
rede J6de mai. Såvidt jeg lauuieforstå var ågliigningen idethaieste begjndt. 22de maifandtjeg 3 reder på 
Store Fiirder. De to indeholdt hver 5 åg, det tredie, som jeg tog, indeholdt 4 iig. Samtlige åg vare uvarmede 
og var sandsynligvis blandt de tidligstlagte; thi uagtet der var en hel del edderfugl omkring aen, var jeg 
ikke istand til atfindeflere reder. Jeg måtte derfor og pågrund afat alle hunner fulgtes af sin luln antage 
at de fleste endnu ikke havde begjndt ågliigningen. Dunen i det tagne rede veiede renset 15.50 gram. Det 
ene rede med 4 !lg, som jeg tog, indeholdt 15 1/2 grm renset dun. 2ode juni vides de fOrste unger seet. 
Dunen af en edderfuglhun skudt 27de september veiede 18.75 gram. 
Sjøorre FuliguliJ fusca: Udenfor S trOmtangen traf jeg 16de mai en li den fl ok sjOorrer, hvoraf jeg skjOd 2 
stkr. 
Toppand Fuligu/Q cristata: To top:lnder, begge hanner, har siden juletider if'JOr indtil udgangen af febr. 
havt tilhold i elven, hvor de stadig ere seede på strllkningen mellem Åsgårdstranden og Gydeskjllr. ~ 
anm. for jan. og februar) Jeg lulvde siden jul hOrt tale om to sorte og hvide ander, som hovde havt tilhold i 
elven mellem Gydeskjiir og Åsgårdstranden, men i den tro at det var hvinånder ikke gjort nogetforsog på 
at skjde dem. Den 29de blev det meldt mig at de lå ved Åsgårdstranden og fandt dil at det var to hanner af 
topanden,· men var så uheldig at fe He begge s/aul på dem uagtet det for ste ikke var langt hold.-Febr. De to 
tidligere iagll':fene topiinder erefremtkles seede 311e jan. og 1te febr. dels ved Åsgårdstranden dels ved 
Gjdeskjiir. 23 e vare de atter på floen og blev da den ene skadeskudt af maslcinisten på "S111JT". Jeg var 
efter den anden, men uden held. 
Laksand Mergus merganser: 21 de april skjOd G. Larsen en hann i Drammensfjorden. 
22de samme måned så han 2 stkr. (hann og hunnJ i HankOsundet. 
På Isnllsfjorden i Tune så jeg 3 store fiskand er 2 en mai. 
Makrellterne Sternajluviatilis: Ankom 14de mai. I VandsjO hllk:ker en Iiden koloni makreltemu på et 
lidet skjlir kaldet Moskjlir. Jeg traf her gde juni crc 20 par og fandt 9 reder, hvoraf 6 vare fuldlagte med 3 
:tg i hven og 3 med 2 :tg i hvert. I to reder,· et med 3, det andet med 21lg -,vare llggene friske. I de 
Ovrige vare de varmede fra 14 dage. Den er iagttaget indti119de september (Anm, for september). 
Kristian Ellingsen så en hel del terner udenfor Stangeskjiir endnu nte september. Nils Hansen så Uge/edes 
en hel de/terner endnu J9'ie; men senere vides den ik/u iagttaget af no gen. 
GrAmlke L/Jrus argentatus: På Store • Fllrder hllk:ker en koloni måger, som for mig 23de mai syntes 
udelukkende at bestå af gråmåger. Koloniens sWrrelse kunde anslåes til 150 - 200 individer. Der var en 
mllngde reder at se, men formodentlig vare de plyndrede, da jeg kun i et eneste fandt 2 llg, der vare friske. 
ForOvrigt synes !lgU1gningen fOrst at vare beg)Jndt omkring midten af mai. 16de fandtjeg nogle fl reder på 
sOndre SOster med l - 2 lig. 
Sildemåke L/Jrusfuscus: Sildemågen sYnes ikke at hakke på Store·F:lrder. 
Svartbak LJuus marin us: Nogle få par af havmågen hll.kker på enkelte af de mindre holmer i VandsjO. 
På en holme fandt jeg 7de juni et rede med 2 friske llg. Jeg Jod dem ligge til den fOlgende dag, men der 
blev ikke til da lagt noget tredie ag. 
Krykkje Larus tridllctylus: Var talrig på Leren 18de oktober. 
Gråstrupedykker Podiceps rubricollis (Colymbus rubrkollis): En hunn i ren vårdragt er 27de marts 
skudt i Osterelven ved Lisleby. 
SmJlom Colymbus septemtrionalis: 2den juni er en smålom i fuldsUindig vinterdragt skudt vestenfor 
StrOmtangen. 
Storlom Colymbus arctic us: 7de juni så jeg et par storlommer ved Bra.tholmen i VandsjO. På denne 
holme blev mig forvist et rede ved sb'andkanten, hvori der 31 te mai var taget 2 friske llg. Dette rede, som 
utvivlsomt var et lommerede,lå omtrent en alen fra vandkanten omgi vet af lyng og bestod af noget 
sammenhobet tOrt sivgrlls. Da jeg på turen ikke så flere lommer i hele Vandsjij, målte redet tilhOre denne 
art. M~kelig nok ved jeg aldrig her at have seet eller bOn lommer på dens b'ilk opigjennem landet om 
våren. 
Teist U ria grylk: Teisten er temmelig talrig ved Heia, hvor den hiDcker i stenmurene. 
Lomvi A lea troile: Alkeme vare meget talrige på Leren i begyndelsen af januar. 
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Alkekolonien pA ~ndre SOster består endnu af et halvt snes par. (Se anm. for julD.Ni/s Hansen så 26de juli 
Uiknfor Sondre Soster så mange alker, som dels lå på vandet, delsfloi ud og ind i allceldoften med/Ode, at 
h1m måtte anslå deres tal, som endnu hakker der, til mindst JO par. Allerede 26de september er 
spidsalkeme beg})ndt at blive almindelige. I de forste dage af oktober er flok på flok seet drage 
indgjennem fjorden. 
Alke A lea torda: Var også talrig på Leren i beg. af januar. sde oktober skjOd jeg en bredrulbbet alke på 
Leren, men så ikke flere. Endnu indtil midten af oktober var den meget fåtallig, men fra Isde var den 
omtr. lige alm. som spidsalken. 
Lundefugl Mormon arcticus: 26de juli er flere lundefugle seet udenfor s(5ndre SOster. 
Rådyr Capreolus l'Ulgaris: Se anm, for iuni. På min expedition op Vandsjo 7de og lJde juni foreviste man 
mig et /cadQller af en råbuk, som henlå på O:un6en. Den var funden dod og ihjelreven på isen ved 
MoskjåTene lwrtfor påske (sidst i marts), endnu ganske frisk. Det ene bagben var bruklæt og bugen 
opreven, og endel af indvoldene fortåret. Sandsynligvis er den jaget aj hunde, og under lobet på isenfaldt 
og bruklæt benet, hvoTl'ed den blev et let bytte. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1885 
l . Alauda arvensis 31 jan. 

25 febr. 2. Stumus vulgaris 
3. Falco lithofalco 
4. Alauda arborea 
5. Haematopus ostrilegus 
6. Corvus monedula 
7. Accentor modularis 
8. Scolopax rusticola 
9. Numenius arquatus 
10. Buteo vulgaris 
Il. Anthus rupestris 
12. Fringilla cannabina 
13. Anser segetum 
14. Anser cinereus 
15. Fringilla coelebs 
16. Turdus merula 
17. Turdus viscivorus 
18. Vanellus cristatus 
19. Columba oenas 
20. Motacilla alba 
21. Charadrius apricarius 
22. Columba palumbus 
23. Vulpanser tadoma 
24. Luscinia rubecula 
25. Scolopax gallinago 
26. Turdus musicus 
27. Saxicola oenanthe 
28. Scolopax gallinula 
29. Anthus pratensis 
30. Turdus torquatus 
31. Totanus calidris 
32. Hirundo rustica 
33. Anthus arboreus 
34. Sylvia trochilus 
35. Emberiza hortulana 
36. Iynx torquilla 
37. Gallinula porzana 
38. Luscinia phoenicurus 
39. Totanus ochropus 
40. Caprimulgus europæus 
41. Actitis hypoleucos 
42. Totanus glareola 

obs. 
7 " 
11 .. 

17 " 
obs. 17 " 

18 .. 

20 " 
obs. 29 " 
obs. 29 " 

29 " 
obs. 29 " 

30 " 
30 .. 

30 " 
obs. 30 " 

30 " (27 febr.) 
30 " 
30 " 
2 april 
2 .. 
3 " 
4 " 
8 " 
10 .. 
10 .. 

obs. 12 " 
16 " 
16 " 
16 .. 

21 " 
22 " 
22 " 
23 .. 
24 " 
25" 
29 .. 

30 " 
l mai 
l .. 
2 .. 
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43. Tringa alpina 
44. Hirundo urbica 
45. Cuculus canorus 
46. Saxicola rubetra 
4 7. Muscicapa atricapilla 
48. Totanus glottis 
49. Crex pratensis 
50. Motadlla flava 
51. Stema fluviatilis 
52. Lanius collurio 
53. Cypselus apus 
54. Muscicapa grisola 
55. Sylvia cinerea 
56. Sylvia hortensis 

obs. 2 " 
2 .. 
6 " 
7 h 

9 " 
12 " 
13 mai 
14 " 
14 " 
18 n 

20 " 
24 " 

obs. 24 " 
26" 

TILSENDT UNIVERSITETSMUSEET I 1885 
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28.03 l exemplar af Podiceps rubricollis hunn i vårdragt skudt i Osterelven ved Lisleby 27.marts. 
25.04 l exemplar af Halicherus grypus, gråslll, hunn skudt ved Lauer 19 april. lndkjObL 
26.05 2 exemplar af Trin ga platyrhyncha hann skudt af mig selv ved Vikerkilen på Asmal~n 

24 mai. 
12.09 l exemplar af Fulica atra i Mstdragt skudt ved Stangeskjllr 12 september. 
28.09 l exemplar af Anser brachyrhynchus skudt ved Viresholmen i Råde 24de september. IndkjObt 

'l 

-Ill•··-~ • ..,rJ~.~YØII!IJJ!/JJJ/~~~..Ir.. .a. h. - '15 
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1886 
Vandrefalk Falco peregrinus: 5 september så jeg en pilegrimsfalk på Oren. 
Lerkefalk Falco subbuuo: I dagene 12-14 juni så jeg ved Starengen i Råde flere gange en liden falk, 
som fl~i over gården, altid i en bestemt retning, som om den fl~i til og fra redet. Hver gang den kom, 
gjorde den sig bemllrket ved sit skrig, men min iagttagelse af den blev ikke så god, at jeg sikkert kunde 
erkjende arten. 
Tårnfalk Falco tinnunculus: Ankom 4 april. 
VepsevAk Pernis apivorus: Ved Ek i Onsti blev en vepseMk hann skudt 24 aug. Den var meget fed og 
havde et tYkt fedtlag på bugen. I maven fandt jeg kun levninger af insekter. 
Fiskeørn Pandion haliaetus: Skal tidligere have forekommet meget t.alri& hakkende på Rau~. <Se derom 
anm, for april) En mand, som bor på Rauii,fortalte mig, da jeg var der 22 , at for mindre end 20 år 
tilbage forekom jiskeornen så talrig på Rauii at der, som han kunde erindre et år fandtes ikke mindre end 
13 reder. En sommer skjOd han 7 stkr.-1 forbindelse hermed erindrer jeg at nu for nogle år siden afdOde 
gårdbruger i Onso Jens Borge engang har fortalt mig noget ligneruk om tkns forekomst på tktte sted. 
F ortållingen sjnes altsa at måtte viire pa/idelig. Nu er den aldeles forsvunden fra oen og har ikke våret at 
se tkr pa flere år. Også ved VandsjO skal den tidligere have forekommet temmelig talrig, men s}lnes nu at 
vllre sjelden der. Jeg har ingen gang seet den der, men vel påtruffet levninger efter dens måltider. Ved 
KjOlberg så jeg en fisk6m l te aug. 
Hønsehauk Astur palumbarius: 21 jan. så jeg på Floen en h0nseh6k som blev forfulgt af en flok 
fiskmåger, men kunde ikke forstå om den fra f6rst af havde gjort jagt på dem. 
22 oktober er en ung han skudt ved Mossik i OnSO. 
MusvAk BuJeo vulgaris: Ankom 30 marts. 
FjellvAk BuJeo lagopus: 18 oktober er 2 fjeldvåker iagttaget ved Tronddalen og 24de samme måned en 
lignende på tn1k sydover. 
Myrhauk Circus cyaneus: En blåMk formenes obs. ved Åle 23 marts. (se anm,) Adolf Arvesen så 23de 
marts en hOk, der var "m5rkeblå" som duen på ryggen, under b/åhvid og bag oretrakten en m5rkfliik. Den 
jloi Ugesom MnsehO/æn langs henad marken og var storre end en spurvehOk. 
Svartspett Picus martius: En hunn skudt i Enhusskoven på Krager6en 13 marts. 
Flagspett Picus major: En hann skudt i Ålebjergene 22 aug. 17 oktober så jeg en stor flagspet på 
Vestertsen (Hvaltsen), hvor den sagdes at vllre alm. 12 november så jeg et individ i Haugeskoven. 
Dvergspett Picus minor: En hunn skudt ved Tronddalen 11 marts. 
Tretåspett Picus tridactylus: 20 april så jeg en tret.ået hakkespet ved DammJr i Ålebjergene. 
VendebaJs Jyn.x torquiiiiJ: Ankom l mai. Ved Krosruis fandtjeg 21 juni et rede i et hult aspet:ra. Hullet. 
der gik vertikalt nedigjennem stammen, var 15" dYbt Det indeholdt 9 Ag, hvoraf 4 vare friske, medens de 
~vrige vare vannede i 8 A 9 dage. Formodentlig må nagle Ag vllre frataget den, og den siden har vllrpet 
antallet fuldt efter at rugningen var begyrtdt. Et trllk af dens liv se under parus major. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 13 mai. 
Isfugl Alcedo ispida: En isfugl er iagttaget ved Grllsvik og i vestreFredriksstad henholdsvis 3de og 24 
februar. (Se apm. for febt) 3 febr. så Carl Ellingsen en fugl, der i tktvåsentlige lignede enfossekal både 
af storrelse og udseende; men var ganslæ rod i brystet. Niibbet var forholdsvis langt og spitkt, stjerten kort. 
Intet hvidt var at se. Denfloi lavt henad vandet ved Haugetangen henimod Ålestranden. 24de så han atter 
den samme fugl ved I.N. Jacobsen&: Co. kontoret i vestre Frstad. Også tknne gang så han denfljvende 
langs henad vandfladen, men på nårt hold. Den floi sagte og lidt skinglende langs lantkt var akkurat sd 
stor som enfossekal men havde tjklære hoved og lang stårlignende nåb og var vakker blå oventil og rod 
under. 
Låvesvale Hirurulo rusticlz: Ankom 3 mai og var få dage senere alm. 14 juni underSOgte jeg flere reder 
på Starengen og Oxentsen i Råde. I et rede på Oxentsen hvilket jeg tog, var der S Ag. Et rede indeholdt 4, 
et andet 3, et tredie l og et fjerde endnu intet llg. I et rede i fabrikkens sagflishus forlode ungeme redet 21 
juli. De sade da alm. ved siden af hinanden på en bjelke under taget og madedes endnu i flere dage af 
forli.ldrene. 7de aug. hOrte jeg ved Ålekilen en ladesvale synge under sin flugt i luften. Afreisen foregik fra 
S september og fOlgende dage, men er endnu jevnlig iagttaget indtil 16de. 
Taksvale Hirurulo urbica: Ankom 5 mai, men var fOrst alm. fra 13de. Afreisen foregik i de nsrste dage 
af september indtil5te, efter hvilken dato den ikke er obs. 
Sandsvale Hirundo riparia: Dennes afreise foregik samtidig med foregående og er senest bem:kket (en 
flok) gde september. 
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Sidensvans Ampelis garrulus: Sidensvandsen har i vinteren 85-86 kun vist sig sparsomt l midten af jan. 
er en liden flok iagttaget i no gle dage på Grllsvik. l sidste halvdel af decem ber er 4 sidensvandser, hvoraf 
en blev fanget iagttaget ved Grlltteland i Glemminge. For(5vrigt vides den ikke iagtt.aget 
Gråfluesnapper Muscicapa grisola: Ankom 21 mai. Ved Åle fandtjeg 5 juni et rede med lag på en 
afsats i en steil tjeld vag. Da jeg 11 te tog det var der 5 llg, som fuglen da rugede på. Redet, der havde et 
underlag af renlav, var bygget af fine basttrevler og indvendig belagt med no gle få fjllr. Ved S tarengen i 
Råde fandt jeg 14 juni et rede inde i et skur ved en feldtspathmine på en bjelke under taget. Det indeholdt 
endnu kun 2llg. FOrste ag i disse reder altså lagt 5 og 13 juni. Den er iagttaget endnu 3 september. 
Hagefluesnapper "Svart og hvit fluesnapper" Muscicapa atricapilla: Ankom 6 mai. I et rede ved Åle, 
som jeg undersOgte 5 juni var der 6 llg, hvoraf det sidste var lagt l te. 
Tornskate Lanius coUurio: Ankom 29 mai. I et rede ved RC>dsveien, som jeg ikke tog, var det fOrste lig 
lagt 18 juni. 
Nøtteskrike Garrulus glilndarius: Ved Dyret i OnsO fandtjeg ~mai et rede med 6 llg, der var varmet i 
7 dage. FOrste ag altså lagt 28 april. Redets beskrivelse m.m. se aom. for mai. Ved Dyretfand:J.eg 9fie mai 
i et /idet holt aj blandet sløv et rede med 6 åg, der vare vannede i 7 dage (sidste åg var lagt 3 le). Redet lå 
i en tår gran omtrent 6 alen Mit, når indtil stammen ligesom et elørnrede, hvilket det også seet nedenfra 
lignede både hvad u.dseende, storrelse og beliggenhed angik. Det var nårrnere betragtet meget smu./cl og 
bestod aj lyng kviste udvendig, der på et lag aj grove lyngrodder og indvendig et tj/ct lag aj meget fine 
bruM trevlerodder aj samme slags. Den indvendige diameter 5". Nodderskrilæn lå på redet indtil jeg stod 
lige under trået, menjloi sd bort lydlost og så skjult som muligt. Efter en långere stund kom den tilbage 
smuttende rnellem krattet for at undersoge om nogenjare var pdfårde. 
Skjære Pica caudl:zta~uropæa: I to skjllcereder fundne ved Borge i Ons(S var det fOrste !lg lagt 
henholdsvis 22 og 25 april. Skjllren synes at leve parvis også udenfor forplantningstiden. Allerede fra 
oktober af har jeg seet dem fOlges ad parvis, og måske stiftede unge på denne tid den forbindelse, som 
siden den sandsynligvis er livsvarig. 
Kråke Corvis cornix: Om kråkemes 1rllk se anm. for 30 mans og 18 oktober. 3ote marts så jeg i lObet aj 
et par timers tid i middagstiden en mångde kråker (al tid fkJg lam få ifolge) drage ligesom kJJjerne i 
nordvestlig retning alle jOlgende den samme linie.- En mii.ngde krå/ær har i dagene l 0-I Ble oklbr. ifOlge 
A.Arvesenfulgt med kajetrii.kket. I et rede i Haugeskoven blev det ffirste lig lagt 24 april. 
KornkrAke Corvus frugilegus: 2 blåkråker er obs. ved Åle l april. 
Kaie Corvus morudula: l febr. under snestorm fra S.O. er 5 kajer, sandsynligvis veirfordrevne, 
observerede på ÅlejordeL Trakket beg. 23 marts og foregik meget livlig i de fOlgende dage af måneden, 
men er også tildels seet en tid udigjennem april. Om trllkket se nllrmere anm. for mans. En jW/c kJJjer ( crc 
20 stier) på jlugt nordover obs. aj A. Arves en 23de. I de folgeruk dage har han flere gange seet den. 
Tilbagetoget beg. l oktober, men gik livligst mellem 9 og tsde, efter hvilken tid en flak er obs. 22 oktober 
og et individ 7 november. 
NøttekrAke Nucifraga caryocatactes: En nOddekråke er obs. ved nordre Dale i OnsO 26 april. 
Stær Stumus vulgaris: Ved Skåre i OnsO er en står obs. 26 februar. Den ankom 24 marts. Var alm. 
endnu 22 oktober, efter hvilken tid de efterhånden aftog. Enkeltvis er den seet og fanget indtill7 
november. 
Dompap Py"hula vulgarls=europæa: Dompapen er beml1rket fra 19 oktober, men har ikke varet alm. 
Furukorsnebb Loxia pytyopsiltDcus: 24 jan. erholdt jeg en furukorsnJlb skudt i Ålebjergene samme dag. 
Grankorsnebb Lona cunil'ostra: Der fremdeles i jan. var talrig, fordelte sig parvis i slutten af måneden. 
2 hunn, som vare skudte 24 januar havde lidet udviklede !lggestokke. 21 febr. skjOdjeg en hunn, hvis 
liggestok tydede på en nJlr forestående llglagning idet 5 llg vare så store som hagel no. 6 og 7. 
5 marts fandt jeg ved BrlUc.ke (6vre) et par grankorsnllbber ifllrd med at bygge rede, hvilket jeg tog 13de 
samme måned med 3 llg, bvoraf det fOrste Icunde antages varmet 6-7 dage. Se nllrmere herom under marts, 
5te mmts fondt jeg ved Brakke (ovre) i den såluzldte Brii.kkeskov et par grankorsnåbber beskjåftigede med 
at bygge rede i toppen aj en gran. Hunnen "Viste sig meget ångstelig, da jeg nårmede mig trået, idet den 
begyndte at loklce meget ivrig og u.ajbrudJfljvefrem og tilbagefra top til IIJp ligesomjor at betragte mig, 
og var i sin iver uforsigtig no/c til endog at såtte sig i den to p hvori redet var. Da jeg 13de kom til stedet lå 
hunnen på 3 åg. Den lå så fast at den iklce gik aj for jeg var når ved at tage på den og vilde sd TUJdig forlate 
redet at den i/cJce engang jloi ud aftrået, men blev siddende /aur no gle få tommer fra redet medens jeg 
endnu betragtede det. Da jeg begyndte at toge redet lost jloi den endog niisten o p i mine fingre. Redet, der 
var bygget i en crc 15 alen M i i toppen ganslæ tat gran, der jorovrigt stod på en tjndt bevoxet plads i 
udkanten aj skoven, lå på et par små grene indtil stammen omtrent eller neppe 2 alen fra toppen der var 
bugnende tår behångt med kongler, som ydede redet et godt skjul. Det var omtrent aj storrelse som et 

68 



Thomes notater 1886 

bogfinkrede- målte udvendig lidt over 4 tommer og indvendig 2 114", dybden gode 1112"- og bestod af et 
underlag affd torre granpinder ovenpå hvilke et lag gron mos, der gav redet et gront udseende underfra, 
hvilket gjorde det sd meget vanskeligere at se, derpå et Ijndtlag hvidmos blandetTTU!d lidt granbast og 
strå, derpå et lag af havedsagelig granbastlidt mos og strå og endelig indvendig skjåglav sammenvånt TTU!d 
fine strå.lndvendig lå desuten 5, 6 jjåre aJ fuglen selv. Ved udblåsningen viste det sig, at en afåggene var 
varmet crc 6-7 dage. . / ~ J4v , •p L:.~ ~.'\ 
og det andre gradvu mindre.(~~ It,? r ·--:/) 
så detforste åg kunde antages lagt ?de. Det viste sig således at de allerede begjnder rugningen efterat det 
forste åger lagt. Hunnen, som ble skudt hovde ikhjlere åg i oviductum (egge/eder). Kornn.åbbene have i 
denne måned ik/æ forekommet så talrig som tidligere. Også sees de nu Jw.n parvise. Hannen sees nu ofte 
sjnge fra en grantop. Sangen minder TTU!St om torniriskens og tråpiplårkens, men undertiden sjnes man 
også aJ hOre ståren og må.ltrosten. En hunn, skudt22de, somjeg un.tkrsogte, viste intet tegn til åglågning. 
Efter denne tid have de ikke vllret at se så talrige som tidligere, hvilket formentlig kommer al at de nu leve 
parvis og derunder forholde sig mere stille. Hanneme sees imidlertid ofte sidde i grantoppene og sYJtge, 
fonnodentlig i rutrheden al deres rugende hunner. Om saneen se anm, for maøs. 
En hunn, skudt 22 marts, viste intet tegn till.gUlgning. På Rauts så jeg 22 april en omtrent voxen unge 
blive madet al forllldrene, skjOndt den selv tilsyneladende var meget perfekt i at plukke flOene ud al 
konglerne. I mai var de atter at se i flokke og har nu ikke på tange vllret hort synge. Siden syntes de 
efterhånden at drage bort og om Msten var knapt nogen at se lllnger. 
Bokfink Fringillil coelebs: Overvintrende bogfinker (såvel hunnu som hanner) er i månederne jan, febr, 
og marts iaguaget på flere steder, tildels flere i selskab. 25 marts beg. den at ankomme og var allerede l 
april temmelig talrig. 9 mai unders6gte jeg 6 bogfinkreder omkring Dyret. Af disse var et bygget i en ener 
kun omtrent 3 fod fra marken, det indeholdt 4 llg, som fuglen var begyndt at ruge. Et andet rede indeholdt 
også 4 uvarmede lg, et rede l llg og de tsvrige endnu ingen. 
FlSrste llg i de 3 reder lagt 5,6 og 9 mai. Endnu i de ffirste dage af juli Mrte jeg den synge al fuldt liv. 
Afreisen foregik i de f6rste dage al oktober indtil11te, men er adskillige bem:lrket ligetil henimod 
udgangen af måneden. 
Bjorkefink Fringilla montifringillil: Adskillige overvintrende bjergfinker er bem:lrket i jan. måned. 
Under Msttr.lkket er enkelte iagttaget fra 15 oktober. 20 november erholdt jeg 3 stier. som var fanget kon 
forud og 15 decem ber et individ, som var fanget 11 te forud. 
Gdspurv FringUla domeslica: Allerede 28 marts så jeg flere gråspurve ifl1rd med redebygning. 
I et rede på taget af O .Larsens gård fandt jeg 15 mai 4 unger, hvilke vare fuldsUindig tri p, trap, trllsko, idet 
den st6rste al ungeme måtte antages at vllre 6 dage gammel, den mindste blot 2. Rugningen rnA altså i 
delte tilflUde vtire begyndt umiddelbart efter at rurste llg var lagt, hvilket således kan beregnes at vl!re skut 
28 april. På mue afsidesliggende bondegårde synes gråspurven at mangle. Således fmdes den ikke på 
Mathisbråten i Skjebergdalen. 
Grønnfink Fringilla chloris: Af overvintrende individer er iagttaget et par stykker ved Åle i midten al 
januar. 30 december er igjen et individ iagttaget sammested. 
Tornirisk Fringilla cannabina: Ankom 26 marts. 
Et rede, som jeg unders6gte 4 mai indeholdt 5 friske llg. Et andet rede indeholdt 16te samme måned 4 crc 
4 a 5 dage gamle unger. Et rede, som jeg fandt ved Åle 1sde s.m., og som jeg tog, indeholdt 6 crc 2/3 
varmede Ag. Redet lå i en liden tllt gran og bestod helt igjennem af tidselfnolcker og fj:tr, der var 
sammenholdt af et udvendig skeiet al strå. enebark:, lidt skj:Iglav og lange hestetagel samt fme r6dder. 
Indvendig var det foret med fjar, hestetagel og hesteår. Ved DYret unders6gte jeg 29 mai et rede, som 
ligesom de to fOrste lå i en ener. Det indeholdt da 3 llg, og l juni blev det 6te lag L I disse reder er altså det 
ftsrste llg lagt henholdsvis: 30 april, 26 el. 27 april {når regnes 12 dages rugning) 5 mai og 27 mai. Indtil 
26 juni har tomirisken stadig vllret at Mre synge, men endnu 15 september Mrte jeg flere blandt en stor 
flak som sad i et tomekrat og sang. 5 september traf jeg store flokke på ballasttomten ved Vaterland blandt 
de der i stor mllngde voxende tidsler. Den var endnu alm. til midten oktober, således er en stor flok seet 
17de, men var efter 25de forsvunden. 
Gråsisik FringUla linaria: I midten af januar så jeg jevnlig mindre flokke al gråsisiker. Nagle stykker 
havde i sidste halvdel al måneden stadig tilhold i rognene ved brakken, hvor de foruirede rognebarene. I 
februar var den ikke at se, men i marts er den igjen vendt tilbage, idet der fra tsde er iagttaget flere flokke 
af den. På hOsurakket er den ikke iagttaget, men i dagene mellem jul og nYtår er en stOrre flok seeL 
Grønnsisik FringiJla spinus: 16 mai så jeg ved Dammyr i Ålebjergene en flak sisiker, hvoraf enkelte 
sang fra grantoppene. 
Stillits Fringilla audueUs: Nogle stillidser er iagaaget i en have ved Åle i slutten af januar. 21 oktober 
er et individ iagttaget på ballastkajen ved Vaterland. 
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Jernspurv Accentor modularis: Ankom 2 april. l fOrste halvdel af måneden har den oftere varet 
iaguaget, men synes kun at have v~et sparsomt tilstede. 
l oktober er den seet af og til fornemmelig i fOrste halvdel af måneden og er senest iagttaget 24de. 
Gulvspurv Emberim cilrinelliJ: 28 marts hOrte jeg gulvspurven synge på flere steder. 
9 mai fandt jeg ved D9fet under en risdynge et rede som indeholdt l llg. 
tsde fandt jeg sammesteds et rede med 4 llg, som vare varmede i 5 dage. Redet lå på marken vel skjult 
mellem lyng under en t§t granbusk. Samme dag fandtjeg også et rede med l :lg ved Langgård, hvilket 
ligeledes lå på marken mellem lyng under en t§t granbusk. Redet, der blev taget 23de, indeholdt da 5llg i 
påbegyndt rugning. Det var bygget af mos, fine strå og gr.isrOdder samt bast og var indvendig foret med 
sorte hår. I disse reder var altså fO~te !l.g lagt 9,10 og 18 mai. I Skjeberg kaldes gulvspurven- "~ls:pek". 
Hortulan Emberiztl hortulaTIIl: Ankom l mai. I et rede fundet i Jadabjerget var der 5 friske llg 15 mai. I 
et ved Dyret fundet rede, som jeg unde~gte 18de og hvori da S llg, af hvilke det sidste an gaves lagt 16de, 
fremkom ungeme om morgenen 28 mai, altså efter 12 dages (dogns) rugning. Sammesteds fandt jeg 
samme gang (18de) også et andet rede,ligesom hint under en ener med 4 llg. Fuglen lå da, det var om 
aftenen, på redet, og om morgenen 19 fandtes S llg. Om aftenen 29de fandtjeg det under udklllkning, idet 
3 unger allerede vare fremkomne, altså efter 11 dogns rugning. 
FOrste u.g var i disse tilflilder lagt 11 te, 12 te, 15de og 29de mai. 
Sivspurv Emberi.zJI schoeniclus: :Er iagttaget ved Åle i de fOrste dage af mai. 16de erholdtjeg et exempl. 
skudt sammesteds. I et sivbevoxet kjl:lm på Bratholmen i VandsjO så jeg 13 juni et sivspurvpar. 
På hOsttrllkket er den bem~ket fra begyndelsen af oktober indtil 17de. 
Soøspurv EmberizJJ nivalis: :Er obs. på vårtrakket fra 24 marts. 
Sanglerke=lerke Alazula arvensis: Allerede 16 februar viste 2 l~ker sig på Ålejordet, men da siden intet 
trllk er iagttaget helt til l marts ved da indt:rlldende sydlig vind, kan ikke ankomsten egentlig regnes fOr fra 
da af. Endnu gik tråkket småt en tid helt til 22 marts, fra hvilken tid den blev almindelig og nogle dage 
senere meget talrig. 25de Mrtes den synge. Allerede 25 september obs. jeg lllrkeme på trllk sydover, men 
de var dog endnu alm. indtil 11 og 12 oktober, hvilke dage de endnu hOrtes synge. 
De fOlgende dage forsvandt de (formodentlig 17de og 18°e) da nordlig vind), 19de var ingen at se. Dog 
saes endnu 24de 3 ll4 stier. ved Åle. 
Trelerke A/Quda arborea: Ankom 25 marts og var alm. 4 april. 9 mai fandt jeg ved ROd ved en tiden 
enebusk et rede med 4 friske llg. Nogle tommer fra, ved samme busk,lå det gamle rede fra ifjor. I den tro, 
at det endnu ikke var fuldvlrpet, lod jeg det ligge til 11 te, men da jeg da indfandt mig, lå hunnen og 
varmede på blot 3 llg. Redet bestod udelukkende af fine tOne strå. Ved Langgård fandt jeg 18 mai et rede 
med 4 fj~klll.dte og så store unger, at de kunde antages i lObet af 4,5 dage at ville forlade redet Dette 
bestod ligesom det forrige af J(Sst sammenfOiede strå. Ved store Fjelle fandt jeg l juni et forladt rede med 4 
radne lg. Det fandtes oppe på en temmelig skovbar fjeldryg ved en liden ener og bestod afkWIStlOst 
sammenffiiede, udvendig grove, indvendig fmere strå og havde et ubetydelig underlag af mos. Det ru~te 
llg i de to Rkstnavnte reder kunde beregnes at v~e lagt 6 mai og 22 april. Ved KjlrsWld i Våler så jeg 13 
juni en t:rlllllrke, som bragte mad i n!lbbel Efter at ungerne ere blevne voxne, syntes de at leve familievis 
med forllldrene. Jeg så således 4 juli på et jorde ved Brllkke i OnsO en familie på 6 individer. (Se nedenfor) 
I narheden af Mathisbråten i Skjebergdalen så jeg en tralllrke 16 augusL 
I rulrheden af Ny gård i Berg tiaf jeg 19de september på en potetsager en fl ok på 8 a l O stkr. Den er 
bemllrket endnu 22 oktober, da no gle stYkker blev obs. ved Tronddalen. 
Skjærpiplerke Anthus rupestris: Har jeg bem~ket 24 marts, da jeg så et individ som flOi omkring på 
tOmmeret i !anelsen ved Grllsvik. Den fOlgende dag er 2 stkr. seet på SntSmtangen. På Sleueme 
forekommer den sparsomt 21 mai fandt jeg 2 reder på HvalOeme: Det fOrste, som indeholdt 4 crc 4 a 5 
dage rugede llg fandtes på filstningsholmen ved AgerOen. Det lå på marken godt skjult mellem grllsset, der 
lå over som et tag og var bygget udelukkende af tOrre strå. Det andet fandtes ved Huser på Asmal&n, hvor 
det lå Wlder en sten ved stranden. Det indeholdt 5 meget stllrkt, antagelig 9 a 10 dage rugede lg og bestod 
af IOrre strå ovenpå et underlag af mos. Forste lig kunde i disse tilflllder vare lagt 14de og gde mai. Den er 
iaguaget i skjllrgården endnu i sluuen af oktober og fremdeles i november 20de og 25de. hver gang et 
individ i KragerlSholmene. 
Heipiplerke=engpiplerke Anlhus pratensis: Ankom 23 april, var talrig allerede 26de og er bemad:et 
indtil16 mai. På AgerOen traf jeg nagle stkr. 21 mai, men h!kker den vistnok der. 27 aug. viste den sig 
atter og blev efterhånden til henimod midten af september mere og mere talrig. Fra 10 oktober begYndte 
den at forsvinde og var i sidste halvdel af måneden meget fåtallig. Den er sidste gang bemlliket 28de 
oktober. 
Lappiplerke Anthus cervinus: Se anm. under mans. AdtJlf Arvesen sd 2~ marts i Ålejjeldene no gle 
/ugle, som han sjntes aldes lignede engpiplårken både i udseende og våsen. Siden Juu han også no gle 
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gange seer disse jugle bade på SamT/U! sted og påÅlejordene indtil5 april, men aldrig mer end et par stkr 
ad gangen. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 6 mai og var par dage senere alm. 
I Gråsvikskoven fandtjeg 30 mai et rede med 6 friske ~g. hvoraf ene var meget lidet, omtrent så stort som 
en stor lirt, men jeg var uheldig nok til at trllde på redet, der lå på marken mellem lyngen. Det bestod 
udelukkende af Wrre strå. Jeg Mrte den synge endnu l juli. 
Linerle Molllcilla alba: Et overvintrende individ er bemhket i dagene 12-14 jan. i Papperhavn på 
HvalOeme. Den holdt til i stranden og var stadig ude på sildebådene. 
Den ankom 2 april og var alm. fra 9de. 27 mai fandt jeg et rede med 4 friske llg under en bane i tomten. 
31 samme måned tog jeg ved Åle i en stenrOs et rede med 6 llg, hvoraf det sidste var lagt 30Le. Redet 
bestod af grove grlsstrå og urtestilke, indvendig af finere strå samt heste og nOdhår. På Moskjarene i 
VandsjO fandt jeg 13 juni under en sten et linerlerede, hvori de 6 lig nettop befandt sig under udkWaring, 
idet 4 unger var fremkomne. På G. Larsens tag havde utvivlsomt en linerle 2 kuld, idet jeg for anden gang 
så unger der på taget 21 juli. Jeg så nemlig da en unge, som sad udenfor redet og blev madet af for.lldrene. 
Den var endnu neppe ~vedygtig, men dog fuldt fjhkllldt Stjerten var endnu kort. Det f6rste lig i disse 
reder var lagt 24 og 25 e mai samt for det sidstes vedkommende når antages at ungen var hOist 14 dage 
gammel tidligst 18 juni. Afreisen foregik iår usadvanlig tidlig idet de fleste allerede forsvandt 21 
september og kun få er iagttaget indtil2 oktober. 18 november er et individ iagttaget på Grllsvik. 
Gulerle Molllcillajlava: Ankom 7 mai og var talrig 10de. På Msttrlikket har jeg seet den 17 aug., men 
skal den allerede have vist sig i slutten af juli (se anm, for aug.) ~ august så jeg en gulerle i ÅlekUen. 
/folge A. Arvesen skal den allerede have varet her siden slutten aj juli, og har han jåvnlig seet en og anden 
(11.8).Ved Torgrimsbj i Skjebergdalen så jeg en gulerfe 14de au~. l~ trajjeg guler/en meget talrig på 
en njploiet ager ved Skårekilen. Den var også alm. i Alekilen 2oae. 25de og 2ifle var den meget talrig 
sammesteds. Gulerlen er meget skjere end linerlen. Efter midten af aug. var den meget talrig på nyp16iede 
agre og i kileme, men har jeg ikke obs. den senere end 5 september. Gulerlen er betYdelig sk)'ere end 
linerlen, isar når man lrtlffer den i kileme. Derimod på agrene kan den ofte vise sig meget spag. 
Fossekal Cinclus aquaticus: 24 oktober så jeg en fossekal ved Sent. IfOlge meddelelse skal den hakke 
ved Solifossene og ved mOlledarn ved Agnalt i Tune. (Se anm. for oktober) 24de oktbr. så jeg enjossekal 
ved Seut. /folge Olaves Agnalt hiikJær fossekallen ved Solifossene og ved en mi51ledam ved Agnalt i Tun.e, 
hvor han engang for flere år siden har seet dens unger og taget en af tkm. 
Duetrost Turdus visciJiorus: Ankom 29 marts <Anm. for marts og april) 29fie marts så Adolf Arve sen 
flere duetroster i Ålejjeldene.- Karl Sinding så no gle duetroster ved Valle 61e april. Ved Dyret fandtjeg 29 
mai et rede med 5 omtrent et dOgn varmede ag. Det fOrste var således lagt 24 mai. Om dens rede og 
opfflrsel ved samme se anm, under mai. Ved Dyret ved en mindre mjr, hvor skoven viisentlig består af 
mindre tråer (furu, gran og birk) og er meget åben,fandt jeg 2Ø mai et rede med 5 åg varrnede i omtr. et 
dOgn. Redet lå jtkrst på en aj de nedre grene i en liden furu omtr. eller gode 2 alen over marken og var vel 
skjult af en overluingentk meget tåt gren. Det var står kl bygget af kviste, mos og strå sammenfoU!t med 
myrjord og indvendig foret med fine griisstrå. Under retkt etl.itkl.lag renlav (Cladonia). I en niirstående 
birkfandtes tkt gamle rede fra ifjor, di!r lå i en kloft mellem sta1'1'1lnen og en gren 5-6 alen Mit. Allerede på 
lang afswnd}Wi di!n afredet folgende marken og vovede sitkn ikke al niirme sig det, men viste sig af og til 
i lang afstand, uagtet jeg holdt mig godt skjiilt lang derfra. Jeg har i denne rnå.ned truffet duetrosten på 
flere stetkr i Ålebjergene, blandt andet også ved Tronddalen under sådanne omståndigheder al jeg ik/æ 
tvivler på at tkn har havt rede i niirheden. Så sjnligt tktte end er, er tkt dog ikke så let at opdJJge, da 
fugler a/tid er meget skj og ikke gjor sig bemårlæt ved no gen ljd uden i en långere afstandfra redet, hvor 
man da får hOre en meget fin langtruklæn hvislende ljd og afog til, når denjljver op eller har jljllet plads 
en anden stiirkere, svirrende ljd. I mai måned traf jeg duetrosten på flere steder i Ålebjergene under 
sådanne omst!lndigheder, at der ikke var tvi vi om at redet var i nllrheden, uden at det dog lYkkedes mig at 
finde det 30 juni så jeg udfUSine unger ved Dammyr i Ålebjergene. I oktober fornemmelig i midten af 
måneden er endel seet blandt kramsfuglene på torvet Senere end 24 oktober vides den ikke obs. 
Grå trost Turdus pilaris: Flokketrosten opholdt sig her endnu udigjennem januar måned, men er ikke obs. 
i de to ffllgende. 2 stkr., som i Ul.ngere tid i jan. havde stadig tilhold i rognene ved brakken på Grllsvik, 
tabte efterhånden sin naturlige skyhed i den grad, at selv om man gik lige under det trll, hvori de befandt 
sig, sad de endnu ganske rolige. Blive de imidlertid alligevel skrlimte så meget, at de flyttede hen i et 
rulrstående trU., vendte de dog ganske strax tilbage til sin rogn og salte ofte lige over ens hoved i kun 5,6 
alens afstand. 28 marts vendte de igjen tilbage og vare i fOrste halvdel af april at se i store flokke. 
Endnu indtil 10 mai er den seet i flokke på omkring et snes individer. 
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16 oktober ind.fandt hOsttrlliet sig og er den da strax seet i store flokke, men gik ikke synderlig i doneme 
f~r i november og december. I~ blev den fanget talrig omkring juletider. 
Mlltrost Turdus mwkus: Ankom 4 april og var 1ode at bOre synge alm. i skoven. 
9 mai fandt jeg ved Dyret et rede med 3 friske :tg. Det lå i en tiden gran omtrent 4 alen fra marlcen. 14 mai 
bragte en gut mig et måltrostrede med 4 friske !lg taget i Ålebjergene. 
FOrste !ig altså lagt henholdsvis 7de og Il mai. Fra beg. af oktober blev den fanget talrig i doneme. 
Afreisen begyndte ved 22 oktober og i de fOlgende dage var den h\lflig forsvunden. Sidste gang obs. 26de. 
Rødvingetrost Turdus Uillcus: Ankom l april og var alm. fra 3die til henimod midten af måneden, 
hvorpå den efterhånden aftog, men vendte igjen, efter en snestorm 2sde, talrig tilbage, og holdt sig herlige 
talrig, til de fOrste dage i mai. Et par gange i den fOrste tid efter deres ankomst traf jeg flokke som sad i 
t!Ute furuer og sang i kor. Frn 8 oktober viste den sig her igjen og var hele måneden igjennem ganske 
talrig. I de fOrste dage af november foregik afreisen, men adskillige er dog fanget endnu indtillode. 
Endnu 22 december så jeg hos en vildthandler en nyfanget rOd vinge. 
Svarttrost Turdus meruliJ: Ankom 25 marts og var hyPpig indtill0/4. 
Fra 6 oktober er den obs. på Msttrlikket, under hvilket den aldrig her forekommer talrig, idet der selv i 
ellers rige kramsfuglår kun sl:lnger en og anden i trosteknippeme. Men som en mllrkelig undtagelse fra 
dette forholdt er dens talrige optrllden på VesterOen, nh frost og sne indtr!lffer, efterat småtrostene er 
forsvundne. Da jeg 17 oktober besOgte dette sted var den endnu der ligesom her fåtallig, men berettedes 
der, at den senere udover vinteren fangedes meget i doner. I november måned så jeg kun 2 individer, som 
var fanget 2ode, men derimod i december var den hyPpigere gjennem hele måneden, end den endog var i 
oktober. Det synes således at h:lnge sådan sammen at et bet}Jdeligt antal overvintrer her, og da VesterOen 
(rimeligvis også de 6vrige HvalOer) formodentlig er mere skikket som overvintringssted, kommer deraf den 
dersteds optrlldende stlSrre mllngde end i almindelighed andre steder heromk:ring observeret. 
Ringtrost Turdus torqu.atw: Ankom 4 april og er iagttaget gjennem hele måneden, men ligesom 
rlklvingen indtraf den meget talrig efter uveiret den 28de og dermed for en kort tid tilbagevendende vinter 
og forblev her nogle dage ud i mai. Den holdt herunder til på de af den s!ldvanlig yndede klippefulde 
åslier, helst hvor der er urer og krat Ved Vollebjerget traf jeg den den 2 og 4 mai i flokke på 4-6 stkr •• 
hvilket ellers er uslldvanligt, og ved Slevik synes den i de samme dage at have vllret endnu talrigere. Der 
skal den også flere gange vare hOrt synge om afteneme. Senere end ste er den dog ikke obs. Om hOsten, 
da den al tid syoes at forekomme mindre talrig, er den kun iagttaget et par gange i oktober, fOrste gang 6te. 
På HvalOeme kaldes den prllstetrost. 
Rødstrupe LllsciniD rubecula: Ankom 3 april og var allerede dagen efter talrig. I Ålebjergene fandt jeg 
7 juni et rede med 6 endnu blinde unger, der sYntes at vllre 5-6 dage gamle, da vingefj!lrene allerede var 
temmelig store. Redet lå på kanten ai en stor klippeblok vel skjult mellem det rige mosdllkke, der også 
dannede et tag over redet. FOrste Ag kunde altså her v!lre lagt 15 mai. Ved Starengen i Råde unders6gte 
jeg 14 juni et forladt rede, der indeholdt 5 rådne !lg. Det lå dYbt inde i en stor mossetue, der var bevoxet 
med blåblirlyng, var skålformig bygget af mos og havde underlag ai blade, samt var indvendig belagt med 
fine rOdder og nogle få hestetagel. Den er observeret endnu 28 oktober. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom 2 mai. Den er en utr.iuelig sanger, og is!lr i de lYse n!uer i juni 
måned synes den n!sten at synge rundt, idet dens sang bOres på hvilkensomhelst tid af dOgnet (se anm. for 
.ilmi). Da jeg }-,de juni kom hjem Jd.12.25 om Miten hOrte jeg en rod.rtjert sjnge i haven ved brak/am. På 
deiW! årstid meden.s natterne ere så ljse sjnes den niisten at sjnge rundt. 
Steinskvett SaxicoliJ oerumths: Ankom iår ualm. tidlig, allerede 3 april. Den 11 te var den alm. V ed 
midten ai september begJndte den at forsvinde, men var dog endnu 23de ganske alm. og er fremdeles obs. 
30te (4 stkr.), men siden ikke. 
Buskskvett SaxicoliJ rubetra: Ankom 5 mai med en gang talrig. 29 samme mAned fandt jeg ved 
ROdsveien ved veikanten i en ford)'bning mellem gr!lsset på veisiden et rede med 6 friske lg. Et rede 
fundet ved D}iret i gr<Sftekanten ved landeveien (på marksiden) indeholdt l juni 6 Ag, der, af 
gjennemsigheden at dOmme, ikke var varmet mer end omtrent et dOgn. De blev udki..Dkket 11 juni. Et 
andet rede i en bakkekant ved nordre Åle, hvilket jeg underst}gte 11 juni, indeholdt 6 Ag, hvoraf det sidste 
var lagt dagen forud. Da jeg igjen undersOgte det om aftenen 19de var allerede etllg udkWcket. Af disse 
to tilfiUder fremgår at buskslcvatten blot beMver lO ~ hOist 11 dage til udrugningen. 
Det fOrste :lg var i disse reder lagt 24de og 27de mai og ste juni. Om hOsten traffes buskskvluen meget 
hyPpig på sumpige steder mellem siv og rOr f.ex. i Åle og Skårelåleme, hvor de på denne tid iregelen ere 
talrige. Den syoes allerede at vAre forsvunden ved udgangen af august <Se anm, for aug, og september) 
triiffes om hOsten meget hyppig på sumpige ste~r mellem siv og ror. Således var tkn talrig i Skåre/ålen 
19'k. Endnu27de august trafjeg den talrig i Alekilen. - sept.- så jeg ilc/æ i Skåre/ålen 8de og har heller 
ikke senere obs. den. 
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Gjerdesmett Tn:felodyte~ europæus(parvulus): Af ?g til om vinteren: helst om morgen~n, MrC:S d~n 
synge, således 15 e febr. 1 G.Laniens have, uagtet vellet den dag var mmdre end behagehgt, Osthg vmd 
med fmt tågeregn. 21 marts hOrte jeg den også sammesteds. Sangen er smule og vexlende og Mres nlisten, 
som når man gnider en fugtig kork på en flaske. I flugten har jeg seet den fOre stjerten horizontalt. 
Medens den om våren og sommeren n!sten ikke er at se nogetsted, var den igjen i hOst meget alm., og har 
jeg fra 8 oktober ofte seet den i haveme og i tomter. Både i oktober og november var den ofte at hOre 
synge, mange gange meget livlig. Den er meget tidlig påflirde. Således hOrte jeg den den 29 og 31 oktober 
i haven udenfor mit sovev:irelse i lysningen om morgenen (fOr kl. 7), og 25 november hOrte jeg den i 
tomten om morgenen, fOr det endnu på langt n!lr var lyst 
Tornsanger SylvitJ cinerea: Ankom 12 mai, men syntes endnu på et par uger ikke at vllre alm. l juni så 
jeg ved Dyret et netop fllrdigt rede, der var bygget ved siden af de fjorgamle, hvilke denne fugl nlisten altid 
synes at gjOre. Det var bygget ganske nar marken i en bringebatbusk ved siden af en bak. Rundt kanten var 
det rigt pyntet med dotter af gult insektepind. Fuglen kom imidlertid bort fOr der blev lagt ag. 8 juni fandt 
jeg ved Tronddalen et rede bygget mellem Mit grlis nar marken i et orekjat ved en blik indeholdende 5 et 
par dage rugede llg. -Det fOrste altså lagt 2 juni-. Redet var udvendig bygget af grove strå, indvendig af 
fine samt ganske t)lndt foret med hestetagel. Ligesom tomirisken med stor forskjatlighed bruger Iystfarvede 
stoffe i sit rede og i overensstemmelse henned fortrinsvis benytter hvide hestetagel, har jeg i modsatning 
hertil i gråsangerens altid fundet disse sorte. Om kanten var dette rede ligesom det fonige pyntet med 
dotter af samme slags gul insektspind, men ikke så rigt Den er obs. endnu 29 aug. 
MølJer Sy/vill cu"uca: På Furuholmen (HvalOeme) hOrte jeg molleren tidlig om morgenen 21 mai. 
Munk SylviiJ atricapilla: Ved Vollebjerget så jeg 23 mai en munk, som sad i en tr:!.top og sang; men har 
siden ikke gjenfundet den. 
Hagesanger Sy/via hortensis: Ankom 23 mai. Jeg har Mrt den synge daglig indtil 18 juli. 
Løvsanger Sylvia trochilus: Ankom 2 mai og var alm. 9de. l juni fandtjeg ved Dyret ved en bllklcekant 
et rede med 5 lig. 2de blev det 6te lg lagt og 14de fandtes 4 lig udklllkkede og i lObet af form. 15de blev de 
Ovrige 2 udklakket. Åggene ruges således i 13-14 dage. PA et andet sted i n!lrheden af DYret fandtes 
samme dag (l te juni) ligeledes ved en blikkekant et netop fllrdigt rede, medens det gamle fra året forud lå 
på den anden side afbllkken ligeoverfor. 19de fandtjeg i det nye 5 da starkt rugede llg. S juni fandtjeg 
ved Ålelieme et rede med 6 omtrent et dlSgn rugede llg. Redet, som jeg tog, lå på kanten al en mosgroet 
fjeldknaus skjult mellem massen. 7 juni tog jeg ved Dyret et rede, de~ lå i en bakke i n!lrheden af en liden 
biDe og indeholdt 6 meget storplettede llg, hvoraf det sidste var lagt 3die. Samme dag undersOgte jeg også 
et andet rede, der lå under en fllldet ener, hvis nåle for det meste var afdrOsset Også dette rede lå ikke 
langt fra en myr bak:. Det indeholdt 6 llg hvoraf det sidste var lagt 4 de. 11 juni fandt jeg i udkanten af 
skoven ved store Fjelle ved landeveien i grOftekanten på veisiden indtil en liden furu busk et rede med 7 !lg, 
der var vannet i 4 dage. Såvel dette sidste rede som de Ovrige ovenfor beskrevne var bygget af strå og var 
til formen nlisten kuglerundt Åbningen på siden, der som oftest har vllret en smule fladbJkt har i alle 
tilflllder målt temmelig nar 2". Ovenpå stråtaget har der al tid lagt et lag mos, der tildels har vliret blandet 
med nogle visne blade. Indvendig har det altid v:l.ret rigt foret, helst med store nlisten altid overveiende 
hvide fj:!.r, kun i et tilflllde med mMce småfuglfjat. Det i Ålelien fundne var belagt med hvide duefjat, det 
ved store Fjelle med hvide Mnsefjlk. Det tbrste llg var i disse t.ilflllder lagt: 
l) 28 mai 2) ubestemt 3) 30 mai 4) 29 mai 5) 30 mai 6) l juni. 
Endnu i begyndelsen af juli var den at hOre synge. Også gjennem hele aug. Mrte jeg den mange gange 
synge, men sangen har ikke det liv som om våren, strofeme komm gjeme med lange mellemrum. 
Gransanger Sylvia abietina: Da jeg indtil slutten af mai i flere gange har Mrt gransangeren på 
forskjellige steder her omkring, anser jeg det meget sandsyndligt at den også håkker her. 
Fuglekonge Regulus crisllltus: Af fuglekongen fandt jeg iAr 4 reder med !lg. 
a) l juni ved DYret 11 crc 3/4 - 4/5 rugede llg. 
b) 4 juni ved Dyret 11 nllsten fllrdigrugede (9-10 dOgn rugede). 
c) 7 juni ved Tronddalen 8 vel halvrugede !g (antagelig 6 dage). 
d) 19 juni ved Dyret 9 llg ruget i 3 dage. 
FOrste llg var i disse reder lagt 15de, 17de og 25 mai samt 9 juni. 
Alle disse reder fandtes på åbne steder i skoven eller i udkanten af samme i store gamle graner. Det hang 
alm. omtrent i midten al granen i fra 9-14lll5 alens hOide under en af de Wteste grene ude ved enden af 
samme mellem de ned~gende småkviste og var meget vanskeligt at opdage. Redet var n1lsten kuglerundt 
(eller ligfonnet, naget hOiere end t)lkt) og målte 3" i diam. Indgangen, der er oventil, er sammensnOret og 
måler l 318", medens dets indvendige rum er naget videre. Dybden er l 718" og således temmelig dYbt 
Det er bygget hovedsagelig af fin grOn mos blandet med noget granskjlg og hvide trlllaver (i et tilflllde 
udelukkende af grtsn mos) sammenvllvet til et filtlignende stof med spindelvllv, hvormed det også er fcistet 
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til kvistene. l bunden lå et lag lOs, tOr tr.llav. De vare helt og rigt udforede med småfuglefjar 
(hovedsagelig af Turdus 11llLSicus, men også af iliacus og mere u/a samt Luscinia rubecula) undertiden også 
små årfuglfjll.r og den mllngde som var anvendt hertil er det fast utroligt kun få rom i det lille rede. I et 
rede fandt jeg således 2194 fjar. Åbningen var hos samtlige lukket af fjar, der stak op rundt kanten, 
hOiende sig mod hinanden. Udvendig var tre af rederne belagte med hvide trlllaver og hist og her fin 
birkenllver, hvilke stoffe i et tilflUde endog n:lsten ganske diDdcede den gr~nne mos. Et rede, det der var 
bygget udelukkende af grOn mos, savnede dette }'dre hellig, og tog sig herved meget smukt ud. 
Toppmeis Parus crislatus: Allerede 4 april traf jeg et topmeisepar iflkd med a1 hakke hul til rede i en 
rådden stubbe. Jeg fandt to reder, begge med unger. Det ene indeholdt 11 mai 4 eller 5 et h to dOgn gamle 
unger, det andet, fundet 16 samme måned, 3, fire A fem dOgn gamle unger. Det fOrste lig måtte således i 
disse tilfålder vll.re lagt zsde og 27de april, når regnes 13 dages rugning. Begge reder fandtes i gamle 
huller, det fOrste i en rådden asp, men var dog hullet rimeligvis tidligere hakket af en topmeise, det andet lå 
i en 4' Mi stubbe med et vertikalt neppe af fugl tillavet hul. 
Kjøttmeis Parus tnlljor: I et rede, som blev fundet i en hul asp ved ROd, blev det I ode llg lagt 22 mai. 
Men samme dag fandtes samtlige llg udkastede på marken omkring aspen tilligemed 2 gamle og lOrkede 
vendehalsng. Da hullet således tydeligvis tidligere har vll.ret benyttet at en vendehals, er det utvivlsomt 
også denne, som har udkastet den ubudne talgoxes llg, for atter at benytte leiligheden selv. Det fOrste llg 
var i dette tilP.Ude lagt 13 mai. 
Svartmeis Parus aler: 7 marts hOrte jeg kulmeisen synge meget ivrigt på et par steder. Den reiser 
kalotten når den synger. 
Granmeis Parus borealis: 18 mai tog jeg et rede, som fandtes i en rådden birkestubbe inde i granskoven 
ved Langgård. Hullet var hakket af fuglen selv, og redet bestod at enebast blandet med en og anden fjll.r, 
der tilsyneladende stam mede fra fuglen selv, ovenpå et underlag af mos. Det indeholdt 9 ag, hvoJaf det 
sidste var lagt 16de. FOrste llg altså lagt 8de. 
Stjertmeis Oritis Clludtltus: I oktober (fra ste) og begyndelsen af november er stjertmeisen ofte iagttaget i 
små flokke på en familie, tildels streifende om i haveme på Grl!.svik. På SpjerHen og VestertSen traf jeg 17 
oktober 2 sådanne flokke. De havde der sit tilhold i små kratskov. Den kaldes her ofte snefugl. 
Tllrn~iler Cypselus apus: Ankom 15 mai. 18 august så jeg to unger, som endnu ikke havde forladt 
redet De vare dog omtrent fuldt udviklede og forlod det også 2ode. Afreisen begyndte allerede 2ode og 
var endt 23de. Dog så jeg endnu 29de en flok på no gle og tyve slkr. strax efter solnedgang Mit i luften 
drage hurtig sydover uden nogen kredsning. Der var heller intet skrig at hOre fra dem. Ligeledes er 3 stkr. 
seet på trlUc sydover om morgenen 5 september. Disse sidste flokke er rimeligvis komne nordenfra. 
Nattravn Caprimulgus europæus: Ankom 5 mai. 26 juni fandt jeg i Ålebjergene i et lidet tyodt (åbent) 
skovholt et rede med 2 Ag, der var varmet omtrent 5/6. Til plads for llggene var ikke gjon den mindste 
tilstelling, de vare endog lagt midt på en liden sti, der ikke engang var mosbevoxet, men derimot temmelig 
fugtig. Hunnen, der lå på Aggene, lod sig en lang stund betragte i et par skridts afstand. Da den endelig 
flOi op, satte den sig ganske nlrved på en tOr gren. Ifjor blev 2 unger fundet på omtrent samme sted, 
hvilket ledede mig til iår at SOge den der. Det er en markelig forskjl1rlighed de fleste fugle har for at bygge 
og bo på samme sted år efter år. FOrste ag kunde antages lagt 14 juni. Den var alm. endnu 16 august og er 
iagttaget endnu 2ode. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 3 april. I Berg er ringduen meget talrigere end heromkring. 19 
september så jeg den på flere steder dersteds, en gang endog en flok på nogle og tyve stkr. Den er iagttaget 
endnu 8 oktober. 
Skogdue Columba oellllS: Ankom 29 marts. 5 mai fandt jeg i en hul asp et rede med 2 crc 5 dage rugede 
ag. Den hav de intet rede bygget, men lagt sine lig på noget der for liggende rAdden mos og bam4le, hvilke 
sidste var nedfaldne gjennem det vertikale hul. Ffirste llg har varet lagt 30 april. 7 oktober er en stor flok 
(på omkring 100 slkr) iagttaget på tr!Uc. Den har iAr varet ganske talrig. 
Orrfugl Tetrao tetriz: Det tidligste spil er hOrt 22 og 28 marts. Året var ikke heldigt for årfuglen. Det 
vinterlige veir i de sidste dage af april og fOrste dage af mai lOr have varet skjllbnesvangert for llggene, 
ligesom siden den i over 2 måneder Guni og juli) vedvarende str.lnge Wrke for ungeme. Kuldene vare både 
få og små og mange meget sene (omlagte). så de vedjagttidens begjndelse endog vare for sml atskyde. 
På enkelte steder s}'nes det dog som kuldene har klaret sig nok så godt, således var der i Berg en mllngde 
årfugl ihOst (Sammenlign anm, for aug. og Sel)tember).Det er dårlig bevendt med slcovfuglene iår, ialjald 
for århOnsenes vedlømmende. Kuldene ere både få og små ligesom ogsd forskjellen pd udviklingen er 
meget forskjellig. I flere ladd ere ungerne så små at de sågodtsom iklce ere vård at skjde. Sdledes veiede en 
unge i et lculd 22de august endnu blot 23 112 /od (366 gram), medens i et andet ladd en århanekjlling 29fle 
veiede 949 gram og overgi/c moderen i vågt. Roilculdene derimod sjnes al have varet heldigere, de ere 
ialfald berjdelig bedre udvildede, men der skill dog findes mange roier Ilden unge. Dette tor m4slæ skjldes 
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den omståndighed al roienforst luu la~t ag efter fro:rtenfor:rt i mai.- Sept.: En mandfra Berby i Varteig 
ved navn Edvard Andersen fortalte l !fU septbr. at han forsr på sommeren havde seet flere fiddtallige ladd, 
men at flere af disse udover sommeren ere uddOede således at enkelte .lculd tilsi ut blot have bestået af no gle 
få jugle, medens andre sågar ere aldeles uddOede. Han mener at dette luu sin grund i den usadvanlige 
torke og deraf folgende totale mangel på vand i skoven. I Berg derirrwd luu der våret en mållgde årfugl 
ihOst. Kuldene have der lclaret sig utmiirket godt (Otter Ny gård). 
Storfugl Tetrao urogallus: Allerede 7 april er 2 tiurer skudt på spil på Krager&n. Den synes at have lagt 
meget tidlig ag, thi allerede 21 mai blev der påtruffet små unger, og 7 juni traf jeg selv et kuld på 5 A 6 
unger, der var betydelig stOrre end en uge gamle Mnsek}'llinger. Det ftsrste ag målte i disse tilflilder 
antages at vllre lagt omtrent 24 april og l mai. Kuldene syntes også at have klaret sig betYdelig bedre end 
årfuglkuldene, de vare betydelig bedre udviklede ved jagtens begyndelse, mere der var dog flere rOier uden 
unger at se. <Se anm. for mai. juni og aug.) Anders Olsen Dale rraf2Jde mai en roi med 3 små unger i 
skoven ovenfor Dale (nordre)Juni: I Ålebjergene trafjeg 7de juni en roi med enflok unger på mind.rt 5 a 6 
unger, der vare betjdelig sti5"e end en uge gamle hOnsekjllinger. (anm. for aug. se Tetrao Utrå) 
Rapphøne Perdix cinerea: I Berg har raphOnsene iår havt et godt år, og har der forekommet flere og store 
kuld. Også på HvaiOeme har de igjen vist sig på Vester()en og SpjerOen. (A8Jle for seutember og oktober) 
I Berg luu raphOnsene havt et godr år. /folge Orter Ny gård er de allerede (l ) slault 30 stier omkring 
Ny gård. Der har våret ladd på flere steder og er der seer sådanne på 15-22 medlemmer. -0/d.: På 
Vesteroen og Spjeroenfindes nu atrer raphOns. Fuldm.ågtig Nerdrum rrafi begyndelsen afmåneden et Jculd 
på 12-14 individer ved Sjelsbu på Viisteroen. 
Steioveoder(bjergrylen) Strepsilas interpres(Arenaria inurpres): 21 mai er en bjergr)'le skudt på 
Ager()en. 
Vipe Varullus crisllltus: Ankom 25 marts. I IObet af april er den oftere iagttaget i kileme ved Åle og 
Skåre samt på jordeme deromkring. På Sletteme hakker vibeme talrigere end noget andet sted heromkring, 
dog ikke i noget stOrre an tal. Således b'af jeg 7 mai 7 hllkkende par på store Sletter og omtrent et lignende 
an tal på Mellem-Sletter. På store Sletter fandt jeg samtliges reder. De hakkede kolonivis, og rederne, der 
lå på tOrre bakker, vare tildels kun få (4-5) alen fra hverandre. Til redet var dannet en liden fordYbning i 
marken, og bestod dette af lidt lOst sammenlagte strå. Der fandtes endnu kun lg i 2 af dem, hvoraf det ene 
var fuldlagt og indeholdt 4 ag, medens det andet kun indeholdt l llg. I det fuldlagte Iruld, som jeg tog, var 
llggene ulige varmet, idet det fOrste llg var varmet i 6 dage, medens det sidste kun var varmet i 2. På 
Mellem-Sletter fandt jeg ikke nogen af rederne, da min tid der blev for kort. Til min overraskelse fandt jeg 
21 mai flere hakkende par ved Skibstadkilen på AsmaiOen, hvor den fOr årlig har hakket, men hvorfra den 
nu i flere år har v!ret forsvunden. Jeg fandt et rede med 4 ag, som lå på en tue på en temmelig fugtig 
bakke ikke langt fra vandeL Redet var temmelig ston og t)'kt og bestod af sammenllin tang. Det viser sig 
altså at redet bygges efter terrlingets beskaffenhed, ston og rigt, når det Ulgges på fugtig mark, og lidet og 
tyndt nAr jordbunden er tOr. Ligesom det på Sletter tagne kuld var også disse ag ulige varmet i 6- 2 dage. 
På Ageri5en var den heller ikke iår at se. FOrste llg var i disse lilfiUder lagt l te, 7de og 15 mai. På 
HvaiOeme kaldes den myxvibe. 
Tuodralo Cluuødrius lulveticus: 12 oktober er en kYstbrokfugl skudt på Oren, hvor samtidig såes 3 stkr. 
Heilo Charadrilu apricarius: Ankom 28 marts. I mai måned er en stOrre flak seet på Oren 2den og på 
Sletter så jeg 2 stkr. 7de. På AlmaiOen skjOd professor Colleu et individ 18 juli. Allerede ved midten af 
august have de indfundet sig på marlceme i Berg, hvor de hver hOst ere almindelige, ligesom de også flere 
gange have varet seet på Oren 5 september. (Anm, for sej)tember) har også allerede flere gange våret seet 
på Oren (519).1./0lge Orter Nygård (1819) have heiloerne iår allerede kommet ned ved midren afaugu.st. De 
ere hver hOst alm. på markerne i Berg. 
Sandlo=Straodrylen Charadrius hillticula: Er obs. allerede 7 april i SkArekilen, hvor et individ samme 
dag er skudL 21 mai fandt jeg på Ager()en et rede med 3 tilsyneladende friske llg, hvilke jeg allerede fandt 
udkHlkket om morgenen 3 juni, efter neppe mer end 13 dOgns rugning. Da dette neppe kan vare ganske 
rigtigt må velllggene have vllret noget varmede alligevel, skjl)ndt jeg prOvede dem i vand. <Se anm. for 
mai og juni) På Ageroen fandt jeg 21de mai et rede med 3 friske åg. Redet, der var dmmet som en 
fordybning i den med en fattig griisvd}etation bevoxede mark når stranden var belagt med jevnstore 
muistjkker afforvilrede blåskjiil.- 3 ze junifandtjeg det på Ageroen 21de mai fonden rede, hvori da 3 
friske åg, allerede udlclåkket. Åggeska/lerne somfandtes i niirheden aj redet viste tjdelig nok al deMre 
udldiilckede, dJJ de vare delte ved den rykke endes fjerdepart,· men da jeg iklæfandl skallerne ajmere end to 
tig, kunde jeg ikke afgjore om den havde lagt mere end 3 åg. Regner jeg således 21de mai med som 
rugedag, og mere kunne de neppe _have våret rugede, da jeg fandt dem bliver dette neppe mer end 13 
rugedaÆ-e tillcl 2om morgenen 3dze juni, som jeg atter var på stedet. På et andet stedpåAgeroenfandtjeg 
også 3 ze juni skal/erne af udklåkkede åg ved redet og på et tredie sted et rede hvori en diid unge, der 
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neppe kuntk antages at have ligget dåd mer end Mist et par dage, da den endnu var nåstenfrisk. Overalt 
lod strandrjlerne nu til aJ have unger, da de vare mere iingstelige end ved forrige besog. Åglågningen 
sjnes således efter disse iagttagelser at våre begyndt ved midten aj mai. Redet, der var dannet som en 
fordybning i jordsmonnet på den med fattig grasvegetation bevoxede mark nlir stranden, var til forskjel fra 
det almindelige belagt med jevnstore småstykker af forvitrede blåskjlU, hvilket materiale ikke fandtes lige i 
n:irheden, medens det alm. er, at de benytte det materiale, som er n!trmest forhånden, såsom småstene, 
fjeldgrus, små sneglehuse eller forvitrede småstykker af skj1U. Medens dette rede kun lå 3040 alen fra 
stranden er det alm. at fmde dem bet)'delig fjernede fm vandet, ofte flere hundrede alen. Overalt Jod 
strandr)ileme til at have unger 3 juni, da de viste sig mere angstelige end tidligere og at dOmme efter det 
beskrevne fund og et par andre (se anm, for juni) synes Agl~ningen at vlb'e begyndt ved midten af mai. 
Endnu 2 oktober er 3 individer obs. ved Stangeskjlb'. 
Dverglo=den lille strandryle Clulrculrius minor: Også på Sletter traf jeg 7 mai nogle få stkr. af den lille 
strandrYie. 21 mai så jeg i HvalOholmene denne strandJ1le anstille en parringsleg i luften, idet en han 
under et eget skrig, der var mere hvislende og hurtigere gjentaget end dens almindelige "kirr", f16i omkring 
i kredse med raske vingeslag og mange kast og svingninger, ofte kastende sig ned mod stranden eller 
vandfladen, idet den den hele tid holdt sig over et bestemt sted. Af og til slog den ned på stranden, hvor 
den begyndte en kurtiserende flugt efter sin mage, som der ellers sad stille, men som herunder flOi foran. 
Hunnen satte sig imidlertid auer snart, hvorefter hannen påny havede sig til fortsatte svingninger i luften. 
Jeg fandt 5 reder med !lg, hvomf dog kun et fuldvllrpet, nemlig: l) 21 mai på Agei'Oen l llg. 
2) 2 juni på lngerholmen 2 lg. 3) 3 juni Vikerkilen på AsmalOen 4 Ag 7-8 dage varmeL 
4) Samme dag og sted 2 reder, hven med et llg. 
I andet tilflilde blev ikke llg lagt hver dag, idet nemlig intet blev lagt 3 juni. Om natten synes fuglen at 
ligge på llggene, thi det var om aftenen, jeg fandt dette rede, og det var atter aften, da jeg påny bes~gte det, 
og fuglen lA begge gange på, indtil jeg kom den nar på et snes alen. Formedelst dens lighed med stranden 
er fuglen ikke let at fl Oie på, når den således springer af redet, og det var kun, fordi jeg vidste hvor det lå 
og ved at holde Oiene ufravendt rettede på stedet, at jeg kunde se den springe af. F6rst når den er kom men 
et godt stYkke bon fra det, blir man under almindelige omslåndigheder opmarksom på den, idet den da 
giver sig tilkjende ved sit angskrig. Rederne vare små ford}ibninger enten i det grove grus i forsllnkninger 
på strandklippeme eller i stlirre eller mindre ansamlinger af opskYllede blåskjlll eller små sneglehuse. 
<Anm. for mai OK juni) På Sletter sd jeg 'J'fe mai noglefå stkr. aj den lille strandrjle. 21de maifandtjeg på 
Ageroen et rede med et åg. Redet var kun enfordjbning i en stor blåskjåldjnge, hvorJL de storste skaller 
var skildt JUl. Juni: Det på Ageroen 21de maifundne rede, hvori da et åg,fandljeg 3 le juni tomt. Det var 
dog ~ppe udldålclæt, da jeg i~ fandt noget spor af skaller. På lngerholmen (Hvaloer~) fandt j1e om 
aftenen i 7n0rkningen 2di! juni et rede med 2 friske iig. Redet havde jeg allerede fundet jårdigt 21 mai. 
Da jeg nu nårmede mig sprang den af redet. Om aftenen 3die, da jeg igjen så til den lå den ogsd på redet. 
Den er ikh let aJfd oie på under almindelige omståndigheder når den således spri':feer afiigge~.for den 
er kommen et godt stj~ bort og da giver sig tilkjende ved sit angstkrig. Da jeg 21 111Di r~is~ forbi dette 
sted så jeg ~n opfore en slags parrings/eg i luften, idet den under et eget skrig, der var ~re hvis/ende 
og hurtigere gjentaget end dens almindelige "ki""jloi omkring i kredse med ras/æ vingeslag og mange 
kast og svingninger ofte lca.stende sig ned mod stranden eller vandjladen idet den den hele tid holdt sig over 
et bestemt sted. AJ og til slog den ned på stranden, hvor den begjndte en /u.utiserende jlugt efter sin mage, 
som der ellers sad stille, ~n som herunder floiforan. Hun~n satte sig imidlertid tUter snart, hvorefter 
hannen påny håve de sig til fortsatte svingninger i luften. Ved Viker kilen på Asmaloen fandt jeg 3die juni to 
reder, hvert med et åg samt et rede med 4 iig, der lauuJe våre varmet i 7 a 8 dage. Åglågningenfor delliU! 
art sj~s således at have laget sin regelmiissige begyndelse omkring 24de mai. Reder~ vare i disse 
ovennåvnte tilfiilder simple fordjbninger i det grove grus på strandldipperne eller i mindre ansamlinger af 
blåskjål eller smd s~glehuse. De ligge i almindelighed ikke fjernede over 40 h 50 alen fra vandeL 
Tjeld Høematopus ostrølegus: Ankom 24 marts <Anm, for marts og wril) 24de marts viste sig en kjeld 
på floen, hvor denjloy omkring en klare en lang stund-April: 2de april sd G.Wrsen 5 kjeld ved Hvaloerne. 
21 mai fandtjeg på AgerOen et rede med 31ig 2, 3 og 4 dage vannede. Redet JA i en stor blåskjlUdynge, 
hvori der blot var dannet en fordybning. F6rste llg var altså lagt 16 mai. Endnu 24 oktober er flere kjeld 
i.agttageL 
Storspove Numenius arqutJtus: Ankom 11 april. Allerede 28 juli er en flok på 7 stier. seet ved 
StrOmtangen. 
Småspove Numenius phoeopus: Er ikke i.agttaget fOr 15 mai. I sidste halvdel af måneden var den alm. 
Allerede fra midten af aug. har den igjen vtlret på Oren. 
Lappspove Umosa ruj'a: 3 juni så jeg et individ af rOdspoven ved Ager6en. 
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Brushane Machete:s pugruu: 23 mai er en flok brusMns (2 hann+ 3 hunn) iagttaget ved Fladeskj:J.rene 
ved Str()mumgen. 
Strandsnipe Actiles hjpoleuco:s: Ankom l mai. I Vandsjts, hvor den forekommer meget lalrig, fandtjeg 
14 juni 2 reder. Det ftsrste på Gåsholmen med 4 crc 5 ~ 6 dage rugede llg, det andet på en liden holme i 
ru!rheden af GraslSen med 4 crc Il dage rugede llg. Det f~rste ~ var altså i disse tilfll.lder lagt 6te og l te 
juni. Det flSrste af disse reder fandtes i crc 30 skridts afstand fra vandet vel skjult mellem r6slyng. Redet 
selv var et 16st leie af fint lyngris og visne blade. Det andet rede fandtes i omtr. 20 skridts afstand fra 
vandet liggende ganske åbent i et lidet birkeholt, hvor marken var bedmcket af vissent lOv, hvoraf også 
redet bestod. Den er iagttaget i KragerOholmene indtill7 september. (Anm. for sentember)A. Arve:sen så 
Mg le strandsniper i Kragerolwlmene 5te septbr. Emlnu l~ så han 2 st/er. på Råholmen 
(Kragerolwlmene). 
Gluttsnipe ToliJnus glottis: Vides ikke obs. flir 20 mai, men allerede 3 aug. viste den sig her på 
hOsttrlliet og er i samme måned påtruffet på flere steder. Den er senest obs. 2 oktober. 
Rødstilk Totllnus calidris: Ankom 10 april. Ved Huser på AsmaltSen så jeg 21 mai en r6dbenet sneppe 
iflird med at tilberede tomten for sit rede i en af de på disse trakter så alm. forekommende Jaybende og lave 
enerer (enertuer). Den holdt netop på i en tiden åbning i tuen at rode det hul i jorden, hvori redet skolde 
indredes. • Et exempel på at fuglene selv tilberede de fordybninger og huller i jorden, som de lllgge sit 
rede i. - l august så jeg en rOdb.sneppe i Skårekilen. 
Skogsnipe To/llnus ochropus: Ankom 21 april. 
Grønnstilk ToliJnus glareola: Ankom 30 april. Den var i de RSrste dage af mai seet i flok på 14, 15 stier., 
men er ikke som s:ldvanlig seet langt ud i nJlvnte måned. På htssttrllkket var den iagttaget fra l august, men 
er ikke bemllrket i september. 
Sandløper Calidris arenaria: Et individ obs. ved Strt)mtangen 6 oktober. 
Fjæreplytt Tringa maritima: Under isperioden i marts, daLeren og havet langt udover var bedakket af 
farbar is, bandte det flere gange, at @irepister i meget forkommen tilstand sOgte skul og ly bag de af 
fiskerne på isen opRSrte barskjllrme. Ofte vare de så svage at de Jode sig tage. 
Myrsnipe Tringa alpina: Ved Skibstadkilen på AsmalHen traf jeg 21 mai 3 stier. af denne art, hvoraf jeg 
skjlSd en hann, og ved Misingen så jeg 25 mai en flok på omkring et halvt hundrede individer, som fllSi Mit 
i luften i sydvestlig retning. Uagtet jeg således også iår, Jigesom tidJigere, har truffet denne art her meget 
sent, har jeg ikke kunnet fmde, at den hllkker her, men synes det kun, som de observerede fugle have 
befundet sig på tnlk. I beg}lndelsen af oktober forekom den temmelig talrig i skjllrgården, men forsvandt 
ved midten af samme måned. Det sidst obs. individ er fllldet 16de. 
Rugde Scolopta rusticola: Ankom 31 marts. I den fOrste uges tid af april var den ganske alm. langs de 
llSvskovbevoxede åslier, og så.Uinge den endnu havde sit tilhold på sådanne steder var intet trWc at se. 6 
april om aftenen kl. 7.25" ved Tronddalen kom en rugde flyvende uden nogen lyd. 7 april beg. trllkket ved 
Tronddalen kl. 7.32". lO april beg. trllkket ved Tronddalen kl. 7.27". Il april beg. trllkket ved Tronddalen 
kl. 7.9". Veiret var den aften ganske mildt med nordOstlig vind og stllrkt overskyet himmel, så det blev 
tidlig mOrkL Trllkket var livligl 12 april beg. trllkk:et ved Tronddalen kl. 7 .38". 13 april beg. trakket ved 
Dammyr kl. 7.40". 14 april beg. trllkket ved Fugledalen kl. 7.42" . 15 april beg. trllkket ved kl. 7.47". 
16 april beg. trakket ved kl. 7.39". 17 april beg. trllkket ved KjllvelsrOd kl. 751". 
18 april beg. trakket ved Dammyr kl. 8.1". 19 april beg. trD.kket ved kl. 8.7". 
25 april beg. trl1kk:et ved på KragerOen kl. 8.25". 26 april beg. morgentrakket på KragertSen kl. 3. Jeg 
lagde den gang mllrke til, at rugden i hver reprise gjen tog artingen 3 gange, og at pistet fulgte umiddelbart 
ovenpå det sidste ort, altså: ort· ort· ort pisp. 3 mai beg. trWcket ved Dal i Borge kl. 8.10" 
V eiret var den aften smukt og trllkket meget livligt. Jeg skjlSd den aften en hunn under f61gende 
omstllndigheder. 3 rugder kom farende pistende forbi mig mellem trlleme jagende hilWlden i stllrk fart. I 
det lSienblik, de vare mig narmest, flOi de i en trekant, således at den forreste også var fivcrst (. : ), og 
denne, som viste sig at vllre en hunn, tog jeg da på komet Den havde store llggeblommer i sig, men havde 
endnu ikke lagt noget llg. De to som fllSi efter var formodentlig rivaliserende hanner. 
6 mai beg. trllkket på Hanlc:O kl. 8.22". 16 mai beg. trllkket ved Gandsrud kl. 8 .40". 
16 mai traf jeg ved Dammjr en rugde med små unger, hvoraf jeg fangede den ene, hvilken jeg tilsendte 
universitetet Den var efter professor R. Collets opgave crc 2 dage gammel. Det fflrste llg måtte således 
vllre lagt 21 april. Samme dag traf også W. Sissener ved Gandsrud en rugde, som han af dens adfilrd 
ligeoverfor hunden an tog måue have unger. 3 november så jeg en rugde på torvet. 
Dobbeltbekkasin ScoloptU mqjor: I sidste halvdel af aug. er enkelte dobbeltbekkasiner påtruffet. 
Således så jeg 14de et individ ved Buer i Skjebergdalen og 19de 2 stkr. i Skårekilen, 2ode skjOd jeg 2 stkr. 
i Ålekilen og så samtidig en til, og 24de skjOd W. Sissener 2 stkr. i Skårekilen, hvor også jeg traf og skjOd 
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el individ 25de. Samtlige flUdede var på en rulr ungfugle. I september var ingen iagttaget, men lO oktober 
påtraf og skjOd jeg et individ i Ålekilen. 
Enkeltbekkasin Scolopax gaUiNJgo: Ankom 4 april, men blev fOrst alm. fra l ode. På AgerOen stOdte 
jeg 21 mai op en enkeltbekkasin i en myr, men kunde ikke finde redet. Eftersom jeg 7 august traf antagelig 
et kuld i Ålekilen, og disse allerede var seet der i midten af juli, har den vistnok hllkket der iår, men også i 
Skårekilen blev et individ påtruffet l august Efter midten af aug. forekom de talrige på begge steder og 
Msttrlikket var således da begyndt 24 oktober skjOd jeg i Skårekilen et individ, der var så fed, at 
brystskindet revoede, så fedtet flOd som olie over fjllrene. Den veiede 154 gram. Men nogle dage senere 
(31 te) skjOd jeg på Åsgardstranda et endnu federe individ, der veiede hele 172 gram. Den holdt sig iår 
ualm. Ulnge her, helt til midten af november var den endnu talrig. Om aftenen tsde efter at det var blevet 
ml:5rkt, bleve flere bekkasiner iagttaget på tr.ik sydover (vinden var daN.), og da der fra 19de indtrådte en 
kuldeperiode, trale. sandsynligvis samtlige bort 
Kvartbekkasin Scoloptu gallinula: 16 september traf jeg en småbekkasin i Skåreki.len. I oktober var 
den ganske alm., men i sWrst mllngde forekom den i november. Således traf jeg den den 13de talrigere i 
Skårelålen end nogen gang tidligere iMst. Afreisen foregik samtidig med enkeltbekkasinens. 
Sothøne Fulica atra: V ed Mortruls 3/4 mill:5st for Degernas kirke i Rakkestad er en sodMne skudt 7 april. 
(Se aum. for april) 2~ april erholdtjeg en sodMne, der var angiver skudt ved Mortniis (antagelig i 
Mortniiskjårn) 314 mil ost for Degerniis kirke i Raklæstad 3 uger tidligere, altså omkring 7f1e april. 
Myrrikse Gallinula poruma: Er iår ikke Mrt i Ålekilen f6r om aftenen 24 juni. Den synes ikke at have 
vllret alm. her isommer. og kun en gang, 8 september, så jeg et individ i Skårelålen. 
Sivbøne Gallinula chloropus: 14 mai er en gr&lbenet sumphOne skudt i fllstningsgravene ved 
Gamlebyen. 
Åkerrikse Crex pratensis: Ankom 18 mai. 
Trane Gru.s dnerea: 18 april er 2 traner obs. på trllk nordover. De fll:5i Mit i luften over Ålejordene. 21 
mai sA jeg umislcjendelige. ligesom også aldeles friske spor af en eller et par traner på den lerede strand ved 
Slåbstadkilen på AsmalOen. 
Sangsvane Cygnus musicus: Under isperioden i marts er i dagene ll-13de iagttaget en svane, som ofte 
fll:5i over isen udenfor Sttl:5mtangen og opover Vesterelven ligesom for at lede efter !bent vand. 30te 
samme måned, efterat isen om natten var g.ået til havs, såes 3 svaner ved Kråka. 
GrAgls Anser einere us: Ankom 9 april. Den er seet på trllk endnu 4 mai. 20 september 
er den iagttaget på tilbagetog, 21de så jeg en stor flok p! 50-60 stier., som passerede sydover, og zzde er 
atter et tog på omkring 30 stkr. seet Den vides ikke obs. senere end 6 oktober. 
Gravand=fagergåsen V u/panser tadorna(TødoTTUJ Yulpanser): Ankom 5 april. Ved Håbu på Asmall:5en 
langt inde på Oen var der 19 mai fundet et rede med 11 naget vannede llg. Da jeg et par dage senere kom 
til stedet var imidlertid åggene borttageL Redet lå inde i en ur. 20 juni er 2 kuld, hvert på 7 l 8 unger seet 
ved Agensen. Hannen fulgte som s:ldvanlig familien. ÅgUlgningen synes således at begynde en 8 dages tid 
ud i mai. 
Stokkand Anas boschas: På Oren. hvor der endnu indtill7 jan. var bart og isfrit på vandel omkring, 
havde en lalrig rrulngde stok:inder tilhold, sålånge is og vinter ikke tvang dem til at SOge bort, men da der i 
marts måned indtraf en slem isperiode, hvorved havet blev stangt langt udover, havde de kun våkerne at ty 
til og led her megen n&t. I disse var de også i sin forkomne tilstand et alt for let bytte, og en mllngde blev 
flUdet der. Mangfoldige blev påtrufne på isen og inde på land så udmauede, 81 de uden videre have ladet 
sig fange eller slå ihjel. På StrOmshaug i Råde sAes 6 juni en stokand, som kom gående gjennem gården 
med 9 smA unger og drog nedover til den nedenfor gården liggende Str6mnJlshl:5l. Ungerne, der naturligvis 
netop vare udlcWckede, blev altså på denne måde af moderen fl:5n fra redet. der sandsynligvis havde ligget i 
den et godt stYkke ovenfor liggende skav, til det vand, hvor de nu skulde opfostres. 
FOrste llg kunde i dette tilflllde beregnes at vare lagt l mai, og medens disse unger altså f6rst vilde vllre 
flyvedygtige (8 uger gamle) l te aug., trai jeg i Seutelven et kuld, som allerede var flyvedygtige i midten af 
juli, men ved lsesOen i Skjebergdalen derimod var stokandungerne endnu ikke flYvedygtige 14 august, og 
manglede endnu måske en uge eller mer derpå at dl5mme ef~ en unge som jeg så, men ikke fandt vllrd at 
skyde. Det RSrste åg vilde altså i disse tilflllder vllre lagt omttent: I Seutelven 15 april. 
I Råde l mai, men i Skjebergdalen måske ikke fl:5r 20 mai. En gammel andrik, som jeg skjM i Skårelålen 
l aug., havde endnu ved gumpen endel vatrede fjllr igjen af sin vårdragt. Den var ikke sårvinget 
Krikkand Anas crecca: Endnu 7 mai trai jeg 3 krilclinder på Sletterne. Allerede fra 22 august, forekom 
den igjen alm. 
Brunnakke Anas penelope: På hl:5sttrllkket er den bemllrket 3 september, men har ikke varet meget at se 
til. 
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Stjertand An.as acUID: 3 individer af stjertanden vides ihOst skudt her. De to fOrste blev allerede solgt på 
torvet 28 aug., men ~vor de var fllldede er ubekjendt. Den ene af disse, som jeg erholdt til besigtigelse var 
en ung hann. Det 3die individ, en hunn, blev skudt ved Stråsenbugten i KragerOholmene. Denne, som jeg 
kjObte, og som var i godt huld, var mindre end velsmagende, idet den var adskillig tranet. 
Ærfugl Somateria mollissima: SYntes 21 mai såvidt at have beg)'ndt ligUlgningen. Parrene lå endnu 
overnlt sammen. Jeg fandt på AgerOen et skal efter et af kråke fortaret Ag. 3 juni havde !irbolt.erne flokket 
sig, og der lå en stor mllngde af dem udenfor AgerOen. Åreme, hvoraf der forOvrigt var få at se, lå hist og 
her enslige ved stranden, og det havde således udsunde af, al rugningen var i fuld gang, men jeg var dog 
ikke istand til at opdage et eneste rede. Derimod lå der allerede ved stranden en hun med 3 bitte små 
unger. Denne måtte altså have lagt lig meget tidligere end alm. var tilfllldet og måtte det fOrste llg senest 
vare lagt 3 mai. 
Svartand Fuligulo nigra: På en tur mellem holmeme 22 april så jeg intet til denne and, men i mai var 
den ovennåde talrig. (se anm. for mai) 'Jde mai så jeg en umådelig stor flok svarttllukr fljve udenfor 
Onsoholme~. Omkring Lyngholmen så jeg endel svartånder 25de mai. 
Sjoorre Fuligulafusca: Også denne and er bem!irket blandt de i marts måned under isperioden torv fOrte 
linder. Ved HvalOeme er den iagttaget fra begyndelsen af oktober. 
Havelle Fuligulo glacialis(Ciangula glacialis): Forekom temmelig alm. i våkeme i marts måned. I Mst 
derimod synes den ikke at have varet synderlig alm. 
Toppand Fuligulo cristata: 21 mai så jeg topfutder i Hvaloholmene. 
Bergand=Bjerand Fuligu/a marila: 21 oktober er en ung hann skudt i Skårekilen, hvor den en tid havde 
holdt sig i den åbne del af elven. 
Kvinand Fuligulo clangula: Under isperioden i marts måned, da havet i stor udstrllkning lå tilfrosset, 
forekom is!lr hvinanden talrig i våkeme. Den led imidlertid megen nM og hvad ovenfor er noteret om anas 
boschas gj:Uder også om denne. I hOi grad vare de torvfOrte fugle afmagrede og de holdt ofte ikke engang 
sin halve vllgt. Således veiede et par: hann 420 gram og hunn 380 gram. På en tur i holmeme 22 april 
forekom den ikke synderlig talrig. I VandsjO forekommer den talrig i t:rlikt.ideme. 
Laksand Mergus merganser: 5 marts er en hann skudt ved Smauget i Hank:Osundet. En hunn blev også 
bem!irket i dens fOlge. lf. beboerne omkring VandsjO forekommer den temmelig alm. der såvel om Msten 
som tidlig om våren. 
Siland Mergus serrator: Også denne and forekom talrig under isperioden i marts. 3 juni fandtjeg på 
AgerOen et rede med 9 friske ag, som midlertid dog hunnen lå på. 
På et underlag af kviste og ris lå aggene under en ener omgi vet med en krands af dun. 
FOrste llg altså lagt 26 mai. Det er mlirkelig al denne and her slet ikke synes at forekomme i ferslcvandene, 
ikke engang i tr.lktiderne. I VandsjO er den ikke kjendt af befolkningen. Synes den mAske ikke om de her 
forekommende fukearter? 
Storskarv Phalacrocoru carbo: På nogle små skj!ir udenfor Agenien så jeg 3 juni nogle ålekråker. 
Den forekommer her hele året rundt, men synes ikke at hlikke, - formodentlig er det yngre fugle. 
Havsule Sula bassaM (Dysporus bassanus): Var ikke iagttaget på efterårsvinteren 85, men i jan. 
forekom den endog i mllngde ved de ydre skjllr. Således var en mllngde iagttaget sOndenfor Rlrder 8 jan. 
og ligeledes talrig ved Struten zode samme måned. 
Om Msten viste den sig her igjen 7 oktober da et gammelt individ blev skudt ved ThorbjOmsk:jllr, og er 
siden jevnlig seeL 13 november er igjen et gammelt individ skudt ved SOstrene. 
Makrellterne StertUZjluviaJilis: Ankom 13 mai. 
Krykkje Larus tridactylus: Var talrig på Leren og havet fra 3 oktober, da den fOrste gang er iagttaget 
Tyvjo Lestris parasi./iaJ: På sOndre ende af AgerOen holdt der 3 juni til et par af tYvjoen. 
GrAstrupedykker Podiceps rubrieollis(Colymbus rubrlcollis): 2 exemplarer, der begge blev tilsendt 
universitetsmuseet, er iår skudt her. Det fOrste, der blev filldet i Skjebergkilen 17de september, var en 
hann sen. i Mstdragt, det andet, der blev fll.ldet udenfor Enhuskilen i KragerOholmene 13 december var en 
ungfugl i vinterdragL I anledning heraf udtaler professor Colleu at den muligens hllkker hertillands. 
Wimidlertid trakke vist de fleste herop om vinteren, når de mellem-europlliske floder og sOer JJigge sig." 
Stor lom Colymbus arctkus: Fra midten af april til henimod slutten af mai forekom lommen - som det 
synes fornemmelig denne art-, i stor mlingde på sOen (på Leren og omkring HvalOeme). Endnu 2 juni 
skjM jeg en storlom i KragerOholmene, men så dog den gang ikke flere. I V andsjO så jeg 13 juni et par 
storlommer i nllrheden afBratholmen. Jeg kunde ikke finde noget rede, og sandsynligvis var heller ikke 
llglllgningen endnu foregået, (eller måske var llggene fra den taget), eftersom de hele dagen lå svOmmende 
på vandel 
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Teist U ria grylle: 26 mai fandtjeg på Misingen et rede med 2 llg, der Oiensynlig var udkHUcningen meget 
rulr, medens jeg samtidig fandt to reder, med hvert et friskt llg, hvilke sands)inligvis var omlagte. 
Lomvi U ria troile: Allerede i de sidste dage af september efter en 27de herskende stonn kom den 
spidsn.llbbede alke talrig ind. Under en stonn 4 december blev alkeme st11rkt drevne ind fjorden og endog 
fordrevne indover land. Således såes en som flOi indover Ålejordeme, og dagen efter blev en, dog 
rimeligvis den samme, Laget levende ved skolen ved Åle. På HvalOeme kaldes den langn"bbet alke. 
Lundefugl Mormon arcticus: 4 aug. såes en lundefugl udenfor SOstrene. 
Alke Alca torda: Vides ikke bemlirket fOr 15 oktober. 16de forekom den talrig omkring Thorbjl5mskjlir. 
På HvalOeme kaldes den kortnllbbet alke, 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 11886. 
l. Alauda arvensis 
2. Corvus monedula 
3. Stumus vulgaris 
4. Emberiza nivalis 
5. Anthus rupestris obs. 
6. Haematopus ostrilegus 
7. Vane11us cristatus 
8. Turdus merula 
9. Alauda arborea 
10. Fringilla coelebs 
11. Fringilla cannabina 
12. Turdus pilaris 
13. Charadrius pluvialis 
14. Turdus viscivorus 
15. Columba oenas 
16. Buteo vulgaris 
17. Scolopax rusticola 
18. Corvus frugilegus obs. 
19. Turdus iliacus 
20. Accentor modularis 
21. Motacilla alba 
22. Columba palumbus 
23. Saxicola oenanthe 
24. Luscinia rubecula 
25. Turdus musicus 
26. Turdus torquatus 
27. Falco tinnunculus 
28. Scolopax gallinago 
29. Vulpansertadoma 
30. Charadrius hiaticula 
31. Fulica atra 
32. Anser cinereus 
33. Totanus calidris 
34. Numenius arquantus 
35. Grus cinerea 
36. Totanus ochropus 
37. Anthus pratensis 
38. Totanus glareola 
39. Actites hypoleucos 
40. Iynx torqullla 
41. Emberiza hortulana 
42. Sylvia trochllus 
43. Luscinia phoenicurus 
44. Hirundo rustica 
45. Hirundo urbica 
46. Saxicola rubetra 
47. Caprimulgus europaeus 

obs. 
obs. 

obs. 

l marts (16 febr.) 
23 " 
24 " 
24 " 
24 n 

24 " 
25 " 
25 " 
25 " 
25 " 
26 " 
28 .. 
28 " 
29 .. 
29 " 
30 " 
31 " 
l april 
l .. 
2 " 
2 .. 
3 " 
3 " 
3 " 
4 " 
4 " 
4 " 
4 " 
5 .. 
7 n 

7 " 
9 .. 
10 " 
Il " 
18 " 
21 n 

23 .. 
30 " 
l mai 
1 .. 
l " 
2 " 
2 .. 
3 " 
5 " 
5 .. 
5 " 
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48. Muscicapa atricapilla 6 ~ 

49. Anthus arboreus 6 mai 
50. Motacilla flava 7 " 
51. Sylvia cinerea 12 " 
52. Cuculus canorus 13 " 
53. Cypselus apus 15 " 
54. Stema fluviatilis 15 " 
55. Crex pralensis 18 " 
56. Totanus glottis obs. 20 " 
57. Muscicapa grisola 21 " 
58. Sylvia hortensis 23 .. 
59. Lanius collurio 29 " 

Tll..SENDT UNIVERSITETSMUSEET I 1886 
17.05 l exemplar af Scolopax rusticola unge 2 dage gammel fanget af mig selv 16.05. 
20.09 l exemplar af Alauda arborea ung hann i Mstdragt skudt af mig i Berg 19.09. 

Thomes notater 1886 

16.12 l exemplar af Podeceps rubricollis ung fugl i vinterdragt skudt i Krager~holmene 13.12. 
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Dvergfalk Falco lithofalco: 17 september er en dv~gfalk (hann) skudt ved Viker. 
TArnlalk Falco tinnunculus: Er obs. 17 april. 

Tbomes notater 1887 

Vepsedk Pernis apivorus: Ved St.HanNid blev en vepsehOk skudt på redet ved Tronddalen. Den havde 
et !!g i redet og et fårdigt i sig. 31 august er en gammel hann skudt ved Skåre, 24 september er sammesteds 
skudt en ung hwm. der udm:lrkede sig ved sin ualm. mOrke farve (se anm. under se,ptemberl. 24 september 
erholdtjeg en ung hunn afJlSådvanlig lnDrkfarve, slauJt ved Skåre i Onso. Den var overalt såvel over som 
under brunsort wien noget slags pletter, med et svagt nåsten umiU/celigt blågråt anstråg over panden og 
oietrakten. Stjerten og vingerne vareforsjnetk med tvårbånd, der dog ovenfra vare nii.sten usynlige. 
Stjerten havde 4 eller 5 omtr. 112 tomme brede sortagtige tvårbånd mel/em hvilke nagle mindre tydelige 
balgelinier. Vingejjårenes forside var lnDrk, medens bagsiden,undtagen i spidsen var hvidagtig, 
hvorved vingen ovenfra syntes ensfarvet lnDrk medens den uderfra så hvidagtig Ull fornemmelig 
på håndvingen. Exemplaret blev tilsendt universitets171USeet og bemårker professor Collett at det er 
lnDrkere end noget andet exemplar, som haves. (Se tegning). ...,~~J_,N~'• 
Exemple tilsendt det zoologiske museum. <~'(i';.· - · · 11 jd 
Havørn Haliaetus albicilla: 9 oktober så jeg en havOm på SOstrene. 
Hønsehauk Astur palumbarius: 31 decem ber bragtes tillensmanden en MosebOk (hann sen.). som var 
skudt ved Vikeme. 
Spurvehauk Astur nisus: På KragerOen fandtes 25 mai i Åsgårdskoven et rede med 4 friske lig, af hvilke 
altså det fOrste måtte antages lagt 22de. Et overvintrende individ så jeg 30 december. 
MusvAk Buteo vulgaris: Ankom 10 april. Dens alm. navn her er~. 
Fj ellvAk Bu te o lagopus: 13 oktober så jeg en fjeldvåk, som svllvede over Grllsvik, og samme dag er holdt 
jeg et exemplar, som samme dag var skudt ved Tronddalen, hvor 3 stkr blev påttuffet i fOlge. Det smukke 
exempl., som var en hann, blev tilsendt universitetsmuseet 
Hubro Strix bu bo: 20 september er et ungt exemplar skudt ved Gaustad (i Korpebjerget) ved 
Ellinggåzskilen. 
Perleugle Strix tingmalmi: 9 januar blev en perleugle skudt i Ålebjergene. Den blev under jagt opstiSdt 
fra sit skjul, men skjulte sig igjen i en tat gran så vel. at vedkommende ikke var istand til at opdage den. 
Han slcr.1mte den derfor ud, og den tog atter sin tiltlugt til en anden tat gran, men blev alligevel ber opdaget 
og skudL 
Svartspett Picus martius: Et besynderligt trlUc af svarthakkespettens liv så jeg ved Ogård på VesterOen, 
hvor den bavde hakket en m!!ngde huller i vllggene på et par udlader.CSe anm, for maD. Ved O gård på 
Vester&n så jeg et besjnderlig triik a/gjertrudsfuglens liv. På en tur omkring på åen J5de maipasserede 
jeg forbi et par udmarkeslover, hvor jeg blev opmårksom på en mångde besjnderlige store huller i disse 
bordvågge. De vare alle lige under laget, havde en oval form (omtr. dobbelt så Mi som bred) og sjntes 
umiskjendelig at våre haklæde aj sorthaklæspetten. Det fortelles også at denne var gJerningsmanden, og at 
den halcJær disse huller om vinteren for at ftnde lj. Den sees da ofte sidde indenfor hullet og titte wi. I den 
ene love var der huller på alle 4 vågge og regnede jeg ialt 22 sddanne. På den anden loven fandtes 8 
lignende huller. 
Vendehals Iynx torquilla: Ankom 25 april. Fra 3ote var den alm. I et rede, som blev fundet i et hult 
aspetrll ved Åle med 4 Ag 31 mai, blev der siden lagt et llg daglig indtil5 juni. da redet blev plyndreL 
FOrste ag var her altså lagt28 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 5 mai, hvorefter den strax blev alm. Pa. den sydlige halvdel af AsmalOen, 
der er ganske skovbar, og hvor der kun hist og her findes små k:rat af meget lave, forkrOblede lOvtr!er, har 
dog gjOken stadig tilhold. ~nf~ anm. for mai). 5te mai er ifolGe G. Larsen gjoken Mrt i Skjeberg kilen, 
hvor også han så den den . er den ifOlge Jens Sjvertsen O gard Mrt pd Vesteroen. 'J'k hOrte Nils 
Johannessen Skåre den ved Borge. !Jde om morgenen er den if. Karl Eriksen Mrt i Orebiikskowm. ade om 
form. Mrte Arvesen den i Hauges koven. ade er den og sd hOrt af havnefoged Morck. 
9de mai om morgenen hOrte Johan Simensen gjokenfra Kvarsniis.JOfUMrteform. Pedersen denfra 
Krageroen. Uagtet der på den sjdlige del af Asmalaen iklæ findes andet end små ansamlinger afmeget 
lav kratskov trafjeg og sd iår (29 mai) gjoken der og synes den sdledes at have fast tilhold her. 
LAvesvale Hirurulo rustka: Ankom allerede 22 april, men f'Orst fra 5 mai blev den alm., idet 
hovedtrakket af svaler foregik i dagene 5-9de. Herunder blev fornemmelig sde iaguaget store flokke, som 
kom til forskjellige tider af dagen, isllr om morgenen og fonn. (Je anm, for mai). 4 mai sd G. LIJrsen en 
ladesvale ved Stromtangen. Samme dag så også Hjalmar Djret 2 /adesvaler ved Djret. 
Afreisen foregik 7 september, men enkelte er dog endnu iagttaget indtil 11 te. 
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Taksvale Hirundo urbica: Den ankom 21 april, men blev ligesom ladesvalen fOrst alm. fra 5 mai, idet 
hovedtrllkket kom imellem ste og 9de og syntes begge arter at komme samlet. (Se anm, for mai) Jle mai så 
Hans Syvertsen 2 svaler ~d hvid over gump ved Ålestranden. 3die så Hjalmar Dyret en tagsvale ved Onsø 
/dr/æ. 5te om aftenen så Arvesen ved Ålestrandenflok (måske 30-40 stier.) af denne art og rustica.!fle om 
morgenen så dampslåbsf S. M. Knutzen en stor flok svaler på Floen. De trak imidlertid opover elven. Ved 
112 1J tiden samme dags form. kom ifolge Hans Paulsen , Johan Si~nsen og Hans Syvertsen ~den gang 
en miingde svaler i Åleldlen. Sa~ dags efterm. så Johan Johnsen en miingde svaler i Skåreldlen, 
hvoriblandt han bestemt kjendte denne. Sagforer Ove Ramm så sa~ dag ved Gamlebyen en mangde 
svaler, som kom i store flokke. 9f1e om morgenen så jeg en sviirm aj denne art og rus/ka pd Floen. 
Afreisen foregik også samtidig med ladesvalens, men adskillige er obs. Hinge efter. Således holdt en flok 
på et snes stykker til ved Gntsvik, hvor de ofte er seet indtil19de. 
Sidensvans Ampelis garrulus: Har ihOst forekommet synderlig alm. De fOrste viste sig 8 november. Af 
og til er også enkelte stOrre flokke (dog neppe på over et halvt hundrede ad gangen) seet indtil juletider. 
GrAfluesnapper Muscicapa grisola: Ankom 15 mai. Om hOsten har jeg ikke observeret den langere end 
till5 august 
Hagefluesnapper "Svart og hvit Ouesnapper" Muscicllpa atricllpilla: Ankom 29 april, men 
hovedtrakket indfandt sig dog fOrst 5 mai. 
Tornskate l..Jlnius colluriD: Ankom 24 mai. 21 august så jeg en ung tomskade ved Åle. 
Skjære Pica C4udata ( europæa): Et rede ved sOndre Dale indeholdt 24 april 3 friske llg. Uagtet disse 
blev borttaget, vedblev den alligevel at lligge sit hele antal, 8 !l.g, i redet, og det uagtet det 4de også blev 
taget umiddelbart efter at det var lagt. I et andet rede ved Langgård fandtes 4 !lg l mai. F~rste !lg i disse 
reder var altså lagt 22de og 29de april. 
Ravn Corvus coraz: Har jeg oftere iaguaget i marts måned. 
KrAke Corvus cornix: Beg)lndte at blive alm. fra 14de marts. I dagene 23-25 marts foregik et livligt triik 
nordover. Kråker og kajer trak sammen og fulgte allesammen en nordvestlig reurlng. 
KornkrAke=blAkrAke Corvusfrugilegus: 28 marts så jeg ved Ålelieme en blåkråke på trllk nordover. I 
Tune er en blåkråke dr!l.bt af en MnseMk 6 april. 
Kaie Corvus monedultl: Ankom 25 marts med S.V. vind, men pågrund af derpå i flere dage fOigende N. 
vind standsede t:rllkket indtil der igjen fra 3lteblev S.V. Ved ute april syntes t:rllkket slut. Dog så jeg 
endnu 6 mai en kaje på tr!l.k. På Msttrllkket er den obs. i dagene 9-14 oktober. Flokkene sYntes da iregelen 
at vare stOtre end om våren. 
Nøttekrlke Nucifraga caryocaiiJctes: Sidst i august indfandt nOddekråk:en sig talrig i egnen. Den viste 
sig i alle bygder heromkring og vakte såsom ukjendt megen opsigt. Isar var den talrig i september og 
oktober og viste sig altid meget spag. Fortrinsvis blev den truffet på skovmyrer og moser, men besOgte 
også lOvskov og egel!l.nde. <Se apm, for senternber og oktober) September- /folge Olaves Agnalt havde en 
skjtter fra Agnalt i Tune på en skovmjr i niirheden af nåvnte gård Jote august påtruffet en fl ok Jugle på l O 
individer, hvoraf han skjod 2 stier. Fuglene, der vare ham ukjendte, havde vakt ~gen opmiirlcsomhed, da 
heller ingen anden kjende dem eller vidste nogensinde at have seet dem. Efter den afOiaves Agnalt 
~dde/te beskrivelse kan der iklce våre tvivl om at det har våret 7Wddekråker. De hawJe vist sig yderst 
spage og lamde vedko~nde ~d lethed have skwltflere om han havde brug for dem. Pd enjagttur i 
Skjeberg nte september trafjeg i skoven en skjtter ved navn Hans Bustgård, som netop havde slcudt en 
",dde krå/æ. Han fortalte at der var seet og skwlt flere aj disse, dem ukjendte jugle, således hovde han og 
hans brodrefor crc 8 dage siden skudt 3 stier. 13 ~ptember bragte Anton OlsenÅkeberg mig en 
niJddekrålæ, som han havde skwlt nte ved Vestby i Tun.e, hvor han trafden pd en mjre eller mose. 
17de kom en mandfra Fjeldengen i Onso ~det exemplar. Jade blev 3 n.Oddekråker skwlt ved Bråk/æ i 
Onso. 1Øe er holdt jeg et e:xemplar, som var skudt ved Viker kilen i Onso den nde. Smed Johan Johnsen 
fortalte J9fk september at der hos Christen Dal i Borge for crc 3 uger siden havde vist sig no gle u.Jcjendte 
jugle i egetriierne. De vare ~get spage og en af dem blev skudt. Denne var aj storrelse som en 
TU5ddeskrike og var mårkebrun aj farve ~d talrige hvide snipper påjjårene. 22de blev et individ s/aJdt ved 
Åle. Oktober -Jade ok1ober bragte Aug. Slevik mig en nOddekråh, som ha.n havde slauJt J6de. 
Også ifolge Wilh. Sissener skal n6ddekråken iMst have viiret meget almindelig i bygderne omkring 
Fredriksstad. Overalt, hvor han hOsten igjennem har fiirdes påjagt, såsom i Råde, Svindal, Varteig m,/l. 
steder, har han hOrt dennefogl omtale somfre~d og tidligere ukjendt. 
Stær Sturnus l'ulgaris: Ankom 5 marts. Om hOsten så jeg lidet til den og dens afreise blev ikke iagttaget. 
Dompap Pyrrhula l'Ulgaris: Har vllret iagttaget fra midten af oktober og har siden forekommet alm. 
såvel i skoven som i haveme, hvor der har fundtes rognebllr. 
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Gran korsnebb Lo:ria curvirostrø: Uagtet der ikke fandtes nye grankongler, viste dog grankorsrulbbene 
sig i oktober ganske Ullrige, men fonnentlig pågrund af mangel på hine blev ikke deres ophold her 
langvarigt, thi i decem ber var de ikke llinger at se. 
Bokfink Fringill4 coekbs: Ankom 20 marts (S.vind), men rimeligvis pågrund ai siden stadig herskende 
nordlig vind blev den ikke alm. fOr der igjen om aftenen 3 april indtrai en sUlrk S.V., hvorpå den allerede 
4de og ste viste sig i hyPpige flokke. 30 marts Mrtes den fOrst synge. I et rede ved Volle, hvori det fl:Srste 
~fu blev lagt 11 mai, blev der ikke mer end 3 llg, hvilke fuglen derpå rugede. Det andet llg tagdes 13de og 
3 eden 14de. Redet lå i en liden furu. l et rede ved Langgård, hvilket jeg tog 21 mai, fandtes 5 en: 3 
dage rugede ag. Redet lA crc S alen fra marken i en liden gran. Det fOrste ag var altså i disse tilflilder lagt 
11 te og 15 mai. I lObet af fOrste halvdel af oktober ere de efterhånden trukne bon. t6de så jeg den fåtallig 
hist og her, men siden er den ikke observeret. 
Bjørkermk Fringilla montifringilla: 21 marts er en bjergf'mk observeret På hl:Ssttrllkket er den seet 
naget h)'ppigere fra 17 september til over midten af oktober. 
Grønnfink Fringilla chloris: I fOrste uge af januar er endel grl:Snfinker obs. ved Tronddalen, hvor de 
fornemmelig have sit tilhold i enerne. I slutten af marts er den oftere observ. mellem 22de og 27de ai og 
til endog sWrre flokke. Rimelig'tjs have disse befundet sig på tnik. De er også i disse dage Mn s)'nge. På 
MsttriDcket er den i dagene 9-tsde oktober h)'ppig iagttaget. Overvintrende er den attec truffet i fl:Srste 
halvdel af decem ber. Ved Åle, hvor også et individ blev fanget i trostesnare, har flere stkr. tilhold i en 
enerrabbe. 
Tornirisk Fringilla camlllbina: I marts måned er adskillige overvintrende tomirisker iagttaget omkring 
Ålegardene. Trakket beg}'ndte 25 marts (S.V.), men ligesom bogfmken blev den fOrst talrig efter S april. 
21 mai fandtjeg et rede med 5 Sg ved Vollebjerget. Redet, der lA i en ener i en brat fjeldur var bygget ai 
grove strå samt delvis lmere r6slyngkviste, havde indvendig en l}'k udforing afplanteuld (er}lophorum) og 
tidselfjun (circium) ovenpå hvilket var et lag fme Iysfarvede r&lder samt lyse hestetagel og grisebOrst FjUr 
fandtes ikke. M !ggene, der neppe var halvrugede (crc 6 dage), kunde det fOrste beregnes at v!re lagt 
12te. I september var den meget talrig og strulede om i store svllrme på de skårne agre. 
GrAsisik Fringilla linørill: Var ikke iagttaget på vårtrllkket. På hOsttrakket er den iagttaget fra 14 
oktober. 16de uaf jeg den alm., men ikke talrig. 
Grønnsisik Fringilla spinus: Var alm. i midten af oktober. 
Jernspurv Accenlor modulllris: Ankom 13 april, var strax ganske talrig, men syntes allerede få dage 
efter at vlb'e forsvunden. På hOsttrn:ket er 17 september seet en hel flok. 
Gulvspurv Emberiza citrinella: Allerede fea lO marts hOrte jeg h)'ppig gulspurven synge. 27 marts blev 
ved Åle skudt en gulvspurv med en eiendommelig farvedragt. Exempl. der blev indsendt til 
universitetsmuseet, udmllrkede sig ved et bredt hvidagtigt bånd over hånd- og armsvingfj!rene samt over 
den bagre (Ydre) halvdel af skjerten. Over disse lyse bånd gik der 31idt mOrkere, såvel på vingerne som 
stjerten, hvorved denne sidste lignede en Mkestjert. Af 3 reder, som fandtes i mai måned, indeholdt det 
ene 26de S Ag crc 2l 3 dage rugede, det andet indeholdt27de 4 llg, der blev udkUUcket dagen efter, og det 
tredie indeholdt 31 te 4 crc 6 ~ 7 dage gamle unger. I disse reder var altså det fOrste llg lagt øde, 12te og 
19de mai. Det fOrste rede, som fandtes ved Dyret. og som jeg tog, lA i en dertil dannet fordYbning i jorden 
under en ener, det var temmelig dYbt (2"), havde en udvendig diam. ai 4" og indvendig 2 l/l" og var fast 
sammenfOiet ai forskjellige bestanddele, mest gr!lsstrå og unestilke samt desuden af mos, rentav, enebark 
og enkelte ~slyngkviste. Indvendig havde det en m}'gere bektadning af grllsrOdder og hestehår. Det 
sidsnåvnte rede, der fandtes ved Langgård,lå mellem lyng på en n!lsten skovlOs rabbe. 
Hortulao EmberizJJ. hortulana: Ankom 26 april. 31 mai fandtjeg ved Langgård på en skovbar 
fjeldskråning to reder ikke langt fra hverandre. Det ene, der var bygget af strå og indvendig foret med fme 
grlls.rOdder og nogle bestelaget, lå temmelig åbent mellem rOsl}'ngen og indeholdt 5 vel 3/4 rugede lg. -
Det andet lå vel skjult under en gran buske, var bygget af Iyngkviste og l}'ngrOdder samt strå, indvendig 
foret med fine griisrOdder og nogle grisebOrst og indeholdt6 Mist et dl:Sgn rugede lg. Det fl:Srste Dg var i 
disse tilflUder lagt 17de og 25 mai Den er ikke obs. senere end 4 september. 
Sivspurv Emberiz/J schoeniclus: Er obs. 10 april og er senere i månedens lOb fra og til seet, dog allid kun 
en eller et par ad gangen. På hOsttrakket er den iaguaget fra 17 september indtil21 oktober. 
Snøspurv EmberizJJ nivalis: Ankom 10 marts og holdt sig her til25de. Pl Msttralcket er den obs. 15 
oktober. 
Fjellerke AIJJuda alpestrls: l mai traf jeg på Oren en flok alpelarker på omkring 30 individer. 
Sanglerke=lerke Alauda anensis: Allerede l februar er en Ulrke obs. ved Sarpsborg, og 6te 2 stkr. ved 
Åle, men da der siden helt til 22de ikke er seet naget til den, kan dens ankomst fOrst regnes fra da af. Den 
blev fra da under flere dages tildels stark s}Jdlig vind stadig seet på trak. 26de bOnes den fOJ'Ste gang synge. 
- den 2sde allerede kl. 6 om morgenen. I de f'Orste dage af marts var den meget talrig, men ved en påny 
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indtrlidende vinter blev der et tilbagetråk, så de i dagene 14- 18 marts var aldeles forsvundne. 19de beg. 
de atter at vende tilbage og var 200e igjen alm., uagtet der endnu ikke fandtes barflllier. Mreisen foregik 
fra 7 oktober og var afsluttet 21 de. 
Trelerke Allluda arborea: Ankom 6 marts og forekom en uge senere ganske alm., men ved snefaldet 
14de forsvandt den ligesom engllirken, men vendte også med denne tilbage igjen 2ode. Medens den ellers 
ialmindelighed kun sees at komme enkeltvis blev under dens tilbagevinden seet en flok på 5 stkr., som trak 
fra S. til N. På VesterOen traf jeg den alm. overalt15 mai. Fra lysningen om morgenen sang den meget 
flittig, og hOrte jeg den tildels endnu til kl. 7 om form. Jeg fandt 3 reder: 
Det fOrste 21 april ved ROd med 4 omtr. 3/4 rugede llg (ungeme var dunede). Redet fandtes på en 
enebevoxet rabbe, hvor det lå på marken indtil (ikke under) en ganske liden crc l fod Mi ener i en af 
fuglen selv gravet fordYbniog i jorden. Det bestod af en af fine strå bygget tYk skål, der omkring kanten 
var belagt med mos og nogle grove urt.estilke. Hunnen lå på, indtil jeg kom lige på den, da den flaxende 
henad marken, som om den ikke kunde fl yve, forstak sig i det nlirstAende enerkraL Det andet 16 mai ved 
Langgård med 4 kun 3 dage rugede !lg, fandt.es ligesom det forste på en liden enebevoxet bjergrabbe ved en 
ganske liden ener i et hul i marlcen og bestod af strå og enkelte Wrre blade, samt var rundt kanten belagt 
med mos. Det tredie fandtes på Varås (Ålebjergene) 21 mai og indeholdt 4 omtrent eller vel det halve (crc 
7 dage) rugede llg. Det lå på en skråning af fjeldet, som ikke var skovbevoxet, mellem lav rOslyog og 
renlav i en tildannet fordYbning mellem dette og bestod af strå, der havde et underlag af mos. Det sidste 
rede gjorde med hensyn til beliggenhed en undtagelse fra samtlige tidligere fundne (fOr 4 stkr og iår 2). 
Trll.lerken synes nemlig med forskj!lrlighed at Ulgge sit rede temmelig åbent, helst på tyndbevoxede 
enerabber, der er bevoxet med en mager gr.tsvegetation, der aldrig er istand til at skjule redeL Her U!gges 
det indtil (aldri under) en ganske liden ener, der snarere syns at have til hensigt at tjene som m!lrke end som 
ly. M!lrkelig nok have samtlige de reder der have ligget ved enere v!lret lagt på nordsiden af disse. Det 
fOrste llg var i disse 3 reder lagt; 9 april, 11 te og 12 mai. HOsttrllkket er ikke iagttageL 
Skjærpiplerke Anthus rupestris: Er obs. i skj!irgården 27 og 29 marts. Et utvivlsomt skj!lrpipl!irkerede 
med 5 små unger er fundet i KragerOholmene 11 mai. <Se anm, for mai) Jens Ellingsenfandt 11 mai på 
Rodholmen (Krageroholmene) et rede med 5 unger. Fuglen var lid.en og spids, grå af/arve og lwvde en 
pistende ljd. Rede lå pd marlæn mellem småt ris. 
Heipiplerke= "engpiplerke" Anthus pratensis: Ankom 26 april. Strax talrig. Allerede fra 2 september 
viste engpipUlrken sig i mindre mangde, men den blev heller ikke ihOst på langt nar så talrig, som den 
pleier at vllre. Den er senest obs. 20 oktober. 
Trepiplerke Anlhus arboreus: Ankom 28 april. l mai var den alm. Den er stadig iagttaget indtilll 
september. 
Linerle MotacUia alba: I den fOrste uge af marts er en linerle flere gange seet på Ålestranden og Gr!svik, 
ligesom også en samtidig skal v!lre seet i Glemminge, men om dette har v!iret overvintrende eller 
stormfordrevne individer er ikke let af afgjOre. Det sidst.e Wr måske v!lre det sandsynligste, skjOndt 
tidspunktet for dens ankomst til Danmark er betydelig senere. Trakket begJndte 6 april, og den var få dage 
senere alm. udbredl Allerede 22 april så jeg en linerle beskj!lftiget med redeb~gning. 
Afreisen foregik 27 september. Dog så jeg endnu l oktober 6 stkr. i fOlge og 2 e en. I november er en 
linerle stadig seet ved bruget og på Ålestranden, hvor den sidste gang blev seet 5 december. 
Gulerle MotacUillflava: Ankom 8 mai og holdt sig her til slutten af måneden. (En iagttagelse om dens 
trllk (Se anm. for mai) 8 mai så Nils Hansen Skåre en gulerle ved Slaire. Samme dag er den obs. ved Åle 
af Arvesen og ved Stena/cer (et individ) af Hjalmar Dyret. 27d.e så Arvesen, da lum lå på soen ved 
Råholmen (Krageroholmene) og fisked.e 7 guler/er som kom tråklænde nordover. De Jwm iklce samlet, men 
dog så kort efter hverandre, al d.e om/rent mdtte betragtes som et folge. 2!)<ie og 3ote mai iagtrog Olaves 
Agnalt 2 guler/er ved Solibruget, hvor lum så dem på hustagene. 7 aug. er den atter seet (nogle stkr.), men 
er ikke iaguaget senere end 11 september. 
Fossekal Cinclus aquaticus: Ved den elv, som går til Solibruget, er flere fossekaller iagUaget i fOrste 
halvdel af april (6te- 121e), og 2 stier. sk:udL 
Duetrost Turdus viscivorus: Er ivinter bemllrket som overvintrende, idet et individ er fanget i done l 
januar. Dens ankomst indtraf 4 april. Allerede strax lader den sin med måltrostens Jet forvexlende sang 
Mre fra en grantop. Fra 24 september har jeg seet den blandt kramfuglene på torvet. og er adskillige 
bleven torvftlrt. Senere end 19 oktober er den ikke obs. 
Gråtrost Turdus pilaris: har i vinter v!lret alm. til ud i februar, men siden har den varet borte en tid. Efter 
snefaldet 14 marts vendte den igjen tilbage og var da en kort tid talrig. Herunder er den også hOrt synge 
(eller kvidre) i kor. I slutten af april forsvandt den igjen. På hOsttrltkket er den fHrste gang bemUrk:et 24 
september. Nogle dage i midten af oktober viste den sig talrig efter et starkt snefald, som da indtraf, men 
har detpå igjen vlret borte til slutten af måneden, da den atter en tid optrådte talrigere til midten af 
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/ november, men var i slutten af samme måned igjen sparsom. I december var den ganske alm. og fangedes 

tildels endnu i doner. 
MAl trost Turdus musicus: Ankom 11 april. Den Mrtes strax synge, men ble ikke på en uges tid alm. Et 
rede ved Fjelle indeholdt 9 mai 3 friske Dg. Et andet rede, som fandtes i Ålebjergene 18 mai, indeholdt 5 
omtr. 2/3 rugede llg. F{)rste llg var i disse tilfcllder lagt 7de og ste mai, når antages 15 dages rugning. 
H6sttråkket s}'ntes at begynde omkring 20 september, idet der da begyndte en sWrre fangst Til midten af 
oktober var den talrig, men aftog derpå hurtig, og allerede 23de var afreisen afsluttet Kun meget få er 
iagttaget i de rnlrmestef{)lgende dage. (Anm. for oktober) Var torv/Ort i stor miingde J5de, men synes 
allerede J6de at våre aftaget betjdelig. Et knippe kramfugl på 18 stkr., .som Alfhild kjobte J'Jik og .som var 
fanget Jsde og J6de indeholdt kun 2 mdltroster. z<Jde forekom den heller ik/ce meget talrig blandt den 
torvforte kramsfugle, men derimod atter talrig 22de. l de folgende dage har den våret meget fåtallig. 
Afreisen må således betragtes a/sluttet 20 eller 23de, idet de e:umplarer, som har våret fanget i ugen 23-29 
er meget få. 2!Jlie så jeg kun et par individer på torvet, hvilke db g godt kun~ våre fanget forst i ugen. 
Rødvingetrost Turdus uilzcus: Ankom 2 april, men hovedtr.lkket foregik dog fllrst i dagene 9-13de. 17de 
var den ganske forsvundet Hllsttrllkket indfandt sig 25 september. De forekom i rigelig m!ngde (talrigere 
end måltrosten) indti123 oktober, da sWrsteparten synes at vllre afreist samtidig med foregående, men var 
dog endnu alm. til udgangen af måneden. De have ihOst viltet slirdeles vel~. 
Svarttrost Turdus merulD: Ankom 25 marts. På PapperOen Mrte jeg en sorttrost synge om morgenen 19 
april. Om hOsten er den fOrste sorttrost fanget 16 september, men blandt den store m:tngde kramsfugl, som 
kom til byen, var den ikke berrulrket f()r 8 oktober. Den var da nogenlunde alm. til 8 november, da den 
syntes at forsvinde. Senere har jeg kun bemllrket et individ, fanget 29 november. 
Rintrost Turdus torquatus: Ankom 17 april og var at trllffe indtil l mai. 11 te og 12 mai er et par (hann 
og hunn) seet ved DYret, og 15de traf jeg 2 stkr. på VesterOen, af hvilke jeg dog kun fik se den ene, der var 
en hann. Dens forekomst der på denne fremskredne tid af våren gav mig mistanke om at den kunde hllkke 
der, men fandtjeg imidlertid intet tegn, der kunde bestYrke denne formodning. I oktober er den bemllrket 
fra gde, men meget Blallig til månedens udgang. 
Rødstrupe Luscinia rubecula: Ankom 6 april. 16 oktober traf jeg den endnu almindelig i Ålebjergene. 
Rødstjert Lwcinia phoenicurus: Ankom 27 april. Er observeret indtil midten af september. 
Steinskvett SaxicolD oerumthe: Ankom 11 april, men blev dog fOrst alm. omkring 24de. 
15 mai fandtes ved Åle et rede med 5 friske ag, hvoraf altså det fOrste måtte vare lagt 11 te. Redet, der lå i 
et stengFirde, var lidet og tyndt og bestod af strå, ftne grllsrtsdder og fjllr. 
SkjOndt ikke på langt nllr så alm. som i aug. er den stadig iagttaget indtil 28 september. 
(Se anm. for au i. og septr.) August- Så jeg endnu indtill8 august almindelig ved bruget, men kort efter 
forsvandl den fra dets omgivelser. September - Fore kom ifolge Arves en endnu 2de september almindelig i 
KrageroholmeM. 4de trafjeg den også 1alrig på enjagttur i Berg. Endnu 7de er den if. Arvesen 
almindelig omkring Åle. nte trafjeg kun en .stendulpe på enjagttur i Skjeberg. Arvesen sd 3 stkr. ved Åle 
samme dag. Fremdeles 17de sagde han, at den var almindelig sammesteds. 21de så han enjlok på omkring 
et s~s stkr. på Ålejorde~ og 22de sd han 3 stkr. i Krageroholmene. Endnu 2sde .sd Arvesen 2 stkr. på 
sidstenåvnte sted, men siden vides den ilclæ observeret. 
Buskskvett Sø.ricola rubetra: Ankom l mai, men er fOrst fra 6te el. 7de bleven alm. Observ. indtil 11 
september. 
Gjerdesmett Troglodyus europæus (pa111ulus): Har også iMst viltet talrig i tomten på Grllsvik. hvor jeg 
også har iaguaget den i hele december. 
Tornsanger Sylvia cinerea: Ankom 15 mai. 
Møller Sylvia cunuca: Er observeret 13 mai. 
Hagesanger Sylllia hortensis: Ankom l juni og blev endnu fOrst alm. på flere dage. Endnu 12 aug. hOrte 
jeg en havesanger synge meget livlig. 
Løvsanger Syl'llia trochilus: Ankom 4 mai og er obs. endnu 25 september. 
Gransanger Sylvia abietina: Ankom 18 april og er obs. endnu 2 oktober. 
Toppmeis Pørus crisiiJIUS: Jeg fandt iår 7 topmeisreder. Kun et af disse reder var nyhakket af fuglen 
selv i en rAdden aspestubbe, to reder lå i birkestubber med vertikale huller af omtrent 4" dybde (det ene var 
også benyuet det foregående år), et rede fandtes i et naturligt vertikalt hul i en frisk asp, et i et gammelt 
meisehul i en frisk asp, et lå i et gammelt hul i en asp og et i en hul or. Samtlige kun i 3-7 fods hOide 1ia 
marken. I disse reder, hvoraf de 5 indeholdt5 Ag og 2 kun 4llg var det fOrste lagt 15, 19,19.21,24 og 25 
april. Det 7de rede, som ikke blev raget, blev ikke rnlrmere undeoogt 
Et af rederne fandtes netop som uc:lkOOcningen foregik. De spade unger vare iomtrent ganske nOgne, men 
havde på hovedet en stor dundusk. Rederne, der havde et underlag af ftn mos, bestode af et ovennåde tYkt 
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lag (omtrent 1/2") fine hår og uld af mus, ekorn og hare, i et tilf~de også tillige noget planteuld, som var 
meget fast sammeniutet tildels ved hjelp av spindelv:lv. Et rede var tillige indvendig belagt med små fjllr. 
Kjøttmeis Pørus major: H6nes allerede synge fra beg)lndelsen af marts. I mai fandt jeg 3 reder, i hvilke 
det f~rste Ag var lagt 3, 7 og 9de. Et af disse reder JA i et lidet hakkespethul i en tOr asp, de andre lå i hule 
aspetr:ler. Se n~ere anm, for mai, 7 maifandtjeg et rede med et åg ved Varhal i et halckespethul i en tor 
asp. Da jeg 21 ~og aggene var der 9 stkr., der neppe var mer end 3 dage ruget. Da det viste sig at flere 
af aggene vare bedaklcede med åggehvide og 2 sådanne også vare henlagte på kanten afreden,fordifuglen 
havdefundet dem bortskjåmle, uden at de dog var itu, må der, når man tager hensyn til at de blot vare 
rugede i Mist 3 dage, utvivlsomt have våret flere ag, måske 2 eller 3 mere. J4de tog jeg et rede i 
Ålebjergene i en hul asp. Også dette rede, der indeholdt 8 Jams en dag varmede åg, havde våret u.dsatfor 
forstjrrelse. Da redet blev fondet det ste var hullet ti/stoppet med mos så fuglen ilcke lcunde lwmme ind, det 
indeholdt da 3 åg. Hullet blev ryddiggjort og de 3 åg borttagnefor at leilighed igjen lauule blive 
beboelig. Rimeligvis er reden laget i brug af dets oprindelig eier, eftersom antallet af åg lam blev 8. 15de 
fandt jeg et rede med 7 åg i en hul asp på Vesteroen. Blev ikke taget. 
Svartmeis Parus aler: 14 mai fandtjeg et kulmeiserede i en fjeldsprllkke indeholdende 5 friske 11g. 
Hunnen JA så hArt på redet at jeg måtte tage den ud. Det fOrste 11g altså lagt 10 mai. 
Granmeis Parus borealis: 3 reder fundet i mai indeholdt alle 9 ag. I to af disse var det ftsrste :lg lagt 2dre 
og Il te mai, det tredie blev forsåvidt ikke undersOgt. Samtlige reder JA i huller, der var nyhakket af fuglen 
selv, to af dem i rådne birkestubber, det tredie i en tOr or. Rederne bestode af enebast i et tilflllde stllrkt 
blandet med hår og uld af gnavere, i et andet fandtes enkelte fj:ir, men i det tredie var der udelukkende 
bast. Det blev iagttaget, at når fuglen under llgtagningen forlod redet, tildiDdc:ede den Aggene. <Anm. for 
mai) 14 maifandtjeg i Alebjergene i en birlc.estubbe i et affoglen selv luJklc.et hul et rede med 9 crc 4 dage 
rugede åg.If. Herman og Hjalmar Dyret indeholdl reden 8de 7 åg. Flere gange, som de wukrsogte reden, 
fandt de åggene tildåklcete, noget som de formodede fuglen gjorde selv for at beslcjtte dem, da de o Æ så 
tidligere har seetlignende. Reden bestod af enebast står/a blandet med hår og uld af gnavere. 21 e mai 
undersogtejeg 2 reder, hvist med 9 åg. Det ene rede lå i et aj fuglen selv luJ/cJæt hul i en birkestubbe og 
bestod af basttrevler som fuglen, når den var borte fra reden havde dåkket over åggene. Det sidste ag var 
lagt J5Jiie (if. Hjalmar Djret) Det andet rede lå i en or også i et of fuglen selv luJ/cJæt hul og bestod som hint 
af basttrevler, hvortil/øm enlcelte fjår. Om disse åg vare varmede blev iklc.e undersogt. Begge rede fandtes i 
niirheden af Dyret. 
Stjertmeis Oriles caudatus: 6 december så jeg en tiden flok stjertmeiser på 6 stkr. 
Trekryper Certhill familiaris: Der på flere år har forekommet meget sparsomt, synes igjen at skulle 
fortsge sig. I oktober traf jeg den ganske talrig i Ålefjeldene. 
TJrnseiler Cypselus apus: Ankom 19 mai og trak igjen bort 19 aug. En efternOler er seet ved Åle 25de 
og 30te aug. samt l september, da også 3 stkr. blev seet på en gang sammesteds. 
Nattravn Caprimulgus europæus: Ankom 3 mai. På jordeme ved Åle var den almindelig hver aften til 
18 aug., men har jeg også siden seet den et par gange nemlig 21 de og 24de. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 5 april. Også iår forekom den meget sparsomt heromkring. 
Skogdue Columbø oenas: Ankom 26 marts. BemArket 8 oktober. 
Orrfugl Tetrao tetriz: Fra begyndelsen af marts begyndte århanen allerede at spille omkring Fredriksstad, 
men var den derimod ikke Mrt så tidlig l:lngere oppe i bygdeme. 
Storfugl Tetrao urogallus: Tiuren begyndte at spille en uges tid ud i april, men f~rst i den sidsre uge af 
måneden har rOien for alvor bes6gt legen. På KragertSen blev 28 mai fundet et rede med 6 llg, hvoraf de 3 
blev klakket nogle dage (3 eller 4) senere. De andre havde sandsynligvis varet ubefrugtede. Når antages 24 
dages rugning har det fflrste :lg varet lagt 3 mai. 
Jerpe Tetrao bonasw(Tetrastes bonasio): 28 oktober skjlXi W. Sissener en jerpe i Svendal, hvor han 
samtidig så 4 stkr. 
Tambøne Gall us domesticus: Af Hans Syvertsen Åle er holdt jeg 17 mai et cylinderfonnet nåsten i 
retvinkel kroget Mnscllg. 
Vaktel Perdiz coturniz: 24 mai er en vagtel Mrt ved Ulveng i Borge. 
Vipe Va~uus criJIIJJUS: Ankom 20 marts. Endnu l te mai traf jeg flere viber på Oren. Foruden ved 
Skibstadlålen på Asmaltsen, hmckede iår viber også på andre steder af tsen. På nJlvnte sted fandt jeg 29de 
mai et rede med 4 neppe mer end et dtsgn rugede ag, men fandt også 2 kuld unger hvoraf de Wdste kunde 
ansees for at vare 7 r. 8 dage, de yngste for 2 dage gamle. If6lge dette var det RSrste ag lagt (når regnes 16 
dages rugning) 3, 9 og 25 mai. 
Tundralo Charadrius helYeticus: Ved Stangeskjl!r er i september skudt 2 individer af k:ystbrokfuglen. Det 
fflrste, et ungt individ, blev skudt 7de, det andet 27de. 
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Heilo CluJradrius pluvialis: Er iår ikke obs. f6r 29de april. 4 mai er en flok obs i ÅJebjergene. Allerede 
21 aug. er den igjen truffet i Berg og 27de samme måned er4 sllcr. skudt på Oren. 
Sandlo= "StrandryJen" Cluzradrius hiaticulo.: Ved Skibstadkilen på Asmal6en fandtjeg 29 mai et rede 
med 4 omtr. 4/5 rugede llg. Redet, der lå meget langt fra vandet var dannet som en hulning i den af 
forvidtrede skj!l bestående jordbund, der tildels er cyndt mos og grllsbevoxet, dels er uden vegetation. Det 
forste llg i dette var altså lagt omtrent 14de, men det Jod samtidig til at kllikningen allerede i almindelighed 
var foregået. 
DverJo ="den lille strandrjle" CluJradrius minor: På Oren er 16 mai truffet flere små strandr)iler. Ved 
Skjå.lviksanden på Asmal6en fandt jeg 29 mai et rede med 4 tre dage rugede llg. Redet, der var en 
ford)'bning i den stenede sandstrand, var belagt med små stene og ovenpå dem små korte trllpinder af 
omkring l/4" Ulngde. Medens det fflrste llg i dette rede var lagt 24 mai, syntes llglligningen forovrigt ikke 
at v!re alm. beg}'ndL 
Tjeld Haemtltopus ostrøkgus: Ankom 27 marts. 
Storspove Nununius ørqiUltus: Ankom 21 april. Den var en kort tid ganske alm. og er også seet i store 
flokke. Allerede S aug. er den igjen seet i skjllrgården. Et exemplar, som blev skudt 4 september i en 
lyngmark i narheden af Skjebergkiten befandtes at have spist blåbar. 
SmAspove Numenius phoeopus: Er ikke iagttaget f6r 19 mai. 5 spover (angivelig småspover) som er seet 
på Spjer6en 8 aug. har rimeligvis helst varet storspover. 
Brusbane Macheus pugnax: Er obs. 7 april. I slutten afmåneden er den hyPpig seet på skjllrene på 
vestkanten af Hval6eme. Allerede 5 aug. er den igjen truffet i skjargården, hvor et individ nllvnte dato blev 
skudt på Stangeskj!r. I slutten af samme måned og begJndelsen af september forekom den alm. på flere 
steder, hvor der var sumpigt terrling. Den blev således skudt både på Åsgårdstranden, i Ålekilen og i 
Stråsenbugten, men er ikke bemll.rket senere end 4 september. 
Strandsnipe A c/iles hypoleueus: Er ikke iagttaget f6r 7 mai. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Blev ikke iagttaget på vårtrakket, men på Msttrllkket indfandt den sig fra 5 
august, men er ikke iagttaget senere end 7 september. 
Rødstilk Totanus calidris: Ankom 27 marts. 29 mai fandtjeg ved Skibstadkilen på AsmalOen et rede 
med 4 omtrent 3/5 rugede llg. Det lå midt oppe i en lav, Jcrybende ener, der ikke kunde danne noget diDcke 
over det og bestod af Wn gras, der var lagt i et af fuglen gravet hul. FOrste llg kunde antages lagt 16 mai. 
Også om hOsten viser den sig i kileme, således blev et ungt individ skudt i Skårekilen 31 august Den 
synes at vare reist i begyndelsen af september. (Se anm.) Arvesen beretter 12 september at han ikke liinger 
ser den rOdtsnt!ppe i Jwlmene. 
Skogsnipe Totanus ochropus: Ankom 11 april og syntes en kort tid at v!re ganske alm. 
Grønnstilk Totanus glareola: Ankom 23 april. Den var såvel på vårtrakket som om hOsten meget 
fåtallig. 18 juli er 2 grOnb.snepper seet i Ålekilen. 
Tundrasnipe (krumnebsneppe) Tringa subarquata: Et ungt individ af den spovenllbbede strandvibe er 
skudt i Ons6skjlirene 27 aug. Exempl. sendte jeg til universitetsmuseet. 
Myrsnipe Tringa alpiruz: Et exempl. skudt på Oren 22 mai. Om Msten er den bemllrket fra 27 aug. indtil 
22 september og var i denne tid ganske talrig isllr i skjllrgården, men er også ttuffet i Ålekilen. 
Dvergsnipe Tringa minuta: Også denne var ganske talrig iMst, is!r i skj:lrgården, men er også truffet i 
Ålekilen. Den er tildels seet i temmelig store flokke og er ligesom foregående bemlbket fra 27 aug. til 22 
september. 
Polarsnipe Calidris canuJus: Denne strandvibe, der ellers synes at forekomme meget sparsomt her, har i 
Mst viltet ganske almindelig. Den er dog kun påtruffet enkeltvis eller i ganske små flokke, hvoraf flere 
individer er skudL Den er kun truffet i skjlkgården mellem 20 aug. og 12 september. 
Rugde Scolopca rusticola: En efter al sandsyndlighed overvintrende rugde er iaguaget ved Dal i Borge 3 
og 4 marts. Den ankom 27 marts <se anm, for marts) Christen Dal (Borge) fortalte 6 mtJTts at luJn lulvde en 
rugde i når heden af gården 4tk, ligesom også hans tjent! ste gul dage':Jtorud havde stådt o p en rugde ved 
Sor-Dal. Jf. Chr. Dal( l t;;de) er den ikke senere iagttaget ved Dal. 27 sd jeg en rugde ved Åle Iierne. 
!folge Chr. Dals tjenesteguJ er rugden seet på tråk om afteTU!n 27de og de to folgende aftener, men uden at 
luwrte. Ved Fjelle lille er 2sde el. 25Jde seet 2 Jugle, som vistnok har viiret rugder, der om aftenen i 
ml5rkningen lwmjljvende sammen uden at give nogen ljdfra sig. 2!Jde /el. 1/2 8 om aftenen så W. Sissener 
en rugde somfloi over landeveien ved SluJre uden nogen ljd. 
2 april så jeg den på tr.llk ved Tronddalen kl. 7.27. 3 april beg. trllkket ved Dammyr 
kl. 7 .15". 4 april beg. tr.Udcet ved Dammyr kl. 7.11 ". Livligt trmc: uagtet der bUlste stllrkt S. V., men luften 
var tYk og oversk:)let. 5 april beg. trllkket ved Dammyr kl. 7 .19". 7 april beg. trllkk:et ved Damm9r' kl. 
7 .39" . Sissener skjOd den aften dersteds en hunn, som kom uden lyd kl. 8. 
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12 april beg. trakket ved Dammyr kl. 8.2". 17 april beg. tr.lkket ved OnsO prastegård kl. 7.52". 
18 april beg. tråkket ved Dammyr kl. 7.49. 19 april beg. trmcket ved Dammyr kl. 7.59. 21 april beg. 
tråkket ved Dammyr kl. 8.3. 22 april beg. trllkket ved Dammyr kl. 8.18. 23 april beg. tr.lkket ved Dammyr 
kl. 7 .39. V eiret var stille med mildt, men stllrlct regn. 25 april beg. tr.lkket på Kragerren kl. 8.10. 
l mai beg. trlllcket ved Dammyr kl. 8.10. 2 mai beg. tråkket ved DammYJ" kl. 8.29. 
3 mai beg. trWcket ved Dammyr Id. 7.58 og varede til kl.8.55". Der var kun en rugde, men denne bak 8 
gange. Det var stllrk nordlig om aftenen og regnede Ult. 4 mai begg trillet ved DammYJ" kl. 7.42. 5 mai 
beg. trillcket ved SkårerOnningen kl. 8.28. 6 mai beg. tråkket ved SkårerOnningen kl. 9.5". I midten af 
oktober var rugden alm. men er ikke bemarket senere end tsde. 
Dobbeltbekkasin Scolopax major: 26 aug. skjOd jeg en dobbeltbeklcasin i Skåreldlen. 
Enkeltbekkasin Scoloptu gallinago: Ankom 6 april. Den er i de fOlgende dage obs. på flere steder og 
var i midten af måneden talrig i kilerne. Om aftenen 13 mai iagttog jeg 2 enkeltbekkasiner, som over 
Ålekilen flOi og mlikrede i luften. Da jeg ankom til stedet i mOrkningen holdt de på med sin makrende 
flugt, med hvilken leg de uafbrudt fortsatte. Da jeg havde iagttaget dem 1/l time holdt den ene op, og jeg 
hOrte den ikke mere fo~tte, men den anden vedblev endnu ustandselig, da jeg efter 3/4 times ophold gik 
derfra. Siden beg)'ndelsen af aug. har den v!iret talrig i kileme, men afreisen foregik tidlig. Allerede 10 
oktober faldt der sne, veiret blev mer og mer vinterligt, ocfc 14de var der fold vinter med l l/l" sne, men 
endnu var der adskillige bekkasiner i Skårekilen både 13 e og 14de. Den 16de er sidste gang den er obs. 
Kvartbekkasin("smAbekkasin") Scoloptu gallinulil: Er obs. allerede 8 september. I begyndelsen af 
oktober var den temmelig talrig i kileme. 19 oktober bragtes en småbeklcasin til torvs sammen med endel 
kramsfugl og angaves at v!ire fanget i done ved Ro i Råde. Da marken på den tid var bed!ikket med sne, 
var det vel småt om fOde for den. 
Myrrikse Gallinulll pOTZiliUJ: FOrst 15 mai er den småplettede sumpMne Mn i Ålekilen. 26 aug. skjOd 
jeg i Skårekilen en unge, der var så liden, at den neppe var over 6 uger gammel, dog fuldt befjllret og 
flyved)'gtig. Åggene kunde således neppe v!ire lagt fOr i sidste uge af juni. Det synes at stadfltste sig, at 
den iregelen lagger ag meget sent. 5 oktober er et voxent individ skudt i Skårekilen. 
Åkerrikse Cre:r praunsis: Ankom allerede 7 mai og var ved midten af måneden ganske alm. 
Trane Grus cinerea: Ankom 21 april. På Åkebergmosen i Råde opholder hver vår nogle traner sig en 8-
14 dages tid. Således såes iAr dersteds 4 stkr. 21de og 9 stkr. 23de. 27de var der blot en, som der da blev 
skudt på. (Anm. for april) 21 april så tåkJærru Anton og Lauritz Olsen Åkeberg en flok traMr pa 4 stier. på 
Åkebergmosen i Råde og 23de sd de 9 stkr. s~steds. På dette sted vise de sig hver vdr og opholtk sig 
der gjerne en 8-14 dages tid. 27de skjod Anton Olsen pd en sammesteds, der var dengang blot en der. 
3 mai om morgenen så jeg en trane, som Irak over Grl!.svik i nordlig retning. Den var et Oienblik forud seet 
kredse over Ålekilen no gle gange, men tog derpå kurs nordover. 29 mai så jeg ved Sk:ibstadkilen på 
Asma.IOen en trane, som jeg 2 gange swctte op på samme sted. Af den m:lngde dels friske, dels gamle 
exkrementer som fandtes på foJSkjellige steder, lod det til at den en llingre tid havde opholdt sig der. 
Grlhegre=beire Ardea cinerea: I aug. måned har flere heirer opholdt sig i KragerOholmene, hvor også et 
ungt individ er skudt zsde. 31 te samme måned er også et individ seet i Skårekilen. 
Grågås Anser cinerew: Ankom 31 mans. Navnte dags morgen er en stor flok på omlr. 60 individer seet 
ved Oren, hvorfra de så ud til at fl)'ve op. (Se anm. for marts)- 31 marts /el. 7 om morgenen så GLarsen og 
Hans Syvertsen en stor flok grågjå.r ved Oren, hvorfra det så ud som de varefloine op. De delte sig i to 
flokJæ aj hvilke den ene på 23 individer blev ved at flyve omkring, medens den anden, tkr var mindst 
dobbelt så stor drog sydover. I de fOrste dage af april er flere store flokke på indtil50 slkr. seet omkring 
SOstrene og Misingen. Endnu 16 mai er en flok seet på trl1k nordover. 21 og 23 september er flokke seet 
på trl1k sydover. (Anm. for se,ptember) -21 september efter indtrådl mJ)r/æ om aftenen /el. 7.40 blev en stor 
flok grågjå.r iagttaget at triiklæ langs SeuJelven sjdover. Ved SeuJ blev den iagttaget afOie Larsen, der 
anslogflokJæn til omkr. 50 stlrr •• der floi i en b~ i noget mer end slaulhOide. Derefter blev den et stjlclce 
liinger nede iagttaget aj Jaløb Hanssen Orebåk, der dog ikJce sd dem, men aj deres står/æ og nårljdende 
skrig antog at de var mange samtjloi mL!get lavt. Derefter bU!v de hOrt afbillettoren på Griirvilc samt 
endel passagerer idet tk jloi over Floen henimod Åsgdrdstranden, hvor de antog at de lagtk sig. 
Sandsjnligvisjloi de dog over Krageroen til åren eller oerne udenfor sanvne. 23de sd G. Larsen og 
Hans Sjversen ved Moss en grågtlsjlok, somjloi ostover. 
KortnebbgAs Anser brachyrhynchw: 8 oktober bragtes til torvet et n)'skudt exemplar af denne gås, der 
var fllldet ved V andsjO i rulrheden af gården Huseby i Råde. Exempl., der var en ungfugl, blev tilsendt 
univeJSitetsmuseet, (men ansåes dengang af professor Collett for dubiOst) <Se beskrivelsen under oktober) 
-stk oktober blev der for min regning indkjobt på torvet i Fredrik.rstad en gås, der var skudt ved Vandsjo i 
niirheden aj gården Huseby i Råde. Exemplaret var en ungfugl af den kortnåbbede sådgås: Nåbbet, der var 
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rosenrOdl med sort någl og rod, hovde ingen gul ring bagenfor niiglen. Det var42 mm langt med 20(hvoraf 
17 udvendig sjnlige) lanu!ller i overnabbet. Under ho.gen en liden hvid plet pa spidsen af ho.gevenkelen. (Se 

'~ -
tegning). ~ 

~~ .. ~·~n<l~t- nol.t-..1: 
Gravand=fagergåsen V u/panser tadorna: Ankom 11 marts. Ved Huser på AsmaiOen blev mig 29 mai 
forvist et rede, som var fundet 27de med 10 ag, som hunnen da lå og rugede på. Redet, der JA langt inde på 
Oen i en ur, var imidlertid, da jeg så det, pl )Indret Endnu 16 september er en fagergås seet vest for 
StrOmtangen. 
Stokkand Anas bosclul (boscus): 22 september erholdtjeg en ung hann, der holdt på at anUlgge 
vinterdragt, idet den nye dragts vatrede fjlire stak frem overalt i omtr. lige an tal med de gamle. 12 oktober 
så jeg på torvet en andrik i fuldstlindig vinterdragt. 
Krikkand Anas crecca: Er obs. i Skårekilen 15 april. Fra sidst i aug. var den alm. i kileme og ved 
kYsten. 
Brunnakke Anas penelope: Var på hOsttrWcket obs. 8 september. I Skjebergkilen så jeg 11 te i samme 
måned en flok på mellem 20 og 30 individer. 2 hann-exemplarer, den ene ung, den anden gammel, hvilke 
blev indkjObt på torvet 15 oktober, begyndte såvidt at anlllgge vinterdragten, idet begge begyndte at få 
nogle vatrede fjlir ved gumpen og skuJdrene. Den ene var skudt i R&ckestad. 
Stjertand Anas acuta: 26 aug. er en ung hann skudt i Kragertsholmene. 2 september traf A. Arvesen en 
he] del i Stråsenbugten, af hvilke han skjOd 4 stkr. 
Svartand Fuligula nigra: Var talrig i mai måned. Om hOsten var den isar talrig i skjhgården i 
november. 
Sjøorre Fuligulllfusca: Hvoraf jeg så en en flok 9 oktober var også ganske alm. i skjårgården isar i 
november. 
Havelle Fuligulll glacialis (Clllngulll glacialis): Var i fOrste halvdel af april ganske alm., men ikke så 
talrig som ofte om våren. Allerede i anden halvdel af måneden var den forsvunden. Fra beg9ndelsen af 
oktober er den efterhånden i månedens JOb bJeven ganske ta1rig, men har dog ikke vllret seet i store flokke. 
Bergand="bjergand" Fuligula marilll: Synes at have v!lret ganske alm. i skjArgården på hOsttrlllcket. I 
midten af oktober så jeg flere af dem på torveL 
Kvinand Fuligulll clangulo: Allerede ved midten af april måned var hvinanden forsvunden fra 
skjllrgården. 
Laksand="bavand" Mergus merganser: 29 oktober så jeg hos en vildthandler på torvet en hunn af den 
store fiskand, men kunde ikke erholde oplysning om, hvor den var skudt. Måske var den kommen ovenfra 
bygdeme. 
Siland Mergus serrator: På Misingen fandtes 23 mai et fiskandrede med 11 friske :tg, hvoraf altså det 
fOrste kunde antages lagt 13de. 
Havsule Sulo IHJssana(Dysporus bassanus): Var endnu i beg. af jan. alm. Fra beg. af december er den 
igjen iagttageL 
Makrellterne Stemaflu-vio.tilis: Ankom 15 mai. Endnu 7 september så jeg 3 terner på Floen. 
Krykkje l.Arus tridactylus: Renken forekom alm. udenfor SOstrene 9 oktober. 
Lommer Gavia = "Colymbus": Fra beg. af mai forekom lommene meget talrig på sOen. 
Lomvi Uria troilø: Var endnu i beg. af marts ligeså talrig, som den pleier at vike om hOsten, og endnu i 
sidste halvdel af april forekom den meget talrig, men holdt sig altid tilhavs udenfor SOstrene og Misingen 
og mellem disse og Fllrder. Fra 25 september beg. spidsallcen at komme ind og var allerede alm. på Leren. 
En uges tid senere var den talrig. 17 november blev et albinosexemplar skudt på Leren. Den var oventil 
askegrå brun, hvor den ellers er sort. Nllbbet var komgulL 
Lundefugl Mormon arcticus: Ved Misingen er 2lundefugle skudt 23 mai. Kun disse to var seet. 
Alke Alca torda: Ligesom spidsalken var også den butnllbbede alke fremdeles talrig endnu i marts og 
april. Endnu 29 april blev et gammelt individ skudt ved SOstrene. 
Om Msten er de fOrste skudt 4 oktober, men jeg traf den endnu gde ikke synderlig almindelig. 
Rldyr Capreolus -vulgaris: Se anm. for januar;, 2']tk jan. blev en rtlbuJc skudt af /cjobm. Ri ise og 
pantelåner Hansen niir bygråndsen ved Bings bazin, hvor djret skal have havt tilhold i et Mlvt drs tid. Da 
horn~me sjntes nylig foldede og nje end nu ikke begjndte at vox.e frem var det antagelig en yngre bule. 
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TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1887 
l. Alauda arvensis 
2. S turnus vulgaris 
3. Alauda arborea 
4. Emberiza nivalis 
5. Vulpanser tadoma 
6. V anellus cristatus 
7. Fringilla coelebs 
8. Fringilla cannabina 
9. Corvus monedula 
10. Turdus merula 
11. Columba oenas 
12. Haematopus ostrilegus 
13. Anthus rupestris obs. 
14. Fringilla montifringilla obs. 
15. Scolopax rusticola 
16. Totanus calidris 
17. Corvus frugilegus obs. 
18. Anser cinereus 
19. Turdus iliacus 
20. Turdus viscivorus 
21. Columba palumbus 
22. Motacilla alba 
23. Luscinia rubecula 
24. Scolopax gallinago 
25. Machetes pugnax 
26. Buteo vulgaris 
27. Emberiza schoeniclus 
28. Turdus musicus 
29. Saxicola oenanthe 
30. Totanus ochropus 
31. Accentor modularis 
32. Falco tinnunculus 
33. Turdus torquatus 
34. Sylvia abietina 
35. Grus cinerea 
36. Numenius arquatus 
37. Hirundo urbica 
38. Hirundo rustica 
39. Totanus glareola 
40. lynx torquilla 
41. Anthus pratensis 
42. Emberiza hortulana 
43. Luscinia phoenicurus 
44. Anthus arboreus 
45. Muscicapa anicapilla 
46. Charadrius pluvialis 
4 7. Alauda alpestris 
48. Saxicola rubetra 
49. Caprimulgus europæus 
50. Sylvia trochilus 
51. Cuculus canorus 
52. Actites hypoleucos 
53. Crex pratensis 
54. Motacilla flava 
55. Sylvia cwruca 
56. Sylvia cinerea 
57. Muscicapa grisola 

obs 

obs 

obs 

22 februar ( Jle febr.) 
5 marts 
6 n 

10 " 
11 " 
20 " 
20 " 
25 " 
25 " 
25" 
26 " 
27 " 
27 .. 
27 " 
27 .. 
27 " 
28 .. 
31 " 
2 april 
4 n 

5 " 
6 .. 
6 .. 
6 .. 
7 .. 
10 .. 
10 " 
11 n 

11 .. 

11 " 
13 n 

17 " 
17 " 
18 .. 
21 " 
21 .. 
21 " 
22" 
23 " 
25" 
26" 
26 .. 
27 " 
28" 
29 " 
29 " 
l mai 
l mai 
3 " 
4 .. 
5 .. 
7 .. 
7 .. 
8 .. 
13 .. 
15 .. 
15 " 
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58. Stema fluviatilis 
59. Gallinula porzana 
60. Cynselus apus 
61. Lanius collurio 
62. Sylvia hortensis 

obs 
15 n 

15 " 
19 " 
24 n 

l juni 
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1888 
Jaktfalk Falco gyrfalco: Et ungt individ af jagtfalken skudt på .Rautl15 januar. 
TArnfalk Falco tinnunculus: Ankom iår ftSrst 18 april. 

Thomes notater 1888 

Vepsevåk Pernis apivorus: 11 juni blev et hann exemplar skudt ved Tronddalen i OnstS. 
Hønsehauk Astur palumbarius: Et overvintrende individ (ungt fugl) skudt ved Åle i OnstS 6 febr. 21 
september bragtes et ungt individ tillensmanden. 
Spurvehauk Astur nisus: Var talrig omkring midten af april. 
MusvAk Buteo vulgaris: Ankom 11 april. Den synes at ankomme i små flokke eller selskaber. Således 
såes 12 april på en gang 5 stkr., der kredsede over Ålejordeme. 
FjeUvAk Buteo lagopus: Ankom 22 april. Et 24 april skudt individ havde i ventrikelen en markmus. 
Spurveugle Strix passerinø: 19 decem ber erholdtjeg fra Cnnen i Onso en spurveugle, som jeg tilsendte 
universitetsmuseet. 
Snøugle Strix nyctea: I oktober eDer november kjObte Fr. Jacobsen et smukt ungt exemplar (hvidt, 
sorlplettet), der var angi vet skudt i OnsO. 
Svartspett Picus martius: 19 september er en sorthakkespet skudt ved Brllkke i OnsO. 
Tret!spett Picus tridactylus: 15 april så jeg en hunn ved Kjfilberg. 
Vendehals Iynx torquilkJ: Ankom 28 april. Et exemplar skudt 25 augusL 
Gjøk Cuculus amorus: Ankom 11 mai og var alm. fra 14de. Indtil1 juli har jeg omtrent daglig Mrt den 
gale, men er også af og til Mrt helt til l l te. 
LAvesvale Hirundo rusticø: Ankom 30 april, men var dog endnu ganske fåtallig indtill6 mai, fra hvilken 
tid den ftlrst begyndte at blive alm. I et rede i en lade på D}iret, hvilket indeholdt 5 ag fremkom ungerne 7 
juli. FOrste llg måtte altså her våre lagt omtrent 20 juni. 
Afreisen foregik 7 september. 21 de samme måned er dog endnu iagttaget en flok ladesvaler. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom 4 mai, men blev heller ikke alm. f6r over midten af måneden. Afreise 
samtidig med ladesvalen. 
Sandsvale Hirundo riparill: En af de få steder, hvor denne art her i egnen har en rugeplads, f'mdes på en 
holme i Glommen udenfor gården Snapop i Varteig. 
Sidensvans Ampelis garrulus: Var endnu i ftlrste halvdel af jan. ganske talrig, men er ikke obs. senere 
end 21de. På efterårsvinteren er den ikke bem1lrket 
Gr:tnuesnapper Muscicapa grisola: Ankom 16 mai. I et rede med 5 llg, som jeg fandt på bruget, var det 
fl)rste :lg lagt 12 juni. Redet lå på en fremsk)'dende bjalke under tagskjllgget på et bordhus og var 
hovedsagelig bygget af strå og bomuldsgamdotter samt indvendig foret med fine rlXlder og Mnsefjllr. 30 
juni fandt jeg i en brat fjeldvllg ved Åle et rede med 5 blinde, antagelig 3-4 dage gamle unger. POrs te llg 
var her altså lagt omtrent 9 juni. 
Hagenuesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Muscica.pa atricapUla: Ankom 3 mai. 3 juni fandt jeg i 
Ålebjergene i en hul asp et rede med 6 et par dage rugede llg. Redet bestod af et t)indt lag bast og strå med 
et tYkt underlag af tOrre bla de og den fine naverlignende furu bark. Ft:)rste llg lagt 28/5. Det viste sig at 
hullet havde tilMrt en kulmeise, hvem fluesnapperen havde jaget på d6r, og oden videre bygget sit rede 
ovenpå hins, uden engang at kaste dens deriliggende 4 llg ud. 
Tornskate Lanius collurio: Ankom 19 mai. 14 juni tog jeg ved RM et rede med 6 to dage rugede llg. 
Redet, der ikke lå synderlig over en fod fra marken i et Ult slåperiskrat, havde et underlag af store og grove 
slåperiskviste ovenpå hvilke et tykt lag kviste og urtestilke. Det egentlige rede, der var fast bygget, bestod 
af allehånde materialier. strå og urtestilke af forskjelligste slags, fine Iyngkviste, grllsrOdder, mos, lav og 
t6rt USv m.m., hvilket indvendige var foret med et tykt lag fine gr.lsrMder og tilsidst hestetagel. Dets 
indvendig diam. var2 7/8", dybden 2 1/4" medens det hele redes omfang var nfu;ten 9" i diam. 
11 juni fandt jeg ved Torp i OnsO et andet rede ligeledes i et slåperiskrat Det indeholdt 4 llg, men blev 
ikke senere taget eller undersOgt. Fremdeles så jeg samme dag ved Dale store et rede, der 9ae havde 
indeholdt 5 llg, men nu blot et, der viste sig 1/3 ruget. Redet, der lå i en liden Ult gran hav de et underlag af 
grankviste. Denne sidste tomskade havde selvfOlgelig forladt sit ene llg og allerede 22de fandtjeg dens 
nye rede, som den hav de bygget i en ener omtrent 40 alen fra det ftjrste, og hvor i den påny lå og rugede på 
5 lig. Alt dette var altså gjort på 12 dage. Det forste llg i de ovemulvnte f6rste 3 reder var lagt 8, 8 og l 
juni. 
Skjære Pica caudata == europaea: I et rede, som blev fundet ved Brllkke 2 mai fandtes 7 friske llg og i to 
reder sammesteds 7 mai 4 llg i det ene og S i det andet. I et rede som blev fundet ved DYret 9 mai var der 9 
ag. Det fOrste llg i disse reder måtte således vllre lagt 26 april, 4, 3 og l mai. 
Kråke CoTl'us corniz: I et ved Brllkke fundet rede var der 5 friske llg 7 mai, men i et rede ved HalvorsrM 
blev det 5 ag ftjrst lagt 2ode. Det fOrste llg i disse reder altså lagt3 og 16 mai. 
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Kornkdke=blAkråke Corvus frugihgus: Ankom 26 marts. G. Larsen fortalte, at da han nllvnte dag i 
snetykke gi.lc til Kristiania med "Oscarsborg", kom der omtrent ved Laurkullen en blåkråke ombord og satte 
sig på baugen og i riggen. Den syntes både udmattet og forvildet, men flOi igjen efter at have hvilet en 
stund. I de fOrste dage af april er flere seet RUgende kajetrakket. 
Kaie::Kaje Corvus moneduliJ: Begyndte at komme 26 marts med N.O. vind, der ud på dagen gik over til 
V. Også i de fOigende dage, som den stadig er seet komme var der N.O. 
2 april, i svag nordlig vind, var der et livligt trllk. Jeg så fra 2-3 indtil 12 stier. i fOlge al tid fulgt af kråker. 
5 april var trllkket omtrent endt. På Msttrllkket er kun en mindre flok seet 20 oktober. 
Stær Stumus Yulgaris: Ankom 31 marts. 27 mai fandt jeg ved OnslS pråstegård 2 reder, det ene med 
netop udklllkkede unger, det andet med 2 nylagte llg. Begge reder lå i hule aspetrller. Det sidste var et 5 
fod dybt hul, i hvis bond, der var helt nede ved roden af trllet, redet lå. Gjennem en smal sprllkke, som gik 
hele stammen nedigjennem kunde Aggene sees. Det forste llg i disse to reder var altså lagt til meget 
forskjellig tid, nemlig 9 og 26 mai. Afreisen foregik omtrent 20 oktober, dog er nagle stkr. seet endnu 
25de. 
Dompap Pyrhulll europæa=pyrrhulll: I jan. og febr. var dompapen stadig at se i haveme. 30 oktober har 
den auer vist sig. 
Grankorsnebb Lo:rilz curvirostra: I juli måned er korsrUlbbene igjen seet her (Anm. for juli) Enjlok 
korsnåbber var seet af HjalTIUJT Dyret 16 juli. -og er efterhånden blevne mere og mere talrige. I september 
så jeg dem flere gange ifård med de nye grankongler, hvilke de llgesom ekornen måtte afpille skj!U for 
alcj!U fra baren for at komme til de endnu umodne frO. 
Bokfink FringUla coelebs: I månedeme jan., februar og marts er enkelte overvintrende bogfinker seet, 
hvilke også ai og til have besl)gt haveme. Det har vliret både hanner og hunner. 2 april beg. vårtrakket og 
fra l ode har den varet talrig, uagtet sneen lå alendyb over markerne, hvor de fOn;te barflllkker fOrst kom til 
syne 17de, og i tall Ose skurer svartnede nu disse og andre finker ( cannabina og linllria)sammen med lllrker 
og snespurve om for at sOge barflakkene. I et rede på Gdlsvik blev det 5 llg lagt 19 mai. I et rede med 4 
llg ved Dale lille blev det fOn;te llg lagt 24 mai. Redet lå i en gran og Dggene var af den gråagtige form. 
Også 4 juni fandtes ved Dyret i en furu et rede med 5 lig ligeledes ai den gråagtige form. Da fuglen 
imidlertid senere ikke blev seet ved redet, tog jeg det, og llggene viste sig kun ubetydelig (mellem 1-2 
dage) rugeL Deue rede var bygget af mos og strå, der var fast sammenvllvet med spindeMlv og 
insektspind og tildels indblandet med med blomsterfnokker og fjllr. Indvendig var det belagt med hAr, 
hestetagel og fjllr og udvendig pyntet med gråhvid stenlav. Indvendig diam. 1 3/4", dYbden når 2". 
Henimod midten af oklOber begYndte de at trl1kke bort og var omkring 22de fon;vundne. 
Bjørkefink FringUla montifringUla: På vårtrllkket viste bjergfmken sig iår i stor mllngde. De fOrste blev 
iagttaget 21 april flokkevis, men allerede et par dage senere var de igjen forsvundne. Den pleier ellers 
sjelden at vise sig her på vårtl1lkket ialfald ikke i nogen synderlig mllngde. Den tinder ikke her den 
alpinske natur, som den ynder. Dens ophold var da også denne gang kortvarigt, og kun få er bemlirket i de 
nartneste dage efter 23de april. Også under hOsttrllkket er deres ophold her kortvarigt, idet de ikke gjeme 
sees uden under bortreisen. Således er de iår kun obs. i ugen 21-27 oktober. 
Gråspurv Fringilla domesticll: Allerede 23 marts så jeg en gråspurv, som trak strå til reden. 
Pilfiok Fringilla montanll: På fortet Kongsten hllkker pilfinken i huller i fllstningsmuren. 15 juni fandt 
jeg således dersteds et rede med 3 crc 4 ~ 5 dage gamle unger. FOn;te lg altså lagt omtr. 26 mai. 
Grønnfink FringUla chlori.s: Er fremdeles iagttaget i jan. og febr., en gang også en flok på et snes stkr. 
Tornirisk FringUia cannllbina: Ankom 5 april, men forekom fOn;t over midten af måneden i no gen 
mllngde. Om hOsten var den endnu ganske alm. i dagene 11 og 12 oktober, men forsvandt kon efter. 
Endnu den sidste gang jeg så dem opfOrte en flok en kvidrende konsert. 
GrAsisik Fringilla lin.aria: Har jeg siden 15 indtil 22 april stadig truffet tildels i swrre flokke både på 
jordeme og i skoven. 31 oktober viste den sig her igjen. 
Jernspurv Acuntor moduliJri.s: Ankom 14 april og var alm. til månedens udgang. Om hOsten er den 
obs. endnu 21 oktober. 
Gulvspurv EmberiZJl citrinella: Fra 20 marts beg. gulvspurven sin vårsang. 
Jeg fandt 3 reder: Det ene ved KjOlberg 27 mai med 4 friske llg_. 
Det andet ved Dyret 30 mai med 5 llg, hvoraf det sidste lagt 2~. Taget 31 te. 
Det tredie ved lille Dale 30 mai med 5 llg, hvoraf det sidste lagt samme dag. 
Af samtlige reder, der lå på marken, lå det fOn;te under en stor gran, vel skjult af de helt til jorden Ult 
mohangende grene, de andre under Ultte enere, der skjulte dem vel. 
Det fOrste rede, der lå mellem mossen og grllsset var fast bygget af grllsstrå, indvendig tyldt med fme 
gr.isrOdder ovenpå hvilke et tYndt lag hestehår. Rundt kanten, men ikke under bunden, fandtes et lag mos. 
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I de to sidste tilflUder lå de rugende fugle så fast på redet at de ikke engang fltii af om jeg slog i enerne over 
dem. H~rste llg lagt 24, 25 og 26 mai. 
Hortulan Emberizll hortula1Ul: Ankom 30 april. 24 mai fandt jeg ved D}'ret et rede med 3 llg. 30te 
indeholdt det 5, som fuglen da lå og rugede på, og 5 juni kl. 4 om efterm. fandtes ~gene under udkliDming, 
idet 2 unger da var fremkomne. Når det S llg her måtte vllre lagt om morgenen 26 e mai, foregik altså 
udkUlkningen 11 te dag. F()rste lig i dette rede var lagt 22 mai. 
Sivspurv Emberizll schoeniclus: Er obs. på vårtrlikket 24 april (et par hann og hunn). 
På Mstt:rl1kket er den i oktober måned jevnlig obs. indtil28de, 
Snøspurv Emberizll nivalis: Har vist sig fra 27 marts. Den fOrste iagttagelse var et individ, som om 
aftenen 27de, da Oskarsborg i snetykke passerede Moss, kom og satte sig på d!lkket, hvor den forblev en 
lang stund. Nogle dage senere såes den flokkevis og blev efterhånden talrigere efterhvert som der kom 
flere barflllkker tilsyne og var 17 april sllrdeles talrig. Jeg så den da i store flokke på op til et par hundrede 
individer på markeme. I de sidste dage af oktober viste den sig her igjen. 
Fjellerke Alauda alpestris: 14 april blev et individ sk:udt på Risholmen i KragerOholmene. 
Sanglerke=lerke Alauda arvensiJ: Ankom 22 marts, men fOrst fra 2 april gik trllkket livligt Den synes 
iregelen at trllkke enkeltvis. (Se anm. for april) 2 april trale liirlæn livlig. Dog så jeg aldrig flere i fOlge, kun 
en aj gangen, og talte jeg omform. på et par timers tid 14 forskjellige. J]di var den overmåde talrig og 
sviirmede omkring på markerne i store flokke. Således så jeg på Ålejorderne en jlok på vistnok henved et 
par hundred. 17 april var den ovennåde talrig og sv!!nnede om på markeme, hvor de fHrste barflllkker 
begyndte at komme frem, i store flokke, som jeg så gå op til henved et par hundrede stkr. Nat til12 juni 
hOrte jeg ved KjOlberg lllrken synge allerede kl. 12.15" inden endnu den mindste gryning ai dagen var 
mllrkbar. Fra kl. l ai, da det begyndte at lysne, gjenlM dens sang overalt. 6 juni fandt jeg ved RM i OnsH 
et rede med 4 stkr. 3/4 rugede ll.g. Det simple rede, der lå i en thimotheieng, bestod ai urtestilke og Wrre 
grove strå. FHrste Ag lagt 21 mai. Afreisen foregik i lObet af fOrste halvdel af oktober. Ganske alm. endnu 
11 te og 12te. Traf 21 de et individ og 27de er en flok seet på trllk sydover. 
Trelerke Alauda arborea: Ankom 2 april og var 10de alm. 13de samme måned så jeg i en bakke, hvor 
der var en bar fliDc: en fl ok på 7,8 stkr. S april er den hOrt s)lnge. I et rede ved Dyret, som jeg tog 14 mai, 
var det f~rste llg lagt sde. Redet lå mellem rOslyng 16" på nordsiden af en liden ener på et nasten skovbart 
fjeld. I et ved lille Dale 20 mai fundet rede fandtes 4 spllde unger, som hunnen da lå over. Da redet 3 juni 
fandtes forladt kun de således ungeme netop have varet udklllkkede da redet blev fundet. Redet lå mellem 
lyng i en fjeldslcråning. 20 juni erholdt jeg fra Dyret et rede med 4 en dag rugede llg. Redet, som var taget 
samme dag, lå mellem r6slyng og bestod ai strå. Endnu 3 juli erholdt jeg et samme dag ved D}iret fundet 
rede med 4 !g, der var ruget i 5 dage. Redet lå ved en flad ener på dennes nordside. Det f6rste llg i disse 
reder altså lagt 8 og 4 mai samt i de to sidste, der utvivlsomt har vllret anden gangs lruld 16 og 26 juni. 
Skjærpiplerke Anthus rupestris: 2 stkr. iagttaget 27 marts af G.Larsen på tur fra Kristiania i snetykke. 
Da Oskarsborg passerede Moss kom de ombord og sad lange på diDc:keL 
Heipiplerke="engpiplerke" Anthus pratensis: Ankom 18 april og var i slutten af samme måned indtil 
henimod midten ai mai talrig. Fra 9 september traf jeg den alm. såvel i Ålebjergene som på jordeme. Den 
var isllr talrig omkring slutten af måneden, var endnu alm. 12te oktober, men er ikke seet efter 21 de. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 5 mai. 30 mai fandtjeg ved Dyret et rede med 5 (3 dage rugede) 
l!.g. Redet, der var simpelt og usammenhllngende bygget ai udelukkende Wrre strå lå på marken mellem 
rOslyng i en fordybning indtil en fjeldkant, hvor det på denne voxende lyng hang udover og dannede et tag 
over det. FHrste ll.g lagt 24 mai. Den er obs. endnu 14 oktober. 
Linerle MollJcilla alba: Ankom 2 april og blev umiddelbart efter alm. 
Ved Åle fandtes på et tag et rede, i hvilket det 6te lg blev lagt 24 mai. 
9 juni fandt jeg i en stavstabel i tomten på Grllsvik et rede med 6 crc 6 dage rugede ag. Det flirste l!.g var i 
disse reder lagt 19de og 30 mai. Afreisen foregik 27 september. Aftenen forud var der seet en uslldvanlig 
mlingde af dem i r6rene i Ålekilen. Dog så jeg endnu 2 stkr., som indti16 oktober holdt til ved fabrikken, 
og en dag (3oktober) så jeg 4 stkr. i lllndsen ved brugeL 
Gulerle MollJcillajlava: Ankom 9 mai. Om hOsten er den iagttaget fra midten af aug. Den var isllr alm. 
i beg. af september og er iagttaget indtil 21 de samme måned. 
Fossekal Cinclus aquaticus: I beg. af april såes en fossekal jevnlig en uges tid langs iskanterne omkring 
Gdlsvik. 
Duetrost Tunlus viscivorus: En duetrost bragtes en ai de sidste dage i jan. sammen med endel 
flokketroster til torvet Den ankom 11 april og var omtrent strax alm. 
På Msttnikket, da her var meget lidet .kramsfugl, formodentlig pågrund ai totalmangel på rognebllr, og 
endnu mindre er fanget, blev denne art ikke engang bemlldret. 
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Gråtrost Turdus pilaris: F~rst 30 april er iår flokketrosten seet i nogen sWrre m~gde, idet den tidligere 
kun har forekommet sparsomt. Jeg så stOrre flokke indtillO mai. Om hOsten viste den f~rste flok sig 13 
oktober efter et snefald om natten. Henimod midten af november forekom den en kort tid talrig. 
MAJtrost Turdus musicus: Ankom 17 april, strax talrig, men dens sang var ikke at hOre f()r 24 april. Et 
rede ved D}iret indehoJdt 5 ll.g i påbegyndt rugning 28 mai. Redet lå i en lav og Uit granneppe 3 fad over 
marken og var så vel skjult, al det ikke var synligt udenfra. 
F~rste ag lagt 23 mai. Fra 15 september var den seet i flokke og var i slutten af måneden talrig, men 
derimod mindre talrig i oktober til hvis udgang den er obs. 
ROdvingetrost Turdus Uilzcus: Ankom 16 april og var meget alm. tsde. Endnu 2sde april var den alm. 
På Kragertkn bOne jeg den dag 3 stkr. synge sådan, som den pleier ved hlUdcepladsene nordenfjelds. Jeg 
har aldrig tidligere hOrt den synge ordentlig hernede. På hOsttitkket viste den sig ikke f()r 9 oktober. Den 
var ligesom de ~vrige trostearter ikke talrig ihOst Den er bemarket indtil 3 november. 
Svarttrost Turdus meru/Q: Ankom 15 april. På hOsttrlficket er den f()rste sorttrost obs. 13 oktober og den 
sidste 9 november. 
Ringtrost Turdus torquatus: Ankom 16 april. Efter at den i nagle dage havde v:ket gangske bone, 
optrådte den et par dage, 30 april og l mai, i us:idvanlig stor mllngde. De besOgte herunder hyPpig 
jordeme og såes i flokke på 10-20 ja endog et par gange på omkring 50 stkr. l mai observeredes også ved 
Åle to stkr., som sad i et tra og sang. <Anm. for a:oril og mai) 16 april erho/dtjeg en ringtrost,lwnn, som 
var slaLdt Stl1nlne dag ved ostre Bråklce af Edvin Bråklce. J?fle så også Edvin Bråklæ en ring trost på samme 
sted. Samme do.g sd jeg ogsd selv ved Volle og Ålelierne 4 stkr,, hvoraf jeg skji5d 2. 17de traf Arvesen 
ringtrosten almindelig pdjlere steder. 22de var den lcun sparsom/ al se. 3ote havde den våret usådvanlig 
talrig. Gustav Andreassen Orebåk havde således om morgenen seet henved et halvt hundrede stkr, hvoraf 
han skjod 3 (derafto i et slcud) og Adnlf Arvesen hovde seetflereflolclæ på 10-20 stkr. wlover jorderne, 
engang endogsd enjlok pd henved 50 stkr. Han skjod nåvnte dag 6 stkr.- Mai:- der var så talrig 30 april 
var n.åsten ilclæ at se l mai. Dog havde Arvesen den dag sondenfor gården seet 2 stkr., som sad oppe i et trå 
og sang. "Sangen, der var te~lig enkel", sjntes han lignede måltrostens. 
På Msttrakket er den ikke iagttagel 
ROdstrupe Luscinilz rubecu!IJ: Ankom 17 april. Den opholdt sig i begYildelsen meget i haverne og lod 
også der sin sang hOre. 30 mai tog jeg et rede med 6 ag ved Fjelle i Onso. Det havde 24de indeholdt 5 ag, 
og viste sig nu at vare varmet i 5 dage. Redet lå i en bakkeskråning i nllrheden af en liden blik i udkanten 
af skoven og lå under en grllsstorv, der dannede et fuldstllndig tag over det Det var bygget af mos og Wrt 
lOv blandet med enkelte grove strå og fine pinder og var indvendig belagt med fine grllsrOdder og 
hestetagel. Det var meget stort og havde en udvendig diam. af meUem 5 og 6". Indvendig åbning 2 l/2" i 
diam. og 2" i dybde. 27 juni fandtes ved Dyret et rede med et ubefrugtet Ag og 5 fj!lrJdlldte unger, der 29de 
havde forladt redet Det f~rste Ag var i det fOrste rede lagt 20 mai og kunde i det andet vllre lagt omtrent 28 
mai. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom l mai. 3 juni fandt jeg 2 reder: Det ene ved Bdikke i OnsO i 
en rugekasse, der var ophllngt i et tril, indeholdt 8 crc l a 2 dage rugede llg. Redet var simpelt bygget af 
grove strå, blade, bark, bast og hår samt en hel del store fjllr(Mnsetjllr samt vinge- og stjertfjllr af 
småfugle), hvilke slags tjllr jeg aldrig har seet benyttet synderlig af andre småfugle. Det andet indeholdt 7 
llg 3/4 rugede og lå i et hult trll ved Torgauten. FOrste llg lagt 26 og 18 mai. Jeg hOrte dens sang endnu 25 
og 27 juni. Den er iagttaget endnu 14 september. 
Blåstrupe Luscinia suecica: 19 mai er en biAkjiilk (hann) obs. ved Tronddalen, hvor den holdt til i et 
lcrat ved en bak og sang flittig. 
Steinskvett Sazicolll oenonlhe: Ankom 13 april. 21 mai fandtjeg på Ager6en under en sten et rede, der 
indeholdt 6 friske llg. Redet, der udvendig målte henved 6" i diam. og indvendig omtr. 2 3/4" var bygget af 
strå, hist og her blandet med mos og en og anden sUSrre fj!lr samt indvendig belagt med finere strå, hestehår 
og fjar samt fåreuld, hvilke bestanddele Overst var af udelukkende hvid farve. Samme gang fandt jeg også 
sammesteds,ligeledes under en stor, et andet rede, i hvilket der endnu ikke var lagt llg. 31 mai fandtjeg 
ved Dyret et rede med 6, 1(3 rugede ag i en tjeldsprllkke. Redet kunde ikke fåes frem. 4 juni erholdt jeg fra 
Kolberg i OnsO tilsendt et rede uden angivelse af, når det var taget Det indeholdt blot 4 llg, der var varmet 
i 5-6 dage. Dets udvendige mål var 5- S 1(2" i diam. det indvendige 2 1/2". Det var bygget af strå og 
grllsrOdder indblandet med mos og tjar, indvendig belagt med finere strå og ovenpå dette et lag af fjllr, uld, 
insektspind, enkelte hestehår, filler og papirlapper alt sammen afhvid farve. 
11 juni fandt jeg ved LepperOd i et stengjllrde et rede med 7 ac 6 dage rugede llg. Det var bygget af strå 
og rOdder indblandet med lidt fj!lr. Indvendig var det udforet med et tykt lag hvide hestetagel blandt hvilke 
kun såes 2 små fjllr, ligeledes af bvid farve. 13 juni så jeg i en plankestabel i tomten et rede med 6 friske 
ltg, hvilket no gle smågutter havde forstYrret I disse reder kunde llggene i det fOrste, tredie, femte og sjete 
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vllre lagt16, 22 og 31 mai samt 8 juni. En uges tid ud i september var den endnu alm., men efter 7de synes 
den at vllre for.;vinden, når undtages et enkelt individ, der stadig er iagttaget ved Tronddalen helt til lO 
oktober. 
Buskskvett So.xicola rubetra: Ankom 4 mai. Alm. fra 1ode. I et rede ved Åle var der 5 friske ~g 6 juni. 
11 juni fandt jeg ved DYret et rede med 6 blågrtsnne ved den tykke ende sjelden tYdelig rustbrunplettede lig, 
der var varmet crc 5 dage. Redet lå i en bakke under kanten af en sten, der dannede et fuldstll.ndig tag 
(altså ikke som et stendulprede, der al tid ligger så lan&t indunder som muligt). Det var bygget af mos, 
indvendig af fine strå og lidt hestetagel. Allerede 21 e havde denne buskskvllt et nyt rede flirdig med 5 llg, 
som den da havde lagt sig til at ruge på, kun 30-40 alen fra det ftsrste sted ved en orestubbe. Dette rede 
blev udklll.kket om efterm. 3 juli altsA 13de dag. F6rste llg i de to forste reder var i begge lagt 2 juni. 
Allerede i den fOr.;te uge af september trak den bort, men endnu 22de blev et individ iagttaget ved Åle. 
Gjerdesmett TroglDdytes panul~uropaeus: I de sidste dage af oktober indfandt gjllrdesmutten sig 
som sadvanlig på Grllsvik. 
Tornsauger SyMa cinerea: Ankom 19 mai. 6 juni fandtjeg ved Ålelieme et rede med 5 friske ag, på 
hvilke fuglen var begyndt at ruge. Samme dag fandtjeg også ved ROd et rede med 5 lg, hvilke jeg 
imidlertid ikke tog fOr gde, da llggene viste sig 2{3 rogel 12 juni fandtjeg ved Vollebjerget et rede med 5 
stllrkt rugede ag, som ikke blev taget. 19 juni fandt jeg ved Fjelle et rede med 5 omtr. 1/3 rugede ag. Det 
ftsrste llg i de 3 reder, som blev raget, var lagt 2 juni, 28 mai og 12 juni (når regnes 12 dages rugning). Af 
disse reder lå det fOrste i en liden granbuske, de to rutste i slåperiskrat og det fjerde i en vi1d 
stikkelsb!lrbusk. Det fOrste lå vel en fod over marken, de Ovrige ganske nede ved den, (i et tilflilde så nllr 
samme, at jeg såvidt kunde fOre hånden under det), så de var ganske skjulte af det i krattet voxende tJUte 
grlls. Rederne vare omtrent ens byggede af tOrt grlis og fine stive urtestilke, (i et tilflllde også indblandet 
med insektspind), indvendig foret med fine strå og grasrOdder ovenpå hvilket et t)indt lag sorte hestetagel. 
En af rederne, som blev målt, havde en indvendig diam. af 2" og var 2" d)ibt, og uagtet vllggene og bunden 
var omtrent l" tYkt. var det dog formedelst sin lOse sammenvllvning ganske gjennemsigtigl Rundt kanten 
var de alle mere eller mindre rigt pyntede med dotter af insektspind. Jeg så den endnu 7 september. 
Hagesanger Sy1Yi4 horunsis: Ankom 21 mai. 30 juni fandt jeg ved lille Dale et rede med 4 n1lsten 
flirdigrugede llg (11-12 dage). FOrste llg altså lagt omtrent 16 juni. Redet lå omtrent 1(1, meter fra marken i 
et bj6mebllrkrat og var udelukkende bYgget af strå heftet med lidt insektspind. I den indvendige foring, der 
var af finere strå, fandtes et eneste hestetagel af brun farve. Indvendig mål 2 3/8" i diam. og l 3/8" dybde. 
Det lå i narheden af en bak. Jeg hOrte dens sang daglig indtil udgangen af juli. 
Løvsanger Sy1Yi4 trochilus: Ankom 5 mai. Den er iagttaget endnu 9 september, da et exemplar blev 
skudt. 
Gransanger SyM11 abieti1111: Ankom 24 april. 
Fuglekonge Regulus crisllltus: 8 juni fandt jeg ved DYret et rede med 9 vel halvrugede llg (6-7 dage). 
Redet, der fandtes i en stor gammel gran, hang mellem de nedhllngende smågrene yderst på en af trllets 
stOrste grene i omtr. 12 alens hOide fra marken. 24 juni fandt jeg atter ved DYret et rede med 8 crc 2 dage 
rugede lig. Redet hang i en stor gammel gran crc 14 a 15 alen Mit på den Yderste ende af en meget lang 
gren vel skjult meUem de tat nedhlingende smågrene. 6 juni fandtes det nye rede til den fuglekonge, fra 
hvem det fOrste blev taget, i kun 4 graners afstand fra det fOrste. Det hang meget hOit oppe i en stor gran, 
antagelig 16 alen fra marken og blev, da det blev fondet, nedtaget med den yderste ende af den gren, 
hvorpå det hang, hvilken nemlig blev afskåret i den tro, at det var fuldv:iipet. Da det derpå viste sig kun at 
indeholde 2 lig, blev det igjen bragt op, og den afskårne gren fastbundet, hvor den havde siddet. Uagtet 
fuglen var vidne til deue, fortsatte den desuagtet llglligningen. Da det wde blev undersngt, fandtes der 6 
llg, og da jeg endelig 16te tog det, viste disse sig at vlre halvrugede (6 dage). Den havde altså behOvet 27 
dage for at få et nYt rede fllrdig og l!gge det fOrste lg. FOr.;te lg i de to fOrste reder var altså lagt 25 mai 
og 16 juni. Beskrivelse afredeme se anm. for juni og juli. Juni- 8 junifandt jeg ved Dyret et rede med 9 
vel hlllvrugede (6-7 dage) åg. Redet, der fandtes i en stor gammel gran, hang mellem de nedhiingende 
smågrene yderstpå en aftriiets storste grene i omJrent 12 alens Midefra marlæn. Det var udvendig 3" i 
diam. og omJr.ligeså Mit. Den oventil sammensniirede åbning crc 1114". Det havdefuldlømmen 
p&UJgform og var bygget affin gron mos, der vor fast sammenjiltet med inseklspind og spindelvåv. 
/ndvendig var det rigt udforet med små blode jår og hestetagel og åbningen var fuldståndig lUlcJæt af en 
krands af stivere småfuglfjåre, der vor således stillede at de bOiede sig indad og elastisk lUklcede åbningen 
når fuglen enten smat ind eller ud. Udvendig var det belagt med lav aftråer(iklce usnea barbata (en 
stry/av)) og birlæniiver. 24 j&UJifandtjeg atter ved Dyret et rede med 8 crc 2 dage rugede iig. Redet hang i 
en stor gammel gran en14 a 15 alen Mil på den yderste ende aj en meget lang gren vel skjult mellem de 
tåt nedhiingende smågrene. Det vor niisten 4" Mit og 3 112" i diam udvendig. Åbningen 1114" og dybde 2 
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/ 118". Det var bygget som det forrige og udvendig stafferer med grå trå/av der forMrrvnelig var foster 

nederst på redet. Åbningen var også luklæt medfjår på Sammt! måde som det ovenfor beskrevM. 
Juli:- Hjalmar Djretfandl6juli etfogleløngerede, som han uden niirmere u.nder.sOgelse nedtog med den 
yderste ende af den gren, hvorpå det hang, hvillcen Mmlig blev afskåret. Da det imidlertid viste sig kun at 
våre 2 åg i redet, blev det igjen bragt op og den afskårM grenfastbun.det hvor den havtk sidlkt. Uagtet 
fuglen var vidne til tktte fortsatte den desuagtet åglågningen og da han l ode igjen undersogte redet 
indeholdt det 6 åg. 16te ant og jeg sladde passe at tage det, men der var ikke bl eve l mere end 6 iig, der 
viste sig at våre halvrugede (altså 6 dage). Redet hang meget håit oppe i en stor gran (antagelig 16 alen). 
På grwui af at dette rede lwnfandJes i 4 graners afstandfra det# juni tagM og blot indeholdt 6 åg, er 
detlcJarligen det samme par som her har bygget om igjen. Redet var heller ilcke sdfoldendt som 
almindelig, således var det ilcke lukket medfjår. 
Topp meis Parus cristatus: Ved Brllkke i en gammel aspestubbe, i hvilken jeg også ifjor tog et rede, fandt 
jeg også iår 7 mai et rede med 5 friske Ag, hvilket jeg tog. Kun 14 dage efter eller 21 mai havde den atter 
nyt rede fllrdig med 5 Ug i det samme hul. Disse Ag vare endnu ikke udk:Uikkede 2 juni (13de dags 
morgen). 10 mai fandtjeg ved Dyret 2 reder: Det ene lå i en hul asp og indeholdt 5 lg, der var varmet i 3 
dage. Det andet lå i en hul birkestubbe og indeholdt også 5 i to dage varmede :ig. 14 mai fandt jeg auer 
ved Dyret et rede med 5 crc 3-4 dage rugede Ag. To af de tagne reder blev analyserede. De bestod af blOd 
mos ovenpå hvilken et t}lkt og bll:Xlt lag af godt sammenvavet uld, hår. fjllr og en stor mllngde insektspind. 
Det andet adskilte sig fra det fOrste derved, at der blandt materialieme foruden de ovennavnte tillige 
fandtes hestetagel og hareuld. FOrste Ug lagt 3, 4, S og 7 mai. 
Kjøttmeis Pørus major: 28 februar hOrte jeg fOrste gang talgoxen synge. Et rede ved lille Dale, som lå i 
el hul nede ved roden i en frisk or, indeholdt 24 mai 91g, hvoraf det fOrste var lagt 13de. 8 juni tog jeg i 
Ålebjergene i et hult aspetrli et rede med 8 !g, der var varmet i 34 dage: Det f6rste llg altså lagt 29 mai. 
Blåmeis Parus coeruleu.s: Et par blåmeiser var i vinter daglige gj!lster på en talgpinde, som jeg havde 
opstillet udenfor et vindu. Nllsten regelmllssig gjorde de sin fOrste visit i grålysingen om morgenen. 23 
februar hOrte jeg den synge sin svage, men :Yndige strofe, medens den stadig bevllgede sig fra gren til gren, 
snart siddende og snart hllngende med Q~ggen nedad, medens sangen gik lige godt. 27 mai fandt jeg ved 
KjOiberg et rede i en hul asp. Hullet, der gik ned fra oven og var temmelig dybt, havde en meget trang 
åbning. Det indeholdt 9 crc 5 dage rugede :lg. Fuglen vilde ikke for lade redet. medens jeg tog liggene ud 
med en liggeske. FOrste llg lagt 15 mai. 
Løvmeis Parus palustris: I vinter har et par sumpmeiser af og til besOgt haverne på GrD.svik, hvilket 
ellers sjelden ~der. Jeg så den også undertiden i haven hos mig, men så den aldrig besOge talgpinden. 
Trekryper Certhtafamiliaris: Ved MOklegård i OnsO tog jeg 18 mai et rede med 6 en dag rugede llg. 
Redet lå mellem den lOsnede bark og stammen af en stor gammel Wr asp omtrent 4 alen fm marken. Det lå 
ovenpå et underlag af fme men tildels temmelig lange (6") Wrre grankvister og var fast bygget af 
basttrevler, yderst af grovere sådanne blandet med småstykker af morkent trll, inderst af meget fine, nllsten 
stry lignende, blandet med små fjlir. Dets form var oval som Rslge af den trange plads og målte indvendig 2 
l/4" i lllngde og neppe l 1/4" i bredde samt var omtrent 3/4" dybt FOrste llg var lagt 12 mai. 
Tårnseiler Cypselus ap us: Ankom 16 mai. På et hustag på Gdlsvik tog jeg 30 juni 2 lg, der var lagt i et 
spurverede under en tagsten af nederste md. Åggene var ruget i 5 dage, og det Rsrste således lagt 24 juni. 
Afreise 20 august. V ed Åserud i Tune så jeg i dagene l te - 3 september en fl ok på 5 ll6 stlcr· 
Nattravn Caprimulgus europæus: Ankom 4 mai. Om dens spil se en iai'ttai'else under 12 juni. -12 juni 
om aftenen be.sOgtejeg Multemjr iÅlebjergenefor at iagttage natteravnen. K/.10, det var endnu ikk 
meget slaunl, begjndte de sit eiendorrvnelig spil, og snart var de at hOre nastenfra alle tåttere holt ved 
ktJnten af den store mjr, ofte 5-6 st/u. på en gang blev det en gansu oredOvende musik. U de på selve 
myren, der var bevo:utmed små og spredutående forutråer hOrtes imidlertid ingen. De forholdt sig rolige 
på sine hvilepladse en hel time eller indJil der var indtrådt en temmelig stårk slalmring, og i hele denne tid 
var endnu ikh en eneste at se gjore no gen udflii.gt. Endelig såes den fOr ste kl. 11, og fra nu aj svårmede 
de ljdlose omkring over myren, mede n.r der endnu stadig hOrtes en hist og her opfOre sit rolcJigMnde spil. 
Riogdue Columba palumbus: Ankom 8 april. Den er iagttaget endnu 21 oktober. 
Skogdue Columba oenas: Ankom iår fflrst 13 april. I Ålebjergene i et hult aspetrll fandtes 13 juni et rede 
med 2, kun l h 2 dage rugede Ug. I dette kuld, som neppe i denne sene vår kunde vice mere end det fOrste, 
var altså ftkste llg fOrst lagt lO juni. Allerede 14 dage efter (27 juni) havde den igjen lagt 21lg i det samme 
rede. Begge arter forekom iår meget sparsomt heromkring. 
Orrfugl Tetrao tetri%: FOrst fra 2 april er århanen iår hOrt på spil, men det kom også kort efter i fuld 
gang. 18 juli bragtes mig et kuJd på 5 omtrent fllrdigrugede llg fundet ved ROd. Dette kuld, hvis fOrste llg 
måtte vlire lagt omtrent 25de juni, ligesom et andet på Tvetemyren. 7 juni fundet kuld på 4 stllrkt rugede 
ag, måtte vare omlagt 
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Storfugl Tetrao urogallus: 19 mai blev ved Langgård i Onsli fundet et rOirede med S l!g, hvoraf det fOrste 
rimeligvis var lagtl5de. 2ode blev det 6te lagt. 22ae var der 7 og 23de 8. ROien lagde sig derpå til at 
ruge, og der blev således ilcke lagt flere llg. Den havde således brugt 9 dage for at lagge 8l!g, idet den en 
dag intet lagde. 14 juni var der kun 6llg i redet. Medens det ene af de manglende blev gjenfundet udenfor 
og blev lagt tilbage i redet, fandtes intet spor af det andet. Om morgenen 1gde var en unge udkllliet, og 
sammen med den lå kun S llg i redet. Det 7de var altså atter udkastet, men fandtes nu ikke igjen. Om 
morgenen 19de lå der 4llg igjen i redet, og rOien havde forladt det med kun 2 unger. Til udkllikningen var 
a]tså medgået 26 <Jage. De 4 gjenliggende llg, som jeg tog, vare utvivlsomt ubefrugtede - indholddet var 
homognet tyndtflydende, men ikke råddent (stinkende)-. Det kunde ikke antages, at liggene havde taget 
skade hverken af frost eller fugtighed, eftersom der for det fijrste ikke havde varet nllvnevardig frost, siden 
den begyndte at lllgge sine llg, og demllst fordi redet havde en udmarket beliggenhed på et ophOiet sted 
under en gran. Det lå fortSvrigt temmelig åbent uden at vlire omgivet af noget, der tjente som skjul. Det 
var en simpel fordybning, som rOien havde dannet sig i det lHse jordsmon. Kun nogle af dens egne fjar var 
alt hvad den havde anvendt på dets udst)'r. En ungtiur, som jeg skjOd i Varteig 3 september, var uagtet sin 
endnu ringe stOrrelse (kun 8 ?) dog fuldt udfarvet. 
Rapphøne Perdu cinerea: RapphOnsene var iår talrigere i Råde, end de der har varet på flere år. 
Steppehøne Syrrhapus paradozw: Ligesom på flere steder i landet har den kirgisiske steppehOne også 
vist sig her i egnen ivår. 13 mai blev således 2 individer (hann og hunn) slrudt af en flok ved Ostby i 
UUerOd nar Skjebergkilen, omkring hvilken denne flok synes at have holdt sig en tid, thi 3 juni blev atter 3 
stkr. skudt ved MellOs i Ingedal, omtrent 1(2. mil fra det flkste sted. Også her blev nemlig truffet en hel 
flok. Endnu synes også i mellemtiden nogle individer at vlire skudt i Skjeberg, ifOlge en beretning i 
"Frhalds Tilskuer" (indtaget i "Morgenbladet" for 24 mai), der omtaler at no gle exemplarer er slrudt der, og 
at et af disse er skjllnket tillatinskolens naturhistoriske samling. Fremdeles er den også påtruffet i Rygge, 
hvor et individ er skudt 21 mai. Sammenlign apm. for mai og juni. Mai- No gle exemplarer af den asiatiske 
steppehøne (Syrrhaptes paradozus), om hvis besog i Ewopa vi for har bragt meddelelse, er ifØlge "Fr.halds 
Tilsk." bl evne sku.dte i Skjeberg (2 ex. Ullerud Skjeberg 13.5.1888). Et e:r.emplar af disse er skjænket 
Latinskolens naturhistoriske Samling -Juni- En gut fra Melløs i Ingedal skjØd iforgaars 3.6.1 888 tre 
kirlåsiske steppehøns, idet han stØdte paa en Ju!ljlok afdisse sjeldMfugle- skriver "Smaal. Amtst." Ste 
juni 1888. 
Vipe V ane l lus cristatus: Ankom 31 marts. 11 april er et liv li gt trllk af vi ber iagttaget ved Båeme på 
vestkysten afHvalOeme. Der trak stadig flokke på 4, 6-8 stkr. over sOen fra S.O.- N.V eller V. Ved 
Ålekilen så jeg en flok på 7 stkr. 27 april . Endnu 19 mai blev et individ, hann, skudt i Skårekilen. 21 mai 
fandt jeg på Landfasten på AsmalOen et rede med 4 crc 5-6 dage rugede lg, hvoraf det flkste således var 
lagt 13 mai. 
Heilo Charadriw pluvUDlis: Anlcom 17 april. Omkring midten af mai forekom den meget alm. Endnu 
19de iagttog jeg en stor flok, som trak Mit i luften over Gdlsvik, 2ode traf jeg nogle stykker på AgerOen, 
og 21 de 2 stkr. på AsmalOen. 
Sandlo("strandrylen") Clulradrius hialiculD: Obs. 18 april. 20 mai fandtjeg på Ager6en et rede med 4 
llg, der var ruget i 4 dage, og 21 de fandt jeg på AsmalOen et rede med 4 friske llg samt blodige levninger og 
en bob fjar efter en af en rovfugl drllbt og fortliret strandr)ile, sammen med hvilket også lå et uv~et llg. 
Fuglen var så nylig dr.ll.bt at levningeme endnu var fuldk:ommen friske. Disse reder lå, som almindelig er 
tilfllldet med denne art. temmelig langt fjernede fra stranden og var tildannede fordybninger i fjeldgrusen. 
Det fOrste llg var lagt 14 og 18 mai, ligesom det ved den drllbte fugls levninger fundne llg t)idede på en 
samtidig llglllgning. 
Dverglo(" den lille strandryle") Clulradrills minor: 20 mai fandt jeg på AgerOen et rede med et ag. 
Redet var en tildannet fordYbning i en opsJcyllet blåskjllldyoge rulr vandeL 21 mai fandt jeg på 
Ingennanholmen (Hvalijerne), på selvsamme sted som jeg dito foregående år har fundet rede, også et rede 
med et llg. Den 26de lod jeg dette kuld hente, og de 4 ag viste sig neppe synlig rugede, hvilket forhold 
tYder på, at det4 lig ikke har vllret lagt den 4 dag, men sandsynligvis f&st den ste. Også dette rede lå ikke 
langt fra vandeL I disse to reder var altså fOrste llg lagt 2ode og 21 mai. 
Tjeld HaertUJtopw ostralegus: Ankom 5 april. 26 mai fandtes på en holme rulr Ingermanholmen 
(HvalOeme) et rede med 2 ag, af hvilke det fOrste kunde antages lagt 25de, 
Storspove NumenJw arqUDtll!i: Anlcom 11 april. 4 august så jeg en flok på 7 stykke trakke sydover over 
Grasvik, idet de lode sit klingende skrig lyde ned fra luften. 
Småspove Numenius phoeopw: Var ankommet l mai og var alm. ved HvalOeme endnu i slutten af 
måneden. 
Lappspove Limosa rufa: 26 april er en yogre hann i nllsten ren vinterdragt skudt i KragerOholmene. 
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Brusbane Machetes pugnaz: Antages obs. ved SlrOmstangen 26 mans. Den vides imidlertid ikke senere 
iaguaget mr i sidste halvdel af mai, da flere er obs. i Ålekilen og SkArekilen, på hvilket sidste sted en smuk 
han i fuld vårdmgt blev skudt 18 mai. 
Strandsnipe Actitis hypoleucus: Ankom l mai og er obs. indtil 7 september. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Allerede l mai er et individ obs. i Krager6holmene, men har dog neppe v!lret 
alm. fOr efter midten af måneden. (Anm. for mai) l mai så Arvesen en glutsneppe ved Fuglesund. Jade 
skjod Bertram O/em en glutsneppe i Krageroholmene. Samme dag er også et aemplar skudt i Skårekilen 
aj Olaf Olsen Skåre. I slutten af august var den alm. i Kragertjholmene, hvor den er iagttaget indtil 7 
september. 
Rødstilk Totanus calidris: Er ikke obs. fOr 4 mai. 
Skogsnipe TotiJnus ochropus: Ankom 27 april. 
Grønnstilk TotiJnus gltzreola: Er obs. allerede 20 april og var alm. i slutten af måneden indtil midten af 
mai. Allerede 26 juli er den igjen påtruffet, og 30te samme måned bmgtes mig en ungfugl. 
Fjæreplytt Tringa IIUJritiiiUJ: 26 oktober er en fj!bpist skudt i HvalOholmene. 
Myrsnipe Tringa alpina: Var i hOst meget talrig. Den er bem:l.rket fra 25 august, da et gammelt individ 
blev skudt i skjllrgården, hvor den bar sit fornemste tilhold på skjar og holmer. 29de august erholdt jeg et 
ungt individ skudt et par dage tidligere. 17 stkr. skudt 16 september, var alle ungfugle. 
Dvergsnipe Tringa minuta: 16 september er et individ skudt i skjllrgården. 
Temmincksnipe Tringa umminckii: 18 mai er 4 stkr. seet i Ålekilen. 
Polarsnipe Calidris canutus: l sluuen af august og i september måned forekom islandssneppen 
ualmindelig talrig i skjllrgården. Det rurste individ blev skudt i Kragertjholmene 25 august - et smukt 
exemplar af en gammel fugl i sommerdtagt. 29de samme måned bragtes mig på en gang 15 stkr., som i 
dagene 26de - 28de var skudt på AgerOen, og som alle vare yogre fugle på en nar, der også havde nasten 
hel sommerdmgt med gulrOdt br)lst og mave. 
Endnu 20 september er et individ skudL 
Rugde Scolopaz ruslicola: Ankom 7 april, men blev ffirst efter midten af måneden alm. 
Om aftenen 17 april skjOd jeg på trlik enn hunn, som kom lydlOst med slark fart kl. 8. 
22 april forekom den ualm. talrig, så talrig som jeg nogensinde har seet den. På en tur langs åslieme i 
On~ skjOd jeg navnte dag 3 stkr. for hund, medensjeg havde mange gange så mange anbud. W. Sissener 
skjOd samme dag på en tur i Borge 7 stkr., men så også mange gange så mange. I den dagen forud faldne 
ny sne så jeg en masse spor og kunde i sneen se, hvorledes de overalt om natten var JObet ud af kratskoven 
og havde sOgt ud på de ru!.rliggende blOde agre, hvor de dog ikke fandtes om dagen. Som oftest traf vi 
dem parvis, sjeldnere enkeltvise, så der ved opflugten hyppig flOi op to samtidig. Af sporene i sneen kunde 
jeg også se, at de havde gået side om side. Grunden til denne usAdvanlige talrighed må vel rulrmest vlb'e 
den, at der endnu lå så meget sne i de fra sOen fjernere liggende bygder, at der ikke fandtes barfllUcker. 
Få dage senere vare de omtrent forsvundne fra disse steder, men der blev endnu intet trWc: ftjr 30 april. l 
mai beg. trWc:ket på KragerOen kl. 8.24" . 18 mai beg. trakket ved M6klegård kl. 9. 
11 juni beg. trlilcket ved Fugledalen kl. 9.48", medens det endnu var så at sige fuld lys dag, solen var såvidt 
gået ned og en svag skwnring beg9ndL 
Enkeltbekkasin Scolopøx gallinago: Ankom 22 april, men var endnu ikke alm. på flere dage. Den var 
endnu 23 oktober alm., men syntes 28de på det nllrmeste at vare reist, idet jeg da kun traf et eneste individ i 
Ålelcilen og senere ikke er påtruffet. 
Kvartbekkasin "småbekkasin" Scolopax gallinulll: Var i slutten af september ganske talrig. Ligeledes 
var den endnu talrig 28de oktober, men l november var den forsvunden. 
Sothøne Fulica atra: 20 april er en sodhOne skudt ved Ålekilen, hvor den blev pårruffet svommende på 
det klare vand udenfor iskanten af den endnu af sne og is aldeles dakkede kile. 
Myrrikse Gallinula po17Øna: Er isommer ikke iagttaget i kileme, men 23 september skjM jeg et ungt 
individ i Skårekilen. 
Åkerrikse Crez prall!nsis: Ankom 17 mai. 11 juni bOrte jeg ved Torp og KjOlberg agerrixen 
vedholdende hele natten fra kl. 1/l 8 om aftenen, indtil jeg ved 2 tiden, da det var omtrent fuldt dagslys, 
gik hjem. Endnu 16 juli hOrte jeg agerrixen om aftenen såvel ved Fjelle som på to steder i Ålekilen. 
Vannrikse Ra/lus Dquaticus: 22 april blev der bragt mig en levende vandrixe, som samme dag var fanget 
i et dige ved Ålestranden, hvor den SØgte at gjemme sig under isen i digeL Jeg gav den, efter at have huset 
den natten over i et bur, igjen fribeden og slap den ved en bllk, der falder ud i Ålekilen, og hvor der var siv 
at skjule sig i. 
Trane Grus dn.erea: Ankom l mai. Nåvnte dag er ftSrst 5 stkr. iagttaget ved StangeskjUr om form. og 
siden 2 stier. ved Gråsvilc om aftenen, samtlige på tr:Uc nordover. 5 mai er en usadvanlig stor flok på 15 
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stkr. iagttaget i Fredrikshald på trlik nordover hvorom "Smålenenes amtstidende" beretter. 20 mai er en 
trane pålruffet på AgerOen. <Anm. for mai) l mai sd Arvesenforst 5 traner ved Stangeskjår omform. og 
siden ld.6 om efterm. 2 stk:r. ved Hw. Samtlige trak nordover. Anton Åkeberg så om efterm. samme dag kl. 
mel/em 6 og 6112 2 traner tråkke nordover. Defloi over Ålelcilen og Gråsvik ka pel temmelig hOit. På 
Åkebergmyren havde de endnu ikke vist sig 29 april. Fr.stad Tilskuer for 5 mai: "15 traner bleve i 
formiddag fra Fredrikssten af seet tråkkende mod nord. Det skal våre yderst sjeldent at disse jugle tråkke 
he rover " skriver Srruilenenes amtstidende. 20 mai så Kristian Ellingsen l trane på Ageroen. 
Gråbegre(heire) Ardea cimrea: En heire, der udentvivl har overvintret her i egnen, så jeg 8 marts 
komme over Grllsvik fia KragerOen, hvor den senere i nagle har v:J.ret seet at svllve omkring og endelig 
21 de samme måned blev fonden dM. 14 april blev 6 heirer obs. vestenfor Strtlmtangen på L)lngholmen, 
hvor de sade i stranden og fltlitede?! 24 september er et individ seet i Ålekilen. 
Stork Ciconill alba: En dag omtrent i midten af april måned viste sig 5 storke på Oren, og skulle også 
omtrent saml.idig vare seed i Skjeberg. To af disse sloge sig en tid for på Oren, hvor de daglig ere seede 
indti129de. Det er rimeligvis de samme to, som 30te er seede tr.lkke sydover over Idefjorden. <Se anm. 
for april) Fr .stad Tilskuer 24de april: På Oren har et storkepar slået sig Md. Skjondt dette oplwldssted tor 
bliver noget uroligtfor det vårdige par, når forst slcjdeskolen den l mai, senere infanteriet og endelig 
artillerietlwlder sine slcjdeovelser derud, så parret måske af den grund vil fore tråkke et oplwldssted, hvor 
det kjårlige samliv kan fOres under mindre larm og knald, vil dog opfordre publikum til al lade parret selv 
få afgjore denne sag og håbe, at ikke en eller anden sondagsjågers myrdelyst gjor en brat ende på de 
fredelige storkesforden derude." Jf. Paul Koren (25 april) er det omJrent 14 dage siden der viste sig 5 
stor/æ på Oren, og skulle de også luzve vist sig i Skjeberg. "Et storkepar såes 30 april om eftermiddagen i 
langsomflugt al tråkke henover Ide/jorden i sjdlig retning. Muligens vw det dem, der i nogen tid hw luzvt 
sit tillwld på Oren ved Fredriksstad." skrive Smålememes omtstidende. Ved u.ndersogelse på Ora erlwldt 
jeg den oplysning at tk sidste gang var seet der 2Øe. 
Sangsvane Cygnus musicus: Ftlr jul vinteren 87-88 var 4 svaner seet i Skibstadkilen på AsmalOen, på 
hvilket sted, der også var seet en 19 mai. 22 november er en ung svane seet ved HvalOlandet udenfor 
VesterOen. 
GrAgås Anser cinereus: Ankom 13 april. Den fOrste flok, som blev iagttaget, var usMvanlig stor, og var 
af min hjemmelsmand anslået til imellem 150-200 individer. De Ovrige obs. flokke varierede mellem et 
halvt snes indti150 stkr., hvilket gjeme er det almindelige. Endnu omkring midten af mai indti118de 
flokke seet pA trllk. På hOsttrlUcket vides den ikke iagttageL 
Gravand=fagergA.s V u/panser ta.dorna(TadonuJ rulpanser): Ankom 26 marts (anm. for marts Oi april) 
26 marts sd Nils Hanssen fagergåsen ved StromJangen.- 8 april så G.Larsen 5 fagergjås ved Stangeslcjår. 
Jeg havde anledning til al se to ungfugle, som vare skudte i dagene 26-28 august. De vare nu omtrent 
voxne, men adskilte sig, betydelig fra de gamle ved sin l)lsere farve, således rent hvid bug. Den er ikke 
obs. senere end 16 september. 
Stjertand Anas acU/4: 7 september er 12 spidslinder obs. i Strasenbugten på Krager&n. 
Ærfugl Somateria mollissima: 20 mai fandtjeg på Ager&n 4 reder, hvoiaf det ene indeholdt 6, de Ovrige 
5 :lg. M de sidste kuld var det ene varmet i 3 dOgn, medens de Ovrige vare friske. 
21 mai fandtjeg på AsmalOen 3 reder, alle med 5 Ag i netop påbegyndt rugning. I disse reder har således 
det fOrste llg vllret lagt; i det tidligste rede 13 mai, i det andet 15de og i de 5 Ovrige 16 mai. Af disse 7 
reder lå, med undtagelse af et, alle Mit oppe på &me, langt fra vandet, men dog altid med fri udsigt til 
dette. Kun et lå så når vandet som i crc 100 alens afstand. Medens et rede lå under en granbuske og et 
andet under en ener, lå alle de Ovrige feit og !bent på det ntlgne tjeld kun ved en tiden afsats. At redets 
forsyning med dun ikke alene foregår under llgUlgningstiden, men også fortsattes under selve rugningen, 
fremgår tYdelig af de i dette tilflllde gjorte iagttagelser. (Se anm. under mai) 20 mai fandt jeg på Ageroen 
et rede med 6 åg samt tre andre med 5 åg i hvert. Af disse tog jeg det fOr ste, der endnu var uvarmet, saml 
en af de andre, hvilket var vwmet i er c 3 dage. De andre vare også friske, skjondt hunner ne lå på samJlige 
reder. Måske lå de der blot for at plukke diUl i redet, med hvilket de sjfll!s atforsåtte efterhvert som 
åglågningen foregår og endog e~r at rugningen er begyndt. Dunen i det fOr ste rede med 6 endnu 
uvarmede ag veiede således lam 11 gram, medens den i det andet efter 3 dages rugning veiede 16.50 gr. 
Samtlige reder lå meget Mil oppe på oen og langtfra vandel (d.v.s. omtr. midt inde på oen), men dog altid 
med fri udsigt til dette. To af de sidste lå meget åbent på det nagne fjeld, lam ved en liden afsats, de 
andre derimod lå under en ener og en granbuslc. 2Jde fandl jeg på Asmaloen 3 reder, alle med 5 friske åg, 
som hunnerne lå på. Rederne lå åbent påfjeldafsatser og med undtagelse af et langt inde på oen. 
Svartand Fuligulll nigra: I den ftlrste uge af mai hOrte jeg jevnlig om afteneme flokke af svartander 
trlikke nordover. 19 oktober ttaf jeg den alm. i Onstlskjllrene. 
Sjøorre Fuligilllfusca: Sjlk>rren traf jeg også i midre flokke i Onstlskjatne 19 oktober. 
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Havelle Fuligula g14ciDlis(C/Qngula g14cialis): Var ualm. talrig i vinteren 87-88. De opholdt sig 
fornemmelig udenfor skjllrgården eller i havbåndet isllr omkring de yderste skjllr. Således såes de l marts i 
tusindvis omkring ThorbjOmskjllr. Yderst sjelden vise de sig opigjennem elven- 21 febr. såes 5 stkr. på 
Grllsvikfloen. 
Toppand Fuligu/Q cristata: 22 februar er en ung hann skudt mellem HvalOholmene, hvor 3 stkr. blev 
påtruffet. 
Kvinand Fuligu/Q clangu/Q: Var meget talrig i slutten af april og begyndelsen af mai. 28 april og l mai 
hOrte jeg om aftenen, efter at det var blevet mOrkt, flere flokke trlUcke nordover over KragerOen. 
Laksand Merg us merganser: Der ai Onsingeme kaldes .baYanl1 er i februar måned obs. et par gange ved 
HvalOlandet. FOrste gang 2 februar såes 2 hanner og anden gang, nagle dage senere såes en flak på lO stkr. 
Havsule Su/Q basSDna(Dysporus basSDnus): 9 decem ber er en havsule seet ved SOstrene. 
Makrellterne SternafluviDlilis: Ankom 17 mai. 19de var den alm. 
Polarmåke Lluus g/Qucus: En stor skåre uden sone vingespidser angives ai en ivrig sOfuglsk}itter at våre 
skudt ai ham på sOen en vinter for nagle år siden. Det U)r ikke vll.re usandsynligt, at l.Arus glaucus 
undertiden kan vise sig her <Anm. for november) Nicolai Andersen fortalte mig at han engang for flere 
vintere siden slcjod en stor skåre, som iklæ havde sorte vingespid.rer. 
Sildemåke lArusfuscus: Traf jeg alm. på sOen 31 oktober. Jeg så flere både unge og gamle, som fulgte 
sildestimene sammen med k:r)ikjen. 
Fiskemåke lArus canus: Et rede på en holme i OnsOskjll.rene indeholdt 21 mai 2 friske ag. 
Krykkje Larus tridactylus: Var alm. på sOen 19 oktober. 31 samme måned trafjeg den talrig. Hvor der 
var et sildestim, var der al tid fuldt af dem. Jeg så dog ikke andet end yngre fugle, og 3 stkr., som jeg skjOd, 
vare i 2 og 3 års alderen. Ciekarmen var hos disse sort. 26 november så jeg et individ på Grlsvikfloen. 
Det er sjelden denne måge viser sig så langt oppe, men der havde varet mange dages stllrk stonn. 
Dvergdykker Podiups minor: Fonnodentlig et exempl af denne art blev kjObt af stYkjunlcer Hafslund på 
Vestsidens torv i Mst. Desvlkre tabte han det uden at kunne finde det igjen, så det blev ubestemt. Han 
opl)>ste at det var bet}idelig mindre end en krikand. Det angives skudt ved Hvalt5eme i Singlefjorden. 
Lom Ga via sp.: I de f~rste dage av mai forekom det en talrig mllngde lom på Leren. 
Teist U ria grylk: 20 mai fandt jeg på SOs trene et rede med et Ag. 
Lomvi Uria troile: Endnu 20 mai havde de på SOster hlliende alker ikke trukket sig ti16eme. Endnu 
ved midten af oktober var der kommet få alker ind. 19de var de ganske talrige. Blandt 27, som jeg skjOd 
den dag, og hvoraf de fleste var unge, forekom flere av ringyja . I beg)lndelsen af decem ber vare de 
tilstede i usadvanlig stor mllngde. 
Alkekonge Mergulus aUe: Kun et eneste exemplar af denne vides i vinter, nemlig 17 oktober obs. 
mellem SOstez og Misingen. 
Alke Alca tordll: De fOrste kortnabbede alker er seet 16 oktober. 19de skj&l jeg 3 individer (unge fugle) 
men der var endnu få af dem. I beg. af december forekom også denne art meget talrig. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1888. 

l. Alauda arvensis 
2. Corvus monedula 
3. Corvus frugilegus obs. 
4. Vulpanser tadoma 
5. Emberiza nivalis 
6. Stumus vulgaris 
7. Vanellus cristatus 
8. Alauda arborea 
9. Motacilla alba 
10. Fringilla coelebs 
11. Fringilla cannabina 
12. Haematopus osuilegus 
13. Scolopax rusticola 
14. Columba palumbus 
15. Numenius arquatus 
16. Buteo vulgaris 
17. Turdus viscivorus 
18. Columba oenas f~rst 

22 marts 
26 .. 
26 " 
26 " 
27 " 
31 " 
31 " 
2 april 
2 .. 
2 " 
5 " 
5 " 
6 .. 
8 " 
11 " 
11 " 
11 " 
13 " 
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19. Anser cinereus 
20. Saxicola oenanthe 
21. Accentor modularis 
22. Ardea cinerea obs. 
23. Alauda alpeslris obs. 
24. Fringilla linaria obs. 
25. Turdus merula 
26. Turdus ili.acus 
27. Turdus torquabJS 
28. Turdus musicus 
29. Luscinia rubecula 
30. Charadrius pluvualis 
31. Charadrius hiarlcula obs. 
32. Falco tinnunculus 
33. Anthus pratensis 
34. Totanus glareola 
35. Fulica atra obs. 
36. Fringilla montifringilla 
37. Rallus aqualicus 
38. Buteo lagopus 
39. Scolopax gallinago 
40. Sylvia abielina 
41. Emberiza schoeniclus obs. 
42. Limosa ruga obs. 
43. Totanus ochropus 
44. Iynx torquilla 
45. Emberiza hortulana 
46. Hirundo ruslica 
47. Numenius phoeopus 
48. Aclites hypoleucos 
49. Totanus glottis 
50. Grus cinerea 
51. Luscinia phoenicwus 
52. Muscicapa atricapilla 
53. Totanus calidris ikke obs. f~r 
54. Saxicola rubetra 
55. Caprimulgus europæus 
56. Hinmdo urbica 
57. Anthus arboreus 
58. Sylvia trochilus 
59. Motacilla flava 
60. Cuculus canorus 
61. Muscicapa grisola 
62. Cypselus apus 
63. Stema fluvialilis 
64. Crex prntensis 
65. Luscinia svecica obs. 
66. Sylvia cinerea 
67. Lanius collurio 
68. Sylvia hortensis 

13 " 
13 " 
14 " 
14 " 
14 " 
15 " 
15 " 
16 " 
16 " 
17 " 
17 " 
17 " 
18 " 
18 " 
18 " 
20 " 
20 " 
21 " 
22 " 
22 " 
22 " 
24 " 
24 " 
26 " 
27 " 
28 " 
30 " 
30 " 
l mai 
l mai 
l " 
l " 
l mai 
3 " 
4 " 
4 " 
4 " 
4 " 
5 " 
5 " 
9 " 
11 " 
16 " 
16 " 
17 " 
17 .. 
19 " 
19 " 
19 " 
21 " 
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