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Måltrost Turdus musicus: Ankom 18 april og var 22de alm. I føn;te halvdel af april var der 
vedvarende nordlig vind, hvilket formodentlig hindrede en tidligere ankomst. Endnu 16 juli hørte jeg 
den synge. Under høsttrilkket, der foregik fra begyndelsen af oktober forekom måltrosten meget talrig 
og i afgjort større m!lngde end rØdvingen, isfu- var den i midten af oktober torvført i stor m!lngde. 26 
oktbr. var den forsvunden. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: I den endnu i jan. måned meget milde vinter er overvintrende 
eneblirtroste flere gange obs., engang endog 4 stkr. samtidig . Den ankom først 20 april og var 22de 
alm., men forsvandt derpå. Høsttrllkket beg. fra l oktbr., men var den endnu i første halvdel af 
måneden ganske fåtallig. Først efter midten af måneden kom den i stØrre m!lngde og var da talrig vel 
en uges tid. Efter 27de var der kun få .igjen måneden ud, men en og anden er dog endnu obs. indtil 
midten af novbr. Iagttagelsen om dens afreise, se anm. for oktober: 5 okt. begyndte en og anden 
rødvinge at komme til torvs. De vare i almindelighed nyfangede eller høist 34 dage gamle. Endnu 
nte var rødvingen så lide talrig, atjeJI'ere knipper på torvet uden en eneste. Men 19de forekom den i 
omtrentlige an tal med måltrosten. 26 var der ilcJæ sårdeles meget trost pd torvet. Enebårtrosten, der 
i det sidste har forekommet i overveiende antal og som fremdeles idag var det, synes dog at våre 
aftaget i mångde. På en tur i Ålebjergene 2'J<le mødte jeg en gUl som havdefanget en enebiirtrost, men 
så ikke selv en eneste trost i skoven. Jode var der ikke meget trost på torvet, og blandt de 
enebiirtroster, som jeg så, var der kun 2, som var ganske nyfangete. G. Larsen fortalte 2-;tie ,at han en 
uges tid, når han har fiirdes på søen om natten, hyppig har hØrt pist ende Jugle i luften, som han har 
holdt for at våre små/roste. 
Duetrost Turdus -visciYorus: Enkelte overvintrende duetroster er også obs. i lØbet afj,anuar.{se_d_er}: 
Lige/edes har Arve sen også et par gange omkring nytårstid seet due trosten, således l e 2 stkr--:27Ge 
skjØd Arvesen en due trost ved Trondalen og så no gle dage senere 2 stkr. sammensteds. Den ankom 7 
april og er i den første tid oftere hørt synge i den tidlige morgenstund. Om høsten var den yderst 
sparsom. Den er senest obs. 23 oktbr. 
GrA trost (F1okketrost) Turdus pilaris: Var meget alm. her i vinteren 1888-89 og var isar talrig i jan. 
og febr., da hyppig store flokke på flere hundrede viste sig.Canm. for jan. febr. marts og april): .1Im... Er 
ganske alm. i vinter (14de ). Ved Rød trafjeg i no gle enerabber en miingde flokke troster (flere 
hundrede) 20 jan. -..EdJL. Kristian Ellingsen så 17 febr. en massejlokketrost. M.acJ..s...Har nu en tid ikke 
våret at se.(ll marts). A/1IiL.14 april sd jeg enflokflokkerrost ved Slevik, men if. Augen Slevik har 
denne flok i lang tid holdt til der, så de har altså våret overvintrende. Om høsten viste de første 
flokketroster sig 19 oktbr., men var idet hele lidet talrige hele høsten udover. 
Svarttrost Turdus merula: Flere overvintrende sorttroster er iagttaget i jan. til marts. På vårtrekket 
blev den fØrst iagttaget fra 2 april. Ved Tronddalen skjød Arvesen 19 april en hann, som sad i en 
grantop og sang. 
Ringtrost Turdus torqruztus: Ankom 22 april, men viste sig kun i nogle få dage. 
Under høsttr!lkket, der beg. fra I oktbr. var den ikke meget alm. 
Rødstrupe Luscinill ru!Hcula: Ankom først 23 april, men var strax alm. 
26 mai fandt jeg i Rødsskoven et rede med 7 crc. S dage rugede Ag. (det første således lagt 16 mai), I et 
hul i en tue af løv, kvist og bamåle ved roden af en furu, lå det helt inde i hullet så dettes overkant 
dannede et tag over redeL Tynde barkstykker, blade og furunåle dannede det første grundlag for det af 
mos byggede rede, der indvendig var udforet med hårfine rodtrevler. RØdkj!Uken var alm. indtil 13 
oktbr. og er endnu bem:lrket 20°e, da et individ blev fanget i done. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Allerede 25 april er to rødstjerter (hann og hunn) obs., men den blev 
dog først alm. nagle dage ud i mai. Den var endnu i beg. af september alm., og er senest obs. 13de i 
samme måned. 
Steinskvett Saxicola oeMnthe: Først 23 april ankom stendulpen, men blev da også strax alm. 
I et rede ved Hauga fandtes 7 friske llg I 7 mai. (Første ag altså lagt Il dC). Allerede en uges tid ud i 
september beg. den at tr!ikke bort, men blev dog endnu stadig obs. indtil midten af måneden. Siden 
også af og til og sidste gang 21 de såes 2 stkr. 
Buskskvett Saxicola rubetra: Ankom 2 mai. 26 mai fandtjeg ved RØdsveien et rede i digekanten på 
veisiden. De 6 lg befandtes, da jeg 2 dage eftet (28de) tog dem, at vare 2 dage ruget, det første altså 
lagt 21 de. Redet lå i et hul, der var gravet horizontalt ind i jorden så dybt, at den øvre kant af det 
dannede et fuldstlndigt tag, og var hullet forøvrigt vel skjult af det på grøftekanten voxende grll.s. 

Redet bestod udelukkende af fine tØrre strå med lidt mos til grundlag. 8 juni fandt jeg ved Dale lille et 
rede med 7 nllsten ferdigrugede Dg -så det første kunde antages at vare lagt 23 mai. Redet, der ligesom 
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det første bestod af tØrre strå med mos til grundlag lå i en bakke i et hul under grl1storven i et 
rosenkrnt. Trak bort i de første dage af septbr. Dog er et enkelt individ obs. endnu 15de i samme 
måned. 
Fuglekonge Regulus cristatus: Allerede 13 mai tog jeg ved Dyret et fuldvatpet rede med 9 ag. Disse 
vare da 2 dage rugede,- da redet blev fundet 1ode indeholdt det 8 lig. Redet, der fandtes i en stor gran, 
hang yderst på en af de nedre grene kun høist 5 alen over marken. Det lignede i det vesentlig tidligere 
reder. Åbningen var smukt lukket med modhinanden bØiede årfugl- og korsnabfjllr. 20 mai tog jeg et 
rede ved Fjeldengen. Det indholdt lO crc. 3 a 4 dage rugede lig og hang på den yderst.e ende af en gren 
i omtrent 6 alens høide fra marken i en mindre gran. Endelig fandt jeg 8 juni i Rødsskoven et rede med 
11 crc. 5 dage rugede ag, ligesom jeg tog et ved Dyret tidligere fundet rede, som var blevet forladt, og 
som kun indeholt 5 llg. Begge disse reder var på slldvanlig vis anbragt i grantrller på den yderste ende 
af en gren og ligesom de to første i ringe høide- kun crc. 6 alen over marken. Ved deres bygning var 
intet uslldvanligt at bemllrke. Det første lig i de 3 første reder var altså lagt henholdsvis 4, 9 og 26 mai, 
når der gåes ud fra, at den legger 6 llg i 5 dage. 
Jernspurv Accentor modularis: Blev på vårtriDcket obs. 9 april. men var usadvanlig fåtallig. Endnu 
ide første dage af mai blev den af og til obs., senest 6de. På hØsttrllkket er den obs. mellem 8 
septbr.og 6 oktbr., men også endnu 11 novbr. er et individ obs. 
Hagesanger SylviiJ hortensis: Ankom 25 mai og er obs. endnu 4 septbr. 
Tornsanger Sy/11io cinerea: Ankom 12 mai. 15de var den alm. 
Allerede 30 mai fandt jeg ved Dale, lille, et rede med 6 to dage rugede llg. Redet lå i et enekrat bygget 
mellem tØrt, stivt gras, så det lå lidt fra marken og var bygget af strå indvendig foret med fine 
~ødder og kun nogle, 3 eller 4, sorte hest.etagel. l juni fandtjeg ved Volle i et slåperiskrat et rede 
med 6 to dage rugede ag. Redet var bygget udelukkende af strå, der indvendig var meget fine. Kun et 
sort hest.etagel var at opdage. Rundt kanten var det rigt pyntet med dotter af insektspind. 
4 juni fandt jeg ved Dale, store, et rede med 6 to dage rugede llg. Redet, der fandtes i et krat, lå mellem 
grllsset lige ved marken og var i et og alt bygget som det foregå ende, kun at der ikke fandtes noget 
hestetagel. 8 juni fandt jeg ved Rød atter et rede med 6 friske llg. Redet var bygget af strå og urtestilke 
samt indvendig rigt foret med sorte hestetagel og rundt kanten rigt besat med insektspind. 
Det lå nogle tommer fra marken flistet til hØit tØrt grlis i et rosenkrat. Det målte 6, 5 ctm. i diam. og 7 
ctm. i dybde. Det første ag var i disse tilflUder lagt 24de, 26de og 29de mai samt 3 juni. 
Møller Sy/viiJ cu"ru:o: Obs. 18 mai. 23 mai iagttog jeg den i grålysningen om morgenen. Den var 
den første sanger som jeg hØrte begynde. Gjøken kom demU.sL 
Løvsanger PhyUopseusu trochUus: Ankom 28 april, men blev dog først alm. nogle dage ud i mai. 
Gransanger PhyUopseustu abietiTUJ: Ankom 24 april og var en kort tid mllget alm. 
Gulsanger Hypolais icteriTUJ: Iaguog jeg ved Tronddalen 2 juni, men den var ikke siden at høre på 
samme sted. Udenfor Østre Fredriksstad ved kirldlgården dersteds er den i de 2 , 3 sidste år iagttaget af 
stykjunker Hafslund, der menez at den har taget fast tilhold der. 
Varsler Lllnius excubilor: 2 okt. er en varsler obs. i Brllkkeskoven, hvor den sad i toppen af en gran. 
19de og følgende dage samme måned holdt en varsler til på Ålejordene, hvor den havde taget ophold 
ved en liden bllk. Den såes alm. sidde på en gjerdestØr, hvorfra den hyppig slog ned på marken. 
Tornskate Lanius coUurio: Ankom 17 mai. 
Hagefluesoapper "Svart og hvit fluesnapper" Muscicapa atricapillll: Ankom S mai. 
GrAfluesnapper MuscicDpa grisoliJ: Ankom 13 mai. 
Gjerdesmett Troglodyus parvulus: Er alm. ved husene hele vinteren. Således så jeg den både i jan. 
og febr. flere gange i haverne og lastetomteme på Grllsvik, hvor den også om høsten 
igjen indfandt sig som sadvanlig i slutten af oktbr. 
Stjertmeis Oriles cauda/us: Har i oktbr. vllret seet af og til fra 6te. 
Kjøttmeis Parus TNJjor: Allerede 23 og 24 febr. hørte jag talgoxen synge, skjøndt det var temmelig 
koldt på disse dage. Også om høsten høres den undertiden synge, således hØrte jeg en 14 septbr. 
Svartmeis Puus aler: Også kulmeisen begynder tidlig sin vårsang. 3 marts, en temmelig kold dag, 
hørte jeg flere, som sang livlig. 17 mai fandtjllg i Ålebjergene et rede med 8 cre. 3-4 dage rugede lig i 
et hult aspetr.l. Redet bestod udelukkende af hår. Første llg altså lagt 7 mai. 
Granmeis Puus borealis: 19 mai fandtjeg ved Dyret et rede med 71ig, der var varmet i 5 dage. 
Det første !lg altså lagt 9 mai. 
Toppmeis Puus crisllltus: l mai fandtjeg i Ålebjergene to reder. l det fØrste, der lå i en aspestubbe i 
et av fuglen selv hakket hul, var der allerede unger, der kunde antages at vllre kUlkk:ede for et døgn 
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siden. Det andet, der ligeledes så i en aspestubbe, men i et gammelt hul, indeholdt5 crc. 4 a 5 dage 
rugede llg. Det første ag i disse reder må anaages at vllre lagte allerede 14 og 23 april. 
Livesvale Hirundo rustica: Ankom l mai, men var temmelig fåtallig helt til12te. 
Afreisen foregik 4 septbr. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom lO mai og var et par dage senere alm. Afreise 4 septbr. 
Sandsvale Hirundo riparia: Var talrig 14 mai. Afreisen som de foregående. . 
Linerle Motacilla alba: Ankom 3 april, men var yderst fåtallig helt til14de, rimeligvis grundet 
stadig vedholdende nordlig vind i første halvdel af måneden. 
Afreisen foregik 28 septbr., men endnu i fØrste halvdel af oktbr. er enkelte efternølere obs. 
indtil 13de. I decem ber måned viste sig en linerle i lØmmerlllndsen ved Grllsvik, hvor den omtrent 
daglig kunde sees trippe om på de i vandet svømmende tømmerstokke, på hvilke den syntes at fmde sin 
ruuing. Helt til jul blev den iagttaget her,ligesom også samtidig 2 stkr. siges al vlire seet ved Åle. 
Bliver ikke vinteren strengere end hidtil tØr de med held kunne overvintre. 
Gulerle MotacUI4jliJva: Ankom 4 mai og viste sig skjøndt den hele tid meget fåtallig indtil17de. På 
høsttrekket viste den sig allerede i slutten af juli og er obs. indti19 septbr. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anlhus pratensis~ Ankom 22 april. l dagene 28de og 29de samme måned 
iagttoges et livligt trek ved Åle, idet store flokke trak over ÅJejorderne alle i nordøstlig retning. Den 
var alm. indtil medio mai. Allerede 26 aug. viste den sig på hØsttrakket, men såes dog ikke alm. før en 
uges tid ud i september. Fra begyndelsen at oktbr. beg. atter deres mllngde at aftage om dens trek, ~ 
anm. for okt: 2 okt. hørte jeg den i luften over Gråsvik. Jf. Arvesen er den alm. endnusde, men 6de 
syntes den i/cJce langer synderlig talrig, idet jeg hm traf spredte individer på markene og i Åle/ålen. G. 
Larsen fortalte at da "Oscarsborg" om IUJtten ti/5 okl. kom fra Kristiania hørte han wulerveis mel/em 
Horten og Str;mtangen uo.fladelig i løbet a/natten en mångde småfugle, som trak i luften. Han hørte 
uafladelig fine pist, som han syntes ligne de engpipliirkernu, men /auuJe aldrig få øie pd no gen. Dette 
foregik mellem kl.JO om aftenen og ld. 4 om morgenen. Natten var stille og smJ41c o~ månen lyste til 
midnat, 71U!n der var adskillig tåge på s;en. JJM traf Arvesen flere engpipliirker i Alekilen. 15de 
syntes den at viire reist, jeg traf den i/cJce noget sted. Heller ikkl: 17de traf jeg den i Slalrelålen. 2ode 
traf Arvesen en 3,4 engpiplårker på forskjellige steder. 26de så han også en • • og 15de syntes afreisen 
at vlb'e afsluttet, såsom der efter denne tid kun nogle efternølere er obs. 2()de og 26de. 
Trepiplerke Alllhus arboreus:. Ankom 27 april. Den var alm. indtil midten af septbr., men er også 
obs. endnu 26de og 28de, begge gange flere. 
Gulvspurv Emberi:D cilrinel/Q: HØrtes synge fra 17 marts. 13 mai undersøgte jeg et rede ved Dyret 
Det lå på marken under en liden gran og indeholdt blot 3 lg, som fuglen lå og rugede på. Da det første 
var lagt gde, blev der altså ikke flere. 8 juni fandt jeg sammesteds et rede med 5 lig, der kun var ruget i 
3 dage. Redet, der var fast bygget afbast, strå, lav og lidt mos samt indvendig foret med fme rødder, 
hestetagel og diverse andre slags hår, lå på marken under en ener. Første ag i dette rede var altså lagt 2 
juni. 
Hortulan EmberizD hortulDTUI: Ankom 28 april. I et rede, taget ved Dale lille 25 juni, var de 5 lg 
endnu neppe merkbart rugede. Dette tØr mAske have viltet anden gangs kuld. 
Den er iagttaget indtil5 septbr. (se anm, for SCJ)tbr. om trekket) /ndti/5 septbr. er hortulanen iagttaget 
af Arvesen, mest i mørkningen om aftnerru: i luften, rimeligvis på tråle. 
Sivspurv Emberiz/J schoeniclus: Ankom 27 april. En flok på 6 stkr. obs. nJlvnte dag. 
Allerede 8 septbr.er den obs. på høsttrakket og har siden varet alm. Den traffes ofte i selsk.ab med 
gulspurve. Den er senest obs. 13 oktbr. 
Snøspurv PlectropheiUU nivalis: Er på vårtrllkket obs. fra 28 marts til 7 april. 
Dens ophold her synes sjelden al vare Ulnge. På høsttrakket er den obs. fra 26 oktober. 
Gråspurv Passer domesticus.· Allerede fra midten af marts så jeg gråspurven begynde med sin 
redebygning, men jeg kunde dog ikke finde alllglegningen i det tidligste var begyndt før 19 april. 5 
juni tog jeg et kuld i et rede, som allerede var fllrdig bygget i april. De 6 Ug vare endnu urugede så det 
første altså måtte vllre lagt 31mai. 
Bokfink Fringilla coelebs: Flere bogfmker er obs. i jan., febr. og marts. 
Ankomsten begyndte 26 mans og var den allerede inden manedens udgang alm. 
I de fø~te dage af april såes de i stor mAngde på markerne. Endnu i dagene 18·20 april 
er den seet i stor m!lngde at trllkke over egnen. (Se derom under aprill Også af bogfinker var der en 
stor mångde på Åle jorder ne 3 april. l sde i grålysninten om morgenen sd Arves en i Ålebjergen.e flere 
flokke aJ bokfinker og bjergfink.er (hver for sit) på tråle nordover. 2ode berettede Arvesen om 
iagttagelsen af et lignentk tråk i Ålebjergene. Flere flokke af bokfinker og bjergfinlær kom dels i 
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fØlge begge arter, dels hver art for sig og trale forbi i hundredevis i nordlig retning. Dette trak, som 
Jwn også tidligere ofte Jwr iagtaget, når han om morgenerne har wiret ude på spilskytteri, Jwr foregået 
meget tidlig om morgenen fra lysningen til solrenningen. Forøvrigt er montifring. ikke iagttaget. I 
sidste halvdel af septbr. såes de i store flokke på markeme og i skovkanteme og i begyndelsen af oktbr. 
også i selskab med bjergfmker. Allerede 6 oktbr. var de på det nmneste forsvundne og kun enkeltvise 
individer er endnu obs. indtil 27de. 
Bjørkefink Fringilla nwnli/ringilla.:. Også overvintrende bjergfinker er bemlirket i jan. 
Først 18 april er den benllirket her på vårtrllldcet. Om morgeneme 18 og 20 april meget 
tidlig, nemlig fra grålysningen til solrenningen er flere flokke dels sammen med bogfmker, 
dels hver art for sig seet trWc.ke over egnen, men har ikke vllret seet at opholde sig her 
naget. (Se anm. for april- se notisen under Bokfipk- FrioKma coelebs) I beg. af oktbr. såes flokke af 
den sammen med bogfinkeme, men er ikke bemllrket senere end 11 te. 
Grønnfink Linota chloris: Er også i vinter obs. Således så jeg 20 jan. en flok på 6, 8 stkr. 
Tornirisk Unota cannabina: Ankom 27 mans og var st:rax alm. En kort tid i de første dage af april 
såes den i store flokke på markeme. Om hØsten var allerede de fleste forsvundne 6 oktbr. og kun af og 
til er siden små flokke seeL(og en stØrre flok 19de) indtil2sde. 
Gråsisik Acanthis Uruuia: Var om vinteren ikke meget talrig. Kun et par gange i jan. er flokke seet af 
den. På vårtrllkket observeredes den meget talrig 24 marts, men som sadvanlig var dens ophold da 
yderst kort, idet de fleste allerede var drngne bort inden månedens udløb. Efter 7 april er den ikke obs. 
6 oktbr. traf jeg allerede den første flok på høsttrllk. 
Grønnsisik Acanthis spinus: 3 marts traf jeg mange sisiker i Ålebjergene. De vare i flok og sang 
livligt 
Dompap Py"hula ewopæa: Viste sig allerede 2 oktbr. Senere i måneden er den af og til obs., men 
var i det hele meget fåtallig. 
Grankorsnebb Lozia cunirostra: Grankorsnlibbene, der vedvarende vare talrige i de med frØfyldte 
kongler iår rigt forsynede granskove, levede endnu ved udgangen af jan. måned flokkevis. 
De begyndte dog ved dette tidspunkt at vise tegn til, at det selskabelige liv snart vilde ophøre, idet nu 
en og anden så småt begyndte at synge. De vare også nu langt spagere end ihøst, da vare de så vare og 
forsigtige, at det var nasten ugjørligt at iagttage dem. Nu derimod kunde man gå lige under den gran, 
hvori de befandt sig. og endog ryste i trfiet før de toge flugten. I de fØrste dage af febr. såes enkelte 
par at leve for sig selv, og disses hanner hønes synge, men den stØrre del vedblev endnu at leve 
flokkevis, ja endnu i marts var kun få at se parvis, men selv disse i flokke levende vare da meget 
flittige til at synge. Det faldt således af sig selv at !lgl!lgningen ikke vilde foregå nogenlunde samtidig, 
men måtte indtrMfe til meget forskjellige tider for de forskjellige individers vedkommende. 
I de, i det hele 7 reder med !lg, som blev fundet, var også disse lagt såvel i febr. som marts og april. 
l rede taget l marts indeholdt 4 friske flg, hvoraf det første var lagt 26 febr. 
2 rede taget 3 marts indeholdt 4 friske Ag, det første lagt 28 febr. 
3 rede taget 27 marts indeholdt 3 flg, vannet i 7, 6 og 5 dage, det første lagt 20 marts. 
4 rede taget 27 marts indeholdt 3 lig, vannet i 5-3 dage, det fØrste lagt 22 marts. 
5 rede taget 27 marts indeholdt 4 !lg, vannet i 4-1 dage, det første lagt 23 marts. 
6 rede fundet 18 april indeholst 3 !lg, der blev klakket dagen efter, det første lagt 4 april. 
7 rede taget18 april indeholdt 3 !lg, varmet i 5-3 dage, det første lagt 14 april. 
Hunnen, der havde en stor rugeplet, syntes at vllre alene om rugningen, hvilken den, som det fremgår 
af det overstående, ikke altid begyndte umiddelbart, efter at det første !lg var lagt Hunnen var også 
alene om redebyggningen, medens hannen altid fulgte hende, når hun ofte fløi lang vei for at finde de 
fornødne materialer, og når hun kom tilbage med disse og fortsatte bygningen, satte han sig i der 
samme eller n!lrmeste top og underholdt hende med sang. Som oftest velges ved et åbent sted i skoven 
eller dennes udkant en mindre gran i hvis top redet bygges i kun en ~ et par alens afstand fra spidsen, 
men også undertiden i en furu, hvor det gjeme anbringes langt ude på en af de midtre og stllrkere 
grene. Jeg fandt6 reder i grantrllr og 3 i furutrllr, men to af disse sidste blev af en eller anden grund 
forladte. Almindelig var redet fra 7-10 alen over marlten, men i et par tilflllder lå det i så store graner, 
at høiden fra marken gik op til20-21 alen. men også omvendt i et tilflllde, hvor det lå så lavt,( som 
fØlge af at trfiet var så lidt) at jeg kunde stående på marken kige over redekanten. Under rugningen ser 
man ikke meget til hannen. Som regel holder den ialfald ikke til i redets nllrhed eller synger for den 
rugende hun. V ed alle ovemavnte tilflllder hllndte det kun en gang at hannen kom tilstede ved hunnens 
lok. da jeg berøvede den redet Efter A. Landmarks iagUagelse skal hannen bringe føde til den 
rugende hun. men at det heller ikke er umuligt for hunnen selv at søge sig denne fremgår af at den ikke 
altid begynder rugningen strax det første ag er lagt, ligesom jeg også har truffet hunnen fravllrende fra 
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redet end også kort før ld!lkningen skulde foregå • CSe berom anm. for 18 april.) 18 april så jeg i 
Rødslwven en granlwrsnåb- han opføre en leg i lighed med anthu.rerne, idet den syngende lwldt sig en 
stund flagrende over en furutop, medens hunnen sad i den nårmeste top ved siden aj. Efter denne leg 
jløi de begge, og så jeg da hunnen slå ind i en gran iklæ langtfra, i hvilken det viste sig, at den hovde 
rede med 3 ag. Da jeg ikh kunde vare siklær på om ku/det var fuldlagt, lodjeg det ligge og lwm igjen 
den niirte dag. Åggene var da klakket, og modern lå på de ganske n;gne unger. Ved Varhal (ved 
Dale)fandtjeg samme dag (lade) også et andet rede med 3 ag, der viste sig at wire ruget i 3, 4 og 5 
dage. Redet, der iklæ slåldte sig nogetfra de/Ør beskrevne, lå i en neppe 4 alen høi gran kun omtrent 
3 alen fra marken, så jeg kunde se op i redet. Siden iagttagelsen afLoria biføscwta har jeg lagt 
n;iere merke til gran/wrsnåbbene. Jeg har ingen gang seet den hiinge sig som hin på meisevis under 
granlwnglerne. De satte sig alm. ovenpå de hångende kongler og med hovedet vendt nedad og stjerten 
tilvers- altsåfuldslllndig på hovedet- tage de frøene ud. Menligeså ofte ur man dem knibe lwnglerne 
af og holde dem mel/em /cløerne, hvorved de mere bekvem/ kim tagefrøene ud. Redebygningen foregik. 
ivrigst om formiddagen og vedtok henved 14 dage. I sin bygning afvege de iregelen ikke meget fra 
hinanden. De ere tykke og vanne, men altid åbne, ialfald uden Ult overbygning. En af de fundne reder 
havde nemlig en løs skjæreredelignende overbygning bestående af et halvt snes barløse gr.mkvister af 
10- 18 "lengde. {Se næunere de forskjelljge beskrivelser afredeme under anm. for marts og anril.) l 
marts tog jeg ved Tron.ddalen et rede, som var bygger i en furu. Det var opdaget af Arvesen allerede l O 
febr. Hannen sad da i toppen afnåvnteforu og sang og medens A. betragtede denne blev han også 
opmiirksom på hu.nnen, som han så syslede med noget ulk på enden af en gren långere nede i furwm, 
og han kunde se at den havde noget i nåbbet, men der syntes iklæ til naget rede. Dette var ved 11 tiden 
omform. En tid senerefandt han redetfårdigt, og l martsfandt han fuglen på redet. Det var henimod 
slamtring da jeg efterm.l marts lwm til stedet for at undersøge redet ntirmere. Trået hvor det lå, stod 
på et meget åbent sted i udklmten af slwven, og redet lå yderst på en af de stØrste grene omlrent i 
midten af furuen er c. 16 alen fra marken. Fuglen lå på indtil jeg berørte den gren, som redet lå på . 
Det var hunnen, og den satte sig i toppen af en liden furu, som stod tiit indlil så jeg kunde betragte den 
på få alens afttand. Redet, der indeholdt 4 friske åg (hyjlket zydede a4 at fuden ik/æ hayde beønt 
ruenineen samtidie med fØrste åe>. var ildæ vanskeligt at opdage nedenfra. Da jeg havde taget det og 
var kommet ned, slatlde fuglen slcydes, og ved at se mig om efter den, ser jeg den på det sted, hvor redet 
havde ligget, i fuld virksomhed med at ordne på de rester, som lå igjen af underlaget. Det var 
imidlertid blevet så skumt, at det ikh var godt at få sig te, og jeg slcj;d bom. Fuglen /IØi en kreds 
omkring trtiet, num lwm strax tilbage og begyndte atter at arbeide som/Ør. Jeg skjød da igjen, men det 
blev atter bom. Den .flØi og var borte et /idet Øieblik, men så var den der igjen. Nu slatlde jeg da gj(Jre 
det bedre ved at gå endnu TIIZrmere, men med fare for at skyde den aldeles i filler-, men s/w.ddet blev 
atter igjen bom. Ja, nu var ilcJc.e mer at gj;re,jeg hovde iklce beregnet at skulle behøve mere end 3 skud 
for at skyde en korsnåb og stod nu uden patroner. Den mtirkeligefugl kom også efter det sidste skud 
igjen og tog ufortrØdent pd med sit uforldarlige arbeide. Den måtte vistno/c iklæ våre såret. Redet var 
bygget afmos og tralav samt rynde granpinder af4-6" långde, hvilket dannede et 2" tykt underlag med 
et omfang af6" i diam. Ovenp4 dette underlag lå en 1112" dyb skål af granlav og fine strå afudvendig 
4" og indvendig 2 112" diam. Iruknifandles kun en lidenjjar samJ to små diJtter inselclspind. Redets 
udseeruk således kjegleformet. 
Endnu 3 marts trafjeg lwrsniibbene ijloldæ,ja så iJcJæ engang nogetfrajlo/cJæne slcilde par. De synge 
nu liv/i gt. Samme dag (3 marts) fandt Arve sen igjen et rede i Ålebjergene. Det lå i en stor gran og han 
besluttede at tage det og skydefuglenfor at bringe 71Ug det hele, men under nedstigningen med redet 
var han så uheldig, at det heftedefast i en gren, hvorved han mistede det hele. De ituslagne åg, der var 
4 i tallet viste sig at vare ganske friske. 17 marts traf jeg i Ålebjergene 3 byggende par, hvis reder 
samtlige fandll!s ferdige og fuldlagte 27de. Det første rede lå i en mindre gran på temmelig åbent sted 
omtr.lO alen fra nuJTken og h;ist et par alen fra toppen og var vel skjult p4 sin plads indtil stammen. 
Det hovde et omfang av 7" i diam. og bestod yderst af granpinder sammenfletll!t med mos, gra11lav og 
strå, derefter lwm et lag af enebarkTemser, derniist et tykt lag gran/av ubetydelig blandet med strå, og 
tilsid.rt en udforing aftØ"e strå. Kun et par sm/Jjjære,formodentlig af/uglens egne./andtes. 
Slcålens indvendi'ge åbning var 2 518" og dybden når l 314". Åggenes antal var 3, der var varmet 7, 6 
og 5 dage. re--<:~: .. 1J.:r o a-; 
Se tegning 'vr--"I'-:J1 .;-'- i.., l. 

Fuglen , der blev slault, hovde en stor rugeplet. Det andet rede fandles ligeledes på et åbent sted i 
slwven og lå i toppen af en tiden tynd gran neppe 314 alen fra spidsen og mellem 7 a 8 alen fra marken. 
Dette var også godt skjult mel/em det tålte bar. Det lignede i sin bygning og u.dseende vasentlig det 
første, men man glede bar klaget. Det indre rede, der ligesom det /Ør ste vasentlig bestod af granlav var 
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her sriirU.re blanikt rru:d strå, rru:n den indvendige foring var her ikke strå, rru:n granlav. Heller Wæ 
her fandtes mer end el par, tre rru:get småjjiir. Agg enes anta/ var 3, der var varmet fra 5-3 dage. 
Fuglen blev slault og havde en stor rugeplet. Det tredie rede fan.dtes i en hØi gran i kanten aj en åbning 
i slwven og ld 20-21 alen hØit crc 3 alen fra toppen og var vel gjemt. Underlaget, der jorøvrigt var aj 
samme beskaffenhed, som dejorriges, var i dette ti/folde gansu ubetydeligt, så omfanget hos dette 
rede ikke var når så stort som de forriges. Det mellemste lag bestod aj lange og brede strimler aj 
granhast, derpå fulgte gran/av og strd og inderst bare granlav. 2 518" indvendig diam. og l 3!4"dybt. 
Her jandtes også en overbygning, idet dl!r var lagt over redl!t et halvt snes barlØse grankviste aj 10-
18"/ångde, hvilu dannede et skjiireredl!lignende meget gjemmemsigtigt tagforsynet med en trang 
indgangsåbning. Det indehold/4 åg, der var varmet i 1-4 dage. Fuglen blev ikke anseet nødvendig at 
skyde. Under bygningen aj disse reder iagttog jeg, at hunnen var alene at bringe materialerne og 
bygge. Hannen fulgte hende dog både til og fra redet under denne gjerning, men medens hunn 
arbeidede på redet, sad han i samme eller niirmeste top og sang. Det syntes ogsd, som det kun er 
hunnen, der besørger rugningen, medens hannen bringer hende/Øde under liggetiden. Kun i et aJ disse 
tilfålder kom hannen tilstede, medensjeg tog redet, ved de andre var den da ikke at se. Hannen er 
yderst spag ved redet og såtter sig ofte, medens man er ifård med at berøve den tkt, på grenene lige 
ved sitkn afredl!t under stadig lo/cning. Ungeme klllkk:es nøgne og blinde. De synes under 
parringstiden at anstille en slags leg. Jeg var ialfald 18 april vidne til noget sådant, skjøndt det var et 
par, hvis unger allerede kUlkkedes den følgende dag. (Se derom anm. for 18 april). I IØbet af 
sommeren forsvandt de fleste korsn.!ibber herfra og det var siden kun et par gange i septbr. og oktbr. jeg 
endnu observerede nagle. 
B.åndkorsnebb Lozia bifasciata (leucoptera): 3 marts traf jeg i Rødsskoven i Onsø et individ af denne 
art. Individet, der formentlig var en hann, syntes ikke rigtig at forliges med grankorsrul.bbene, i hvis 
selskab den dog fllrdedes, idet den gjerne fløi undaf for disse. Dens stemme var finere end 
grankorsru!.bbenes og mindede om finkernes kvidren. I sit vlisen skildte den sig desuden også fra 
grankorsrul.bbene derved at den ligesom en meise stadig hang sig under konglerne og på denne måde 
tog frøeme ud, noget som jeg aldrig har seet disse gjøre, og som vistnok kun hører til sjeldenhedeme, 
om de overhovedet nogensinde gjøre deL Grankorsn~bbene s.!ilte sig gjeme ovenpå de hllngende 
kongler og med hovedet vendt nedad og stjerten til vers- altså fulds~dig på hovedet- tage de frøene 
ud. Men ligeså ofte ser man dem Jmibe kongleme af og holde dem mellem kløeme, hvorved de mere 
bekvemt kan tage frøene ud. 11 oktbr. erholdtjeg 2 exemplarer, der vare fangede i doner her i 
nlirheden. Exemplarerne, der var yngre individer, hann og hunn, havde en meget slidt dragt, så de 
hvide bånd over vingeme var nH.sten borte. De bleve tilsendte universitetsmuseet og bemltrker prof. 
Collett i den anledning, at der må v.!ire et tog på vandring sydover i høst, eftersop museet nylig havde 
fået nogle fra Trygstad og flere skulle v.!ire fangede omkring Kristiania. 
Stær Sturnus llulgaris: Ankom 21 marts. 16 mai fandt jeg ved Onsø prestagård et rede med 6 
halvrugede llg i en hul asp. I et andet rede sammesteds, hvoraf jeg så staren flyve ud, fandtes endnu 
ikke ag. Det første llg var her lagt 5 mai. 
Nøtteskrike Garrulus glarularius: I RØdsskoven blev 2 reder fundet. Det første 23 mai indeholdt 6 U.g, 
der var flirdigrugede på et par dage rul.r, det andet, der blev fundet 30 mai indeholdt 7 små rimeligvis 
nys udkllliede unger. Første ag kunde i disse tilflUder antages at vare lagt henholdsvis 4 og 7 mai. 
Det første rede lå i en liden, neppe 6 alen hø i, men tat gran i et Ult holt, omtrent 4 alen fra marken. Den 
andet rede, som jeg ikke undersØgte, lå også i en gran. 
Nøttekrlke Nucifraga caryocatactes: På Kirkeøen er en nøddekråke skudt i begyndelsen af oktbr. 
Kaie Conus moMdula: Ankom 19 marts i S.V. vind. 
23de sent om eftermiddagen i S.O. vind~ ril.gn(om form. var der S.V.) foregik der et livligt trllk af 
kajer og kråker, men i dagene mellem 19 e og 23de, da der var nordlig og N.O.lig vind blev ikke 
nogen iagttageL 27de blev også en stØrre flok iagttaget. (Vinden var da svag N., men i de foregående 
dage havde der hersket sydvestlige og sydlige vinde.) Høsttrekket er iagnaget fra 29 septbr. till8 
oktbr., men spredt og fåtallig. 
KrAke Con us cornix: 13 mai bragtes mig fra Dale store et blågrønt, nesten uplettet lig, der tilhørte et 
kuld på 5 llg, hvilke forresten vare af vanligt udseende.(mørke af farve). Da !lggene var taget 6de, og 
det tilbragte viste sig at vare ruget i to dage, var altså det første lagt l mai. 
Ravn Conus corax: I vinter har et par ravne havt stadig tilhold heromkring lige til ud i marts. 
15 mai fandt en gut fra Dale store et ravnerede på søndre Søster. Det indeholdt et !lg, men han Ødelagde 
både det og redet. 
KomkrAke(biAkråke) CoTYusfrugilegus: 25 jan. så jeg en blåkråke, som fløi over Gr.!isvik. 
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Sanglerke = Lerke Alaudtl ønensis: Allerede 2 febr. observeredes 2 Ulrker, men senere ikke før 9 
marts. Denne dag observeredes flere som kom (S.O. vind) skjøndt markeme bedllkkedes af et tykt 
snediDcke efter flere dages starkt snefald. Også 10 og 11de såes flere komme, men da der ikke fandtes 
den mindste barf1llk for dem vendte de sikken om igjen, eftersom de siden ikke var at se helt til19de. 
Den dag (S.V.) foregik der et livligt trak og der begyndte nu igjen at blive barflllkker hist og her.l de 
første dage af april forekom de i stor mllngde på markeme. Fra begyndelsen af oktober begyndte 
afreisen og 15de var den ganske forsvunden. 
Trelerke Alaudll arborea: Ankom 20 marts og var ved månedens udgang meget alm. 
Endnu i midten af april hørtes den synge hele dagen eller til hvilken som helst tid ai dagen. 
Den var alm. endnu S oktbr.,men efter 6de er den ikke iagttageL 
Vendebals Iynz.torquilla: Ankom 27 april. 
Gjøk Cuculu.s canoru.s: Ankom 5 mai. 
TArnseiler Cypselus apus: Ankom 22 mai. Afreisen foregik 27 aug. ( Se herom anm. for aug,) 
Er endnu22di om aftenen alm. Fremdeles om aftenen 23de (S.V. storm). Enjlokpå 8 stier. obs. 
Frel'Nkles om afteMn 24de (S. V.storm). Jeg så 2 stier om afteMn tage naue kvarter wukr tagstenen på 
Hanssens tag. Endnu om ajtenerne 25 og 26de sd jeg den samml!jlok svåve over Grii.svik til i 
mørkningen. Smukl veir med svag S.V. vind. Var endnu iagllagel sent om aftenen 27de men reiste dog 
vistnok da eller den følgende morgen, eftersom den sitkn ilcJce er bemårlcet. 
Nattravn Caprilmulgus europæus: Ankom l mai. Den er iagttaget endnu 12 septbr. 
Snøugle Athem scandim:4: Sneuglen optrådte mer end alm. talrig her i vinteren 1888-89. 
Således blev en obs. og skudt på Øren kort før jul 88 og over nytår er et individ obs. på Kirkeøen. l 
marts måned vides ikke mindre end 3 exemplarer skudt heromkring. Et av disse er skudt i Råde og et 
påAgerøen. 
Myrbauk Circus cyaMus: l mai (18dC) er atter igjen den formentlige blåhØk observeret her. (Se anm. 
for mai.) 18 mai så Arve sen atter den formentlige blå h#. Den jløi over Ålejordet forfulgt af en hel 
mångde linerler og kom ganske når forbi ham. Han beskriver tkn blåhvid affarve med mør/æ 
vingebalcJær og stjert. Stø"elsen noget mindre end en h;nseh(Jk. 
Vandrefalk Følco peregrinus: 18 mai fandt fiskeriinspektør A. Landmark et rede med 2 friske l!.g i 
den bratte fjeldvllg på Rauøkalven. Til rede var kun dannet en fordybning i den på afsatsen liggende 
jord. Det første llg målte vllre lagt 16de eller 17de. 
Lerkefalk Fal co subbuleo: To exemplarer af denne af mig ikke før med sikkerhed her observerede 
falk er ihøst skudt på Øren udenfor Fredriksstad. Den fØrste, der blev skudt 24 aug., og som jeg havde 
anledning til at se, var et ungt individ. Den havde netop taget en tringa minwa (dvergsnipe). Den 
anden blev skudt i midten ai septbr. 
Dvergfalk Falco aeSQion: Så jeg et par gange i høst 2S aug. og 8 septbr. 
Tlrnfalk Fako tinnunculus: Ankom 4 april. 
Hønsehauk Astur palwnbarius: I vinteren 88-89 havde et par hønsehøke tilhold i Ålefjeldene. 
I begyndelsen af septbr. viste den sig her igjen og var udover vinteren ganske almindelig. 
Flere individer blev skudt i decem ber. CAnm. for febr.. septbr, og decbr.) E.dJL.- Arvesen har en langere 
tid seet t:t par h(Jnseh(Jiæ, som have holdt til i Ålebjergene. 24 febr. kom han over en aj dem netop som 
den ha vik taget en dr hane, og fik han således denne for godt /t::j;b. Et par gange tidligere har han 
kommet over dem, medens de have ho/dl måltid på ekorn og engang så han en forfØlge en dr hane. 
Si:J21bL,.- 7 septbr. såes ved Ålestranden en hønsehøk, som tog en høne. Decembr.- Er alm. her i vinter. 
Ved Strand er sdledes i tknn.e måned s/cudt2 individer- tkl sidste 22de, begge yngre individer. 
ligeledes er en s/cudt ved Åle øf Arvesen i beg. afmånetkn. 
Spurvehauk Astur nisu.s: Også denne er obs. i vinteren 88-89. Således besøgte en i lAngere tid 
Grllsvik hvor den gjorde jagt på stedets duer. Et par gange blev den endog seet fl yve med sin due 
mellem kløeme over til Kragerøen. 
VepsevAk Pernis apiyorus: I RØdsskoven fandtes i juni måned et rede, hvori der blev lagt 2 ag. Det 
første tagdes gde og det andet formodentlig tode, hvilken slutning droges at den store forskjel på 
ungeme i llggene. Da disse fØrst blev taget 14de, skulde det førsre vilre varmet mellem 5 og 6 døgn og 
det andet mellem 4 Il 5, men i det sidste var ungen endnu nllsren um:lrlcelig. (Det første ags unge: ~ 
anm, for juni.) l junifandl Herman Dyret i R;dslwven i en furu et rede i hvilket en vepsehøk var ifiird 
med al anbringefris/ce bir/ce/;vkviste. 8de blev tktf;rste åg lagt og J4de blev tk tagne. Der var da 2 
åg, men rugningen syntes ved udblåsningen ikh al std iforlwld til tiden. Ungen i det første åg. 
(Tegning) l retktld noglefåfjår og dun. Redet, der formodentlig var et gammelt måske ai den 
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tidligere benyttet rede lå i en furu. En uges tid før den begyndte ll.glegningen anbragte den friske 
løv~nde birkekviste rundt kanten af det. 
MusvAk BUios Yulgaris: Ankom 4 april, men endnu over midten af måneden såes den på trllk. 
Om høsten vides den ikke iagttaget senere end 27 septbr. 
Ringdue Columba palumbus: ankom 31 marts og ec senest obs. 5 og 6 oktbr. 
Den bliver stadig mindre talrig heromkring. Ved Rllvhaug i Råde, hvor jeg 15 septbr. traf flere, sagdes 
en koloni at hllkke i et isoleret skovholL 
Skogdue Columba oentU: Ankom 27 marts. 22 septbr. så A. Arvesen i Ålebjergene en flok blåduer af 
usedvanlig stØrrelse. Han anslog deres tal til omkring 3-400 stkr. De trak vestover med sutrk fart. 
Orrfugl Tetrao tetrix: Begyndte at spille fra 22 marts. 31 marts hørte jeg en århane i Ålebjergene 
spille så sent som kl. 11 om fonn. 
Storfugl Tetrao urogaUus(urogallides): 21 april er en rakkelhane slcudt på K.ragerøen. Den havde ikke 
spille L 
Jerpe Tetrastes (Tetrao)botUJSill: I Tune forekommer endnu jerpen just ikke sjelden. Således har en 
enkelt skytter ivår slcudt 6 jeipehanner på lok. De fleste hanner sk:ydes nok desv~e hver vår bort på 
denne måde. (Anm, for mai.) O laves Agnalt, der skj;d en jerpe ved Agnalt i Tune 30 april,fortåller on 
den, at den der ik/æ er just sjelden. En skyller hovde således skudt 6 jerpelwnner ivår på /ok. 
Hanner ne skydes forøvrigt hver vår bort. 
Heilo Charadrws pluYilllis: Ankom 8 april. Allerede fra midten af august forekom den alm. på Øren. 
Den var også alm. på de store marker i Råde, hvor jeg traf den 15 septbr. 
Vipe Vane11us cristatus: Ankom 4 april. 
Tjeld HaefTUltopus ostrakgus: Ankom 28 marts. Afreisen synes allerede at vllre foregået i septbr. 
(Anm, for oktbr.)Jj. Nils Hanssen JO olabr. er hverken kjelden eller fagergåsen iagttaget på en tid. 
Nicolai Andersen erindrer6 olabr. at have seet nogen afdempåflere uger. (21 o/a.). Jeg har iklæ 
truffet no gen, som har seet disse i denne mmaed. 
Rugde Scolopax rusticolll: Ankom 29 marts og var få dage senere alm. 
8 april beg. trakket ved Ålelieme kl. 7.33. 
15 april beg. trakket pA. HankØ kl. 7. 43. ( uagtet sterk nordenvind) 
16 april beg. trakket ved HankØ om morg. kl. 3.20. 18 april beg trakket ved Dammyr kl. 7. 53. ( 
Livligt trak, S.vind og smukt veir.) 19 april beg. trllkket ved Dammyr kl. 7.57. 
20 april beg. trakket ved Tronddalen kl. 7. 40.( Livligt trlUc til kl. 8.30. S.vind med sagte regn.) 
21 april beg. trllkket ved Tronddalen kl. 8.00. ( Stllrk S.V.) 
23 april beg. trakket i Dammyr kl. 8. 40. 24 april beg. trllkket i Dam myr kl. 7 . 46. ( Mildt regn) 
I slutten af oktober var den alm. Senest obs. 9 november. 
Enkeltbekkasin Gallinago medill (Scolopu gaUinulD): Ankom 21 april. I slutten af oktbr. var de 
fleste reisL (Se anmdefor oktbr .) Var temmelig talrig i S/alreldlen 20 o la., men selv af denne art fandt 
jeg mårkelig nok 27 ingen i Alekilen. Neppe er det rimelig at de allerede skulle våre reist efter et 
par jrostnåtter, der ikke lwvde belagt kilerne med is i no gen synderlig udstriikning.- , men der er endnu 
obs. flere indti16 november. 
Kvartbekkasin Gallinago gallinuJa: Var talrig i sidste halvdel af oktbr. De fleste synes allerede at 
vllre reist 27 oktbr. 
Myrsnipe Tringa alpina: Var meget fåtallig ihøst ligesom de øvrige tringaer. Obs. i midten af septbr. 
Dvergsoipe Tringa minuta: På Øren forekom der af denne art adskillige under hØsttrllkkel De blev 
der bemllrket 24 aug. 
Fjæreplytt Tringa tnarilima: 21 oktbr. er 4 stkr. skudt i Hankøskjllreme, hvor der dog ikke var seet 
flere. 
Storspove Numenws arquatus: Ankom 8 april. Om høsten er den rutsten ikke bleven iagttageL 
Småspove Numenius phoeopus: Er obs. fra 29 april. Den forekom i midten af mai i stor mllngde i 
skjllrgården. 
Skogsnipe Totanus oehropus: Ankom 21 april. V ed Agnalt i Tune, hvor den har årlig tilhold ved 
nogle skovmyrer viste den sig 25 april. 11 august er et ungt individ skudt på Søsterøeme. 
Grønnstilk Totanus glllreola: Ankom 21 april, men var iAr meget fåtallig på vårtrllkkeL 
RØdstilk Totanus calidris: Ankom 14 april. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Er ikke obs. før 24 mai. 
Grihegre Ardea cinerea: Et par heirer er i fØrste halvdel af oktbr. skudt i Arekilen på Kirkeøen. 
Åkerrikse Ortygometrø cre:r: Ankom 15 mai og var et par dage senere at høre overalt. 
Myrrikse Phaliuidium poT'ZIJna: Er først obs. 4 juni. 
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Sangsvane Cnnus musicus: 4 hvide svaner såes 11 marts i Vesterelven ved Krosn~ på flugt sydover. 
Grl\ gås Anser einere us: Ankom l april og er hele måneden igjermem ia&ttaget på trak. Endnu 
henved midten af mai er den iagttaget her. Et hun individ blev således 13 e mai skudt af en flok på 6 
stkr. ved Femdalssundet i Krageøholmene, hvor de bavde holdt sig nagle dage. 
Exemplaret, som jeg erho1dt, og som er beskrevet under mai, viser at man ikke sikkert kan anse de 
seneste flokke som tr.lkke nordover for at vllre segetum eller nogen anden art, ligeså lite som de første 
flokke tØr ansees for at vllre cinereu.r.(Sammenlign anm. for 1885, da Anser segetum(sædgås) blev obs 
her allerede 29 marts.) Det skudte individ havde ~ggestokken temmelig udviklet. 
!Anm, for mai.) 16 mai bragtes mig fra Vi/ær i Ons; et hunindivid aj en grågås, som var skudt ved 
Femdalssundet i Krager;holmene om aftenen J3de. Der var 6 stkr, som havde holdt sig der nogle 
dage . E:x.emplaret målte 775 mm i långde. Vingerne gikjevnt ved stjerspidsen, der havde 18fjår. 
Niibbet, der var rosenrødt rned hvid någl og lidt blegt rustgwt ved roden, målte 61 mm og havde 22 
lameller i overnåbbet, hvoraf21 var synlige udvendig. F;dderne rosenrøde rned gråhvide til gråbrune 
klør. Vegten 3490 gram= 14 mff?. Åggestokken var temmelig udviklet og indeholdt åggeblommer af 
størrelse som et cinclusåg og nedover. Allerede fra midten af septbr. foregik høsttrekket, idet den 
første flak observeredes 14de og i dagene 22- 28de er den ene flak efter den anden seet. De følge såvel 
høst som vår fortrinsvis høideme. 
Gravand (ragergåsen) Tadorna Yulpanser: Ankom 29 marts. Den er ikke obs. i oktbr. 
Skjeand Anas clypeata: En hann i vårdragt af denne af mig tidligere ikke her iagttagne art skudt 
i Åneberghølen i RAde, blev solgt på torvet i Fredriksstad 4 mai. 
Stokkand Anas bochas: 19 oktober så jeg på torvet i Fredridsstad en hann i fu1d vinterdragt. 
Brunnakke Anas penelope: 4 april erhoJdtjeg en hann skudt samme dag af en flak, der blev 
påtruffet i Kragerøholmene. Den var i høst ganske alm. 
Sjøorre Oidemiafusca: Forekom i febr. måned lalrig i skjllrgården. 
3 mai traf G. Larsen på søen en overordentlig stor flak af den, som han anslag til at gå op til et tusen. 
Svartand Oidemia nigra: 8 mai om aftenen, efter at det var blevet mørkt, hørte jeg to flokke af 
svartlinder trrue nordover. Over midten af septbr. var den ganske alm. og i oktober mllget tahig. 
Havene Clangula glacialis: Traf G. Larsen i midten af marts tahig i Østerelven helt op til Øren. 
Ærfugl SoiTUJteria mollissima: Efter et sUirkt snefald som indtraf gde og nat til 9de marts traf 
G. Larsen ~e udenfor og vestenfor Strømtangen forskjellige fugle hvoribJandt flere edderfugle, som lå 
i den tykke snestappe, der overnlt beilllkkede vandet, og som vare så forkomne og ubehjelpelige at han 
uden videre kunde tage dem med hov. 24 mai fandt G. Larsen på Misingen et rede med 4 friske llg. 
Det første således lagt 21de. 
Storskarv Graculus carbo: Ålekråken var i oktbr. meget talrig både omkring de ydre skjar og 
opover Leren. 
Havsule Dysporus bassanus: 9 novbr. er en havsule seet ved Søstrene, men synes siden ikke at vare 
påtruffet før omkring juletider, da den var meget tahig sammesteds. 
FiskemAke Larus canus: Om aftenen 8 mai, efter at det var blevet mørkt, hørte jeg no gle fiskmåger, 
som trak nordover over Ålegårdene. De trllkke altså også om natten. 
Krykkje urus tridactylus: Var endnu ikke obs. i septbr. <Anm. for oktbL) Nils Hanssen så endnu 30 
septbr. ingen renker pd søen omkring Søster og Misingen. 
Makrellterne StemajluJiiatilis: Ankom 16 mai. AI to halvrugede llg taget på Misingen 14 juli 
fremgår at det første llg var lagt 5 juli. 
Stor lom og SmAlom Eudytes arcticus og septentrioTUJlis: I begyndelsen af mai var der en m~gde 
lom på Leren. 
lslom Eudytes glilcilllis: 28 mai er en islam skudt på søen udenfor Agerøen. Den veiede 4480 
gram= 18 mark? 
Lomvi Uria troUe: Efter et stllrkt snåfald som indtraf gde og nat 9 marts, hvorved der dannedes en tyk 
snllstappe, som overalt bedllkkede havtladen. bereuede G. Larsen at han traf flere fugle, deriblandt 
også alker, som vare så forkomne og ubehjelpelige at de uden videre lod sig tage fra dampskibet ved 
hjelp af en hov. 6 juni erholdtjeg et friskt llg raget samme dag på Søsterøeme. 
Først 18 oktbr. viste alkerne sig inde i fjorden, skjøndt de allerede fra månedens begyndelse skulle 
have vliret overordentlig talrige mellem Jomfruland og Fllrder. Ved juletider var de meget talrige inde 
i fjorden. 
Alkekonge Mergulus alle: 21 oktober er en alkekonge seet vestenfor Strømtangen. 
Det fortll.lles forøvrigt alm. af jegere og fiskere at alkekongen kommer tidligere end alkeme. 
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Lundefugl Mormon arcticus: 18 mai bragtes mig 3lunder, som samme dag var skudt ved søndre 
Søster, hvor det afbringeren blev påstAet at de hllkkede i fjeldk:løfter, hvorfra han havde seet dem flyve 
ud. Et hvidt ag. som han ved samme anledning havde fundet i en af disse klØfter, men som jeg desvarre 
ikke ftk anledning til at se, da det alt var forClret, samt de store rugepletter hos to af fuglene tydede på 
påstandens rigtighed. Også ved Misingen er 10 juni 2lundefugle seet stadig flyve ind og ud af en 
fjeldkløft, men forholdet blev ikke rulnnere undersøgt. 

TREKKFUGLENESANKOMSTI1M9 

l. Alauda arvensis. (2 febr.) 
2. Corvus monedula 
3. Alauda arborea 
4. Sturnus vulgaris 
5. Acanthis linaria obs. 
6. Fringilla coelebs 
7. Lin o ta cannabina 
8. Columba oenas 
9. Emberiza nivalis 
10. Haematopus ostreologus 
11. Vulpanser tadorna 
12. Scolopax rusticola 
13. Columba palumbus 
14. Anser einerens 
15 Turdus merula 
16. Vanellus cristatus 
17. Motacilla alba 
18. Buteo vulgaris 
19. Falco tinnunculus 
20. Turdus viscivorus 
21. Numenius arquatus 
22. Charadrius pluvialis 
23. Accentor modularis 
24. Totanus calidris 
25. Fringilla montifringilla obs. 
26. Turdus musicus 
27. Turdus iliacus 
28. Gallinago media 
29. Totanus octropus 
30. Totanus glareola 
31. Anthus pratensis 
32. Turdus torquatus 
33. Saxicola oenanthe 
34. Luscinia rubecula 
35. Phyllopseustes abietina 
36. Luscinia phoenicurus 
37. Ernberiza schoeniclus obs. 
38. Anlhus arboreus 

9 marts. 
19 marts. 
20 marts. 
21 marts. 
24 marts. 
26 marts. 
27 marts. 
27 marts. 
28 marts. 
28 marts. 
29 marts. 
29 marts. 
31 marts. 
l april. 
2 april. 
4 april. 

3 april. 
4 april. 
4 april. 
7 april. 
8 april. 
8 april. 

·-··-----:=~--_:. =--:.------ ;-·.- p·t 
- ---- o. 

.... --- --· ... __ " 

39. Iynx torquilla 
40. Emberiza hortulana 

9 april. 
14 april. 
18 april. 
18 april. 
20april. 
21 april. 
21 april. 
21 april. 
22 april. 
22 april. 
23 april. 
23 april. 
24 april. 
25 april. 
27 af'ril. 
27 april. 
27 april. 
28 april. 
28 april. 
29 april 

S:Ynto.n~ ~ 

41. Phyllopseustes ttochilus 
42. Numenius phoeopus 
43. Caprimulgus europæus 
44. Hirundo rustica 
45. Saxicola rubetra 
46. Motacilla tlava 
47. Muscicapa atricapilla 
48. Cuculus canorus 
49. Hirundo urbica 

1 mai. 
l mai. 
2mai. 
4mai. 
Smai. 
5mai. 
10 mai. 
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50. Sylvia cinerea 
51. Muscicapa grisola 
52. Ortygometra crex 
53. Stema fluviatilis 
54. Lanius collurio 
55. Cypselus apus 
56. Totanus glottis 
57. Sylvia hortensis 

TD..SENDT UNIVERSITETSMUSEET 

12 mai. 
13 mai. 
15 mai. 
16 mai. 
17 mai. 
22 mai. 
24 mai. 
25 mai. 

Thomes notater 1889 

12/10: 2 exempJarer af Lona leucoptera BAndkorsnebb hann og hunn i høstdragt Fangede i done 
hersteds 11 oktober. 

SKUDLISTE 
l Arhøne 
4 raphøns 
l krikand 
l storlom 
6 rugder 
2 enkeltbekkasiner 
14 små bekkasiner 
l nØddeskrike 
1 mållrost 
5 snespurve 
5 grankorsnebber 
l kulmeise 
Ialt 42. 
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1890 
Miltrost Turdus musicus: Ankom l april. (Stort trlUc. iaguaget l april- se der). 
Fra ste hørte jeg den synge, men trods tilsyneladende gunstigt veir i hele første halvdel af måneden 
blev den dog først alm. fra 22de, da atter et stort trlUc. blev iagttaget. (se anm. for april) l april fra 
kl.5 om morgenen( efter solopgang) og udover frokosttid iaktog jeg på Hankø og ved Slevik et livligt 
triik aj denne art og ilillcus(rødvingetrost). Flokke på 3, 4 og op til en 10, 15 stkr kom stadig 
trakkende over øen. På Hankø så jeg ingen af disse slå ned, de fortsatte alle kursen nordover, men 
derimod i lwukne ved Slevik sa jeg enkelte, som, da det led tilfrokosttid, sloge ned, og skjød jeg der 
en musicus. I dagene 5- 7 april hørte jeg flere synge i Vestby. 22 og 23de tidlig om morg. iagttog 
Arvesen et stort triik aj begge arter småtrost i Ålebjergene, og først fra nu af er den alm. Følgende 
fund af reder blev gjort: 15 mai: Et rede med 5 crc. 1/3 rugede brunplettede ag, det blev taget. Wt 
aum, for mai) 15 maifandtjeg i RØdskoven et rede med 5 113 rugede brwzplettede iig. Redet lå 4 alen 
fra marken mellom en liden gran og en birk, hvilke vare voude tåt sammen. 22 juni: Et rede med 3 
ag og 2 netop udkomne unger, samt et andet rede med et friskt ag. 20 juli: Et rede med 3 friske :tg. 
Første llg i disse tilflilder lagt 7 mai, 4de og 22 juni samt 18 juli. Høsttrakket syntes at begynde i 
midten af septbr., fra hvilken tid donefangsten gav et efterhånden rigere og rigere udbytte, der 
omkring månedsskiftet sept. oktober var på sit høieste. Allerede 15 oktbr. var den st:trkt aftaget og 
tsde forsvunden. Af efternølerne er en fanget 23 oktbr. og en 5 novbr. 
Rødvingetrost Turdus iliilcus: Ankom allerede 30 marts. Livligt tr:ik iagttaget l te samt 22 og 23 
april. Uagtet en mangde ankom l april, fandtes den dog i mellemtiden l te og 22de meget sparsomt i 
egnen. 22de og 23de var den talrig, men forsvandt strax og viste sig ikke siden. (Se anm, for aprill 
JO april skjØd jeg en rødvinge ved Slevik hvor jeg i lwukne traf et par mindre flokke. Forøvrigt er 
den ikke meget alm. 11 april skjød Jørgen hos form. Ellingssen 2 rødvinger ved Ålelierne, hvor han 
samtidig havde seet 4 stk. Jørgen hos form. Ellingsen havde også truffet dem talrig langs Ålelierne 
22de og skjød da en rødvinge. Rødvingen synes imidlertid strax at våre forsvunden (se jorøvrigt 
anm. for Turdus musicus - l.april, 22 og 23de april). På høsttrlUc.ket indfandt den sig 3 oktober og 
var talrig indtil 19de. 25de er afreisen foregået, men en og anden er endnu fanget indtill novbr. 
Duetrost Turdus Jliscivorus: Ankom 26 marts.l april traf jeg den meget talrig på Hankø, men 
10de var de fleste reist derfra. l april hørte jeg den synge meget livlig og ihllrdig rundtom i skoven på 
HankØ fia Jd.4 l {l. om morgenen til kl. 7, efter hvilken tid den var taus. Et rede, fondet 15 mai, med 
3 llg, taget i 19de med 4, lå i en høi birk i omtr. 8 alens høide over marken fll..stet til nagle småkviste 
et stykke nedenfor kronen. Det fandtes ingen myr i nllrheden af redet. Det fØrste ftg lagt 13 mai. Om 
høsten er den ikke iagttaget senere end 4 oktober, som slldvanlig fåtallig. Den synes at reise tidlig. 
GrAtrost Turdus pilaris: I vinterens løb er den ikke iagttaget. På vårtrakket viste den sig sparsomt 
fra 22 april. På høstt:rllkket forekom den også sparsomt fra 19 oktbr., og var kun talrig i den fØrste uge 
af november. 
Svarttrost Turdus merula: Ankom 16 marts. Den var som sJI.dvanlig sparsom på vårtr:ikket og er 
ikke bemllrket senere end l april. På høsttrllkket iagttaget fra 28 septbr. I den sidste uge af oktober 
og de første dage af november var den ganske alm, men er ikke obs. efter 5 novbr. 
Ringtrost Turdus torquatus: Ankom 2 april og er hyppig obs., tildels i mindre flokke på indtil 12 
stkr. til 23 april. På høstlrtikket er den obs. fra 28 septbr. hØist fåtallig. Dens gjennemreise synes at 
foregå meget hurtig. 
Rødstrupe Luscinill rubecula: Ankom 31 marts og var snart almindelig. 
Endnu 29 juni og 6 juli hørte jeg den synge. Afreisen ikke bestemt iagttaget, men synes at vare 
fmegået i den første uge af oktbr. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom 26 april. 15 mai fandtes i et rede på et skurtag 2 friske 
llg. Et rede med 8 friske llg taget l juni. Det lå i et bjerg under en stor stenhelde omtr. en alen inde. 
Første !lg lagt henholdsvis 14 og 24 mai. Obs. endnu 21 septbr. 
Steinskvett Saxkollz oenanthe: Ankom 7 april men var ikke talrig før 27de. 
Den var alm. indtil midten af septbr. og er senest obs. 21 de (septbr.). 
Buskskvett Saxicollz rubetra: Ankom 30 april. Den var dog ikke synderlig alm. endnu 4 mai. 
Indtil udgangen af august var den alm., og er siden seet enkeltvis indtil13 septbr. 
Fossekall Cinclus aquaticus: 4 mai fandt jeg ved Sollifossen, hvor jeg samtidig så flere fossekaller, 
et rede med 5 crc. 4 dage rugede llg, hvoraf den første altså måtte vare lagt 27 april 
<Se anm, for mai) Ved Solifossen fandl jeg 4 mai et fosselaUrede med 5, crc 4 dager rugede iig. 
Redet lå mellem to bjelker i et tØmret kar under enfrajossenjørende stor vandrende gjennem 
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hvis bund vandet strø~nde i så stor mångde, at det var umuligt at komme til det uden at få et 
ordentligt styrtebad. Det kunstige redes bygning var ganske beunåringsvårdig. Det var stort som et 
ekornrede, noget ovalt,medflere tommer tyklæ vågge afen lang fin mos.(hypnum). 
Da pladsen mellom bjellærne var noget trang, gjorde den øverste tjeneste som tag. Fortil på 
undersiden var indgangshullet, der var rørjormigt og på skrå opad fØrte ind til det aj grøve strå (for 
en stor del de øverste ender af rughalm med påsiddentk ax) byggede egentlige rede. Det var ganske 
besynderligt at se hvor /amstfordigt dette var bygget for at bevare leiet tØrt, idet stråene, der 
dannede en mellom 2 a 3 tomme ryk skiil var så løst sammenvåvet at vand umulig kunde standse deri 
eller tråklæ op fra neden. Strå/eiet var belagt med nog/e tØ"e ege- og aspeblade, hvoriblandt 
fandtes nogle få af fuglens egne Jjår (omtrent et halvt snes). Mederu våggene vare aldeles 
gjennemtrukne afvand. var det indvendige leie aldeles tØrt. Jeg så også samtidig et andet par, som 
var bes/cjeftiget med at bygge rede. 
Fuglekonge Regulus cristatus: Følgende reder er fundet: 24 mai Dyret i Onsø, 12 halvrugede llg. 
10 juni: Dyret i Onsø, 13 ag ruget en dag. 15 juni: Dyret, 11 llg i påbegyndt rugning. 
22 juni: Rødsskoven, 10 Ag ruget en dag. 22 juni: Rødsskoven, 8 llg, et par, tre dage ruget. 
24 juni: Dyret i Onsø, 11 llg, hvoraf to var ruget i 4 dage, medens de øvrige viste sig friske. 
29 juni: Dyret, 121lg, ruget i 4 dage. 10 juli: Rødsskoven, 8 ag ruget i 6 dage. 
13 juli: Dyret, 9 ag et par dage ruget Det første llg var i disse reder lagt: 8 og 29 mai, 5, 13, 13, Il, 
15 og 28 juni samt 4 juli. Der kan efter dette ikke vllre tvivl om at fuglekongen legger to kuld. 
I et rede (15 juni) fandtes ikke mindre end 2672 fjar. Om redernes bygning forøvrigt se anm. for mai. 
juni og juli: Mm- 24 I'IUJi toges ved Dyret et rede i en liden gran. Det indeholdt12 halvt rugede åg . 
.!Jirll=.l3 juni erholdt jeg aj Herman Dyret et JO juni laget rede med 13 en dag rugede ag. Redet var 
lavt nede i en stor gran. 15 juni fandt jeg ved Dyret et rede med 11 åg, som fuglen da var begyndt at 

ruge på. Redet hang i midten aj en stØ"e gran og var bygget aj grøn mos, står kl sammenvåvet med 
inselaspind. I bunden ld et tykt lag aj trålav, hvonned også de indvendige vågge var belagt. Derpå 
var det udforet med en rigelig mångde bløde fjår, uld af gnavere somt planteuld og no gen hestetagel, 
samt åbningen lu.lcJæt aj cencentrisk anbragte Jjår. Af uld og Jjår var anvendt omtrent lige vollum, 
og beløb Jjårenes antal sig til hele 2672 stkr, hvoraf 36 var temmelig store, men bløde århanefjår, 
574 trostefjår, (vesentlig piltlris) og 2062 småfjår af syl~ier,fringiller, paridae og regulus, 
men aj disse var 770 /aJ.nfra 5-10 mm lange. Udvendig var redet spredt be sat med småstykJcer af hvid 
trå/av. 22 juni fandt jeg i Rødskoven 2 reder: Det ene, som hang på en aj de nederste grene i en 
stø"e gran i et par mandshøilkr over mar/æn, indeholdt 10 en dag rugede åg. Det andet hang nåsten 
i togens grene i en temmelig h;i gran og indeholdt 8 et par, tre dage rugede åg. Endnu fandt jeg 
22 ved Dyret et rede, som lå så Va11Jkelig til, h;it oppe i en høi gran, al jeg opgav det, men som 
24de blev hentet ned aj Herman Dyret. Det indeholdt da 11 åg, hvor aj 2 var ruget i 4 dage, medens 
de øvrige viste sig friske. 29 juni fandt jeg alter ved Dyret i en liden gran et rede med 12 crc. 4 dage 
rugede ag. l.lili=,JO juli fandt jeg i Rødsskoven i en gran et rede med 8 åg, der llar ruget i 6 dage. 13 
juli tog jeg ved Dyret et rede som Herman Dyret hovde ftwJet medens fuglen lagde grunden til det 
29 juni. Det indeholdt 9 åg, som viste sig at våre et par dage ruget. Efter dette lauufe altså redet 
beregnes at våre bygget på 5 dage. Begge disse reder vare simplere bygget end alm., således var ilc/æ 
åbningen luklcet med fjår, ligesom heller ilc/æ den indvendige udforing var så tyk som sådvanlig. Det 
sidste rede blev analyserer: det var som vanlig bygget af gr;n mos sammenvåvet med insektspind, i 
bunden et lag hvid trålav og rundt viiggene tykt belagt med gra11Jkjågg (Usnea barbata) og derpå 
udforet med forskjellig bløde Jjår, hvoraf der ialt kun var 492 samtlige, med undtagelse aj 12 
krålr.efjiir og 3 århanefjår, små. Fuglekongen er ganske miirkelig når den skrammes af redet. Den 
slipper sig aldeles lodret ned og ser ud som var det en liden grankongk somfaldt ned. Nåsten nede 
ved marken stikJ:er den afi horisontal retning. AJ disse sene fund fremgår, at den uden tvivllågger to 
kuld. Anden gangs reder synes simplere bygget Det 13 juli fundne var bygget på 5 dage. 
Når fuglekongen skrlimmes af redet, slipper den sig aldeles lodret ned og ser ud, som var det en li den 
grankongle, som faldt til marken. Nesten nede ved denne stikker den af i horisontal retning. 
Jernspurv Accentor modultJris: Ankom 29 marts og var alm. i hele april, isar omkring midten af 
måneden. 26 april hørte jeg dens smukke, her sjeldne sang fta et krat på Gdlsvik. 
På høsttr'l1kket blev den lidet bemarket Den traffes da under raphøsjagt hyppig i potetis- og 
tumipsalcre. 
Munk Sylvia atricapillll: I n!rheden af Dyret havde et par i juni måned slået sig til i en ung 
skovbestand ved en myrbak og bavde også omkring zode (juni) påbegyndt redet i et Jidet krat, men 
blev derpå pludselig borte. 
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Hagesanger SyMo hortensis: Ankom 22 mai. Følgende fund af reder blev gjort: 
8 juni: Dale, 5 crc. 3 dage rugede llg. 13 juni: Åle, 5 crc. 2 dage rugede ag. 
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13 juni: Dyret. 5 crc. l dag rugede ag. 15 juni: Dyret, 5 friske llg. 
15 juni: Dyret. 5 friske ag. 18 juni: Dyret, 4 llg, bvoraf no. 2lagt 13de. 18 juni: Dale, 4 friske llg. 
Det første lig var i disse tilfelde lagt 2, 8, 9, 11, 11, 12 og 15 juni. Det sidste af disse kuld blev 
klekked 13de dag. M disse reder fandtes et i et lidet birkekrat omtr. 2 fod over marken, 5 reder lå 
lavt nede i kollebllrkrat. og et lå i en hassel i en mandshøide fra marken, alle i nllrbeden af bekke. De 
vare alle byggede af stive strå og urtestilke og var ganske tynde og gjennemsigtige. Indvendig var de 
foret med fme slrå og rodtrevler samt hestetagel, hvilket sidste dog mangled i et. 
Tornsanger Sylvio cinerea: Ankom allerede 8 mai og var strax almindelig. 
2 reder blev fondet: 6 juni, Dyret, 5 llg, hvoraf det sidste lagt samme dag. 
13 juni: Dyret, 5crc. 2 dage gamle unger. I det første rede foregik klakningen i lØbet af 13de dag. 
Første llg var i disse reder lagt 2 juni og 26 mai. 
Møller Sylllio curruca: Ankom Il mai. I et rede, som blev fundet ved Dyret i en enerbusk crc. 3 
fod over marken, blev det første llg lagt 28 mai, hvorpå redet blev forladt Det var bygget af fme 
grankvister sammenvllvet med insektspind og indvendig foret med fine rødder og et par hestetagel. 
Indvendig diam. 2" og dybde l 1(2". Redets beskaffenbed er betydelig forskjellig fra de af R. Collett 
og C. W esterlund beskrevne. 
Løvsanger Phyllopseustes ITochilus: Ankom 3 mai. 22 juni fandt jeg ved Åle et rede med 7 
temmelig rugede !lg. Redet lå på marken mellem lavt krat. Blev ikke tagel 
Gransanger Phyllopseustes abuliM: Ankom 7 april. Fra Dale erboldt jeg 7 juni et rede med 6 
halvrugede !lg, der utvivlsomt tilhøret denne art. Redet, der blev fundet 2 juni, blev fØrst taget dagen 
efter, da fuglen fandtes at have forladt det, fordi det imidlertid var bleven Ødelagt, medens dog 
llggene var i behold. Det første !lg har altså våret lagt 21 mai. M redet medfulgte kun så ubetydeligt, 
at det ikke Jod sig beskrive. 
Varsler Ltznius ezcubitor: En varsler iagttaget 24 april. 
Toroskate Lanius collurluris: Ankom 15 mai. 
Hagenuesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Muscicapa atricapilltl: Ankom 4 mai, men viste sig 
først nogenlunde alm. fra 11 mai. 15 mai fandt jeg ved Kjølberg et rede i en hul asp med 3 friske 
:tg. Det første altså lagt 13 mai. 
GrAnuesnapper Muscicapa grisolo: Ankom 15 mai. Et ved Dyret fundet rede, som lå i en orerod 
ved en b!lkkekant, indeholdt 13 juni 4 nyklllkte unger, hvorefter første !lg antaglig var lagt 28 mai. 
Gjerdesmett Troglodytes panulus: Siden over midten af oktbr. har som s:idvanlig gjllrdesmutten 
varet alm. i haver og tomter på Gr.Lsvik. 
Stjertmeis OriUs caudatus: Bem!lrket fra slutten af oktbr. og har siden våret hyppig. 
Kjøttmeis Parus I'IUJjor: Så mild som vinteren 89-90 var helt fra sin b!lgyndelse og endnu fortsatte 
at vare i jan., var det ikke at undres at den livlige talgoxe lod sine klare toner høre tidlig. Allerede 19 
jan. hØrte jeg den første gang, og for hver dag, som gik, blev den flittigere og flittigere. 
Følgende fund af reder blev gjon: 15 mai: Kjølberg, l O friske llg. (Påbegynt rugning) 
15 mai: Ålebjergene, lO crc. 4 dage rugede !g. l juni: Fjelleskoven, 9 Ag i påbllgyndt rugning. 
Det første llg i disse reder altså lagt: 7, 4 og 24 mai. Samtlige reder lå i hule aspetrllr. Det ene redes 
beskrivelse: se under mai,l5 mai fandt jeg ved KjØ/berg i en hul asp et rede med JO friske åg, som 
fuglen var begyndt al ruge på. Redet var et meget tykt og bl;dl, men fast sommenvåvet/eie af alskens 
hår (nødMr, ekorn og Ø/Jdre gnaveres, hestetagel og fåreiJld) ovenpå et ligeledes tykllag av mos. 
Fjår eller planteiJldfandtes ik/æ./ Ålebjergene tog jeg også samme dag et rede i en hul asp med JO 
fire dage rugede åg. 
Svartmeis Parus ater: 13 juli så jeg et kulmeiserede i en fjeldsprlikke med unger, der var udkUUcket 
u de. I det samme rede var der også store unger i slutten af mai, og er der således ikke tvivl om at 
det har v!lret andet kuld. I det første kuld må første llg v!lre lagt omkring l mai og det andet 23 juni. 
Toppmeis Parus cristatus: Et rede, fundet 8 mai, indeholdt allerede unger, der antagelig var et par 
dage gamle. Regnes ikke mere end 4 unger var altså første lig lagt omtrent 21 april. 
Trekryper Certhiofamiliaris: 15 mai fandtjeg et rede med 6 omtrent 2/3 rugede lig. 
Redet lå i stubben af en afblast gran i omtr. 3 alens hØide fra marken mellem den Iøsnede bark, i 
hvilken den havde arbeidet et Iidet rundt hul for at komme ind, da der på siderne ikke fandtes åbning 
stor nok dertil. Redet var bygget af enerbark, der indvendig var fm og blød, og hvilede på et 6 It 7" 
hØit lag af fme tØrre grankviste. Kun nogle få fjllr fandtes i redeL 
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18 juni fandt jeg også et rede, utvilsomt zdet kuld, med 5 en dag rugede llg. Dette rede lå i en 
klippevllg i en ttang spraklc:e, der var opstAet ved, at et tyndt flag er løsnet fra klippen ligesom barken 
på et tre. I det første kuld var første Ag lagt 3 mai i det andet 14 juni. 
LAvesvale Hirurulo rustiul: Ankom 27 april, men kan dog først regnes som alm. fra 9 mai. 
Et kuld på 5 crc. 5 dage rugede l!g taget 22 juni. Første ag altså lagt 13 juni. 
24 august erholdt jeg en albino-varietet (årsunge), der var skudt ved Åle. Exemplaret, der var 
brungråblå oventil, gråbrun på hovudet, grå på struben med lidt svagt rØdgult under hagen samt hvid 
under, blev indsendt til universitetsmuseet Afreisen afsluttet 14 septbr. Ifølge en af 
Fredriksstadbladene er en liden flok svaler seet udenfor byen 5 novb. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom 28 april og var allerede alm. 3 mai. Endnu 31 august så jeg i et 
rede unger, der blev madet af fortlldrene. Senest observeret 13 septbr. 
Linerle MotDcillll alba: 31inerler har med held tilbragt vinteren her, ligesom også en er observeret i 
Moss i januar måned. Hele vinteren igjennem havde jeg stadig anledning til at iagttage den ene, der 
havde sit stadige tilhold i 11lndsen ved bruget, og i marts måned slog også de andre to sig til her. 
De bevarede mllrkelig nok sin vinterdragt. helt til trakket SØdenfra begyndte, da også disse syntes at 
flytte. Vinteren havde jo varet usedvanlig mild, men ganske uden sine kolde perioder var den dog 
ikke. Således var der omkring månedsskiftet november, december 89 flere dage temmelig koldt, 
ligesom sidst i februar og fØrst i marts, da temperablren endog gik ned til minus 16 grader. De holdt 
stadig til ved vandet og isar syntes de at finde rigelig nllring på det tØmmer, som havde ligget under 
vand i soppene, men blev flydende når disse blev revet for at føre tØmmeret til sagen. Uagtet al 
umage var jeg dog aldrig istand til at opdage noget ~b på disse tømmerstokke, der forøvrigt vare 
bed:lkkede med slam. Trtlldcet begyndte 2 april. Fra 8 e indtraf der en stands i trtlkket på grund af 
helt til 23 april vedvarende nordlige vinde, men ved omslaget kom den strax i stor mlingde. 
Afreisen foregik 29 septbr., men enkelte efternølere er obs. endnu indtil18 oktober. 
Gulerle Motacilllljlllva: Ankom 4 mai og er observeret indti122de. 
På høstrllkket er den observeret fra begyndelsen af aug. indtill6 septbr. 
Skjærpiplerke Anthus obscuru.s: Obs. 4 april. I et rede, taget i en fjeldlciØft på Søstrene 7 mai, 
indeholdende 5 ~g. var det første antagelig lagt 3 mai. 
Engpiplerke Anthus pratensis: Ankom 23 april og var 27de talrig. Den er bemllrket indtil 9 mai. 
På høstrakket indfandt den sig 17 august I hele september, isar i midten af måneden, var den 
sllrdeles talrig. Fra 8 oktbr. aftog den sl!irkt, indtil den den 1gde var forsvunden. 
Lappiplerke Anthus ce"inus: I slutningen af marts (24de og 27de) er atter disse problematiske 
fugle iaguaget på tJtk af Arvesen.C Se anm. for marts.)Både om morgenen 24tk og 2Jde marts så 
Arvesen flere af disse problematiske /ugle, dels enkeltvis, dels 2 a 3 i fØlge triik/æ over ham i 
Ålebjergene, alle nordvårts. Deres lolcfinder han lidt uJig engpiplårlens, menflugten var ganske lig 
dennes. Som oftest jlyve de hpiere end i slcudvidde. 
Trepiplerke An/hus arboreus: Ankom 27 april. I de fØrste dage af mai var den alm. 
Gulspurv EmberizA cilrinella: Fea midten af marts begyndte gulspurven sin vhsang. 
Taget et rede med 6 vel halvrugede ag 30 mai. Første :tg her lagt 18 mai. 
Hortulan EmberirA hortulaM: Ankom 13 mai. I to fundne reder, hvoraf det ene med 6 lig blev 
taget, var det første ag lagt 15 og 19 mai. Den er senest bemarket 29 august 
Sivspurv Emberizø. schoeniclus: Ankom 17 april. Den er observeret jevnlig indtil 23 oktbr. 
Sivspurven a en sky fugl. 
Snøspurv PlectrophaTUs nillalis: Ankom 13 marts i mn.tgde. 27 oktbr. viste den sig her igjen. 2 
november så jeg en meget stor flok. 
Bokfink Fringilla coeubs: Enkelte overvintringer iagttaget i januar måned. 
Ankom 16 marts, da et Iivligt td1k foregik. CSe anm. for roarts). 16 marts om eftermiddagen sd 
Arve sen bogfinken talrig på ÅlejordeM og flok på flok (dog lcun mindre på opimod 15, 16 st/u) trak 
forbi. Siden er den miiTkelig nok iklæ iagttaget hverken aj hmn eller mig fØr 2#, da jeg hØrte et par 
st/u. synge i Hauaskoven. 2sde er den meget almindeligere. Første gang hØrt afform. Pedersen ved 
braklcen. men blev dog ikke alm. her før henimod månedens slutning, idet de fleste syntes at have 
trukket forbi. 31 marts og l april er livlige trllk iagttaget, begge ganger tidlig om morgenen. 
(Se anm, under april.) l april om morg. så jeg på Hankø stadig mindre selskaber af bogfinlær komme 
trå/cJænde fra solopgang til henimod 9 tiden om form. Om morg. 31 marts iagttog Arvesen i 
llestbygden et livligt tråle af bogfinlær og bjergfinlær. Efter et betydeligt snefald 18 apriltraf jeg 
2ode bogfinkerM i slustede flokke på ÅlejorderM.Efter et betydeligt snefald 18 april samlede de sig i 
sluttede flokke, medens de forud allerede fra begyndelsen af april havde levet spredt i skovene. 
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Følgende 4 reder fundet: 11 mai: Kjølberg, et nylagt llg. (grå form) 
15 mai: Dyret, 4 friske ag. 15 mai: Rødskoven, 5 friske Ag. (grå fonn) 
14 juni: Dyret, 5 forladte omtr. ferdigrugede ag. (blålig fonn). Samtlige reder i grantrar. 
Theorien om en subspecies, der lllgger bWige llg og al tid bygger i lave buske synes ikke at holde stik. 
Det første llg i ovennevnte reder måtte altså v:lre lagt 11, 12 og Il samt 30 mai. 
Bogfmken hørte jeg endnu af og til synge til udgangen af juni. Også 6 juli hørte jeg en synge. 
I slutten af septbr. var den endnu ~deles talrig, men i de første dage af oktober syntes afreisen at 
foregå hurtig, idet den allerede ste var omtr. forsvunden, og kun enkelte efternølere er seet indtil 
15de. M:trkelig nok iagttages endnu 16 novbr. flere små flokke afbogfinker trAkke sydover. 
(Se anm. for novbr.) 16 n.ovbr. hØrte og så Arvesen i Ålebjergeneflere små flokke afbogfinker tråkke 
sydvestover. 
Bjørkefink Fringilla monJifringiliJJ: Enkelte overvintringer iagttaget i januar. 
31 marts ankom bjergfmken. Et livligt trllk af denne og bogfinker iagttaget om morgenen n~vnte dag. 
(Se anm. for april) l april trafjeg ved Slevik en bjergfink som sad i et trå og sang. Om morgenen 31 
marts iagttog Arvesen etlivligt trale aj bjergfinlcer i vestbygden.J8 april efter snefaldet traf Arvesen 3 
bjergfinker ved Åle på en gjødsel haug, som nys var u.dslcj;rt. 22 og 23 april tidlig om morg. iagttog 
Arvesen i Ålebjergene et stort tråle ajbjergfinker, men ikke bogfinker. Omform. 23de iagttog jeg den 
hist og her enkeltvis.- ,men den var dog efter kun sparsomt at se i egnen. 
22 og 23de april foregilc atter begge morgener et stort trllk af bjergfinker, men denne gang var ikke 
bogfmken med. Medens dette trale stod på blev den bemllrket i skovene hist og her, men efter såes 
den igjen ikke mere. I slutten af septbr. forekom den talrig en kort tid, men ble ikke bemllrket i oktbr. 
Grønnfink LinottJ chloris: Så jeg på trl1k l april. 
Tornirisk Linota cannabina: Ankom talrig 16 marts, men m:trkelig nok blev heller ikke denne, 
ligesom bogfinken, derefter iagttaget på en tid, idet det første trlik synes at have fortsat videre. 
Først 22de blev den igjen iaguaget og var først nogenlunde almindelig fra 2sde. 
Allerede i slutten af septbr. begyndte den at trllkke bort og var ved oktober måneds indtrllden omtr. 
forsvunden. Dog er enkelte individer endnu omtr. daglig iagttaget til midten af oktbr. 
Gråsisik Acanthis liMria: Overvintrede i stØrre antal end på flere år har varet tilfllldet, idet den har 
forekommet i flokke på flere hundrede. 
Gråsisiken ankom 13 marts i stor m:1ogde, i tusenvis flok efter flok, men som alm. opholdt den sig 
kun lidet og forsvandt omtr. strax. Efter et betydelig snefald mellem 17 og 18de april viste den sig 
igjen og er 22 og 23de, da der foregik et stort trl1k af flere andre fugle, seet tr.lkke i større og mindre 
flokke. Om dette sidste trtlk er det dog at antage, at det har vliret et tilbagevendende, foranlediget af 
det indtrufne snefald. Fra 17 oktober har den igjen vist sig og siden udover vinteren vliret alm. 
Dompap Py"hu/4 europaea: Har fra begyndelsen af oktober vliret meget talrig hele høsten udover. 
Konglebit Pinko/Q enu.cleator: Konglebiten har ihøst vliret meget talrig. Den viste sig allerede fra 
17 oktober på sine steder med det samme i stor m~gde. Således fangedes ved Dyret på 4 dage ikke 
mindre end 30 stkr. i doneme. I slutten af måneden var den en kort tid mere jevnt udbredt, men i 
november forekom den kun Btallig hist og her, og i decem ber var den nllsten borte. 
Grankorsoebb Loxkz curvirostra: 3 juli såes en enkelt korsnab ved Dyret Den har heller ikke siden 
indfundet sig, uagtet her er et ganske godt kongleår. 
Stær Sturnus l'ulgaris: Småflokke af overvintrende sUlr er i januar seet på flere steder. 
Ankom 15 marts. 26de samme måned seet i store flokke. I et rede ved Kjølberg fandt jeg 11 mai 5 
!ig, hvoraf det fØrste altså måtte vlire lagt 7 mai, medens der i et andet rede ved siden af endnu ikke 
var lagt ag. Afreisen forllgilc omkring 20 oktober. 
Nøtteskrike Garrulus giJJndarius: I et rede, fundet i Rødsskoven 2 mai, var der et !ig, men fuglen 
forlod redet efter at den m:lrkede sig opdageL 
Skjære Pica europæa: I et rede ved Dyret var der 2 llg 27 april. Et rede ved Strand indeholdt 11 
mai 7 antagelig et par dage gamle unger. I disse reder var altså første lg lagt 17 og 26 april. 
Kaie Corvus moneduliJ: Ankom 13 marts. (S.V. vind). Indtill april med afbrydelse i dagene 17de_ 
24de, da der hersk:ede N. og N.O. vind, såes jevnlig flokke eller enkelte individer trakke over egnen. 
Den l april endnu et betydeligt trlik. På løkkeme udenfor Gamlebyen så jeg 2 mai nogle kajer. Det 
synes, som enkelte hver vår holder til der nogen tid. Høsttrltkket foregilc fra 12- 26 oktober livligst 
mellem 17 og 19de. 
KrAke Corvus cornix:. I dagene 24- 27 marts foregik et meget livligt krMc:etrllk. 
(Se anm, for mans,) 24 marts foregi/c der et livligt Juåketråk (svag N.O. drag, tåge og regn) men 
ingen andre jugle såes samtidig på triilc. 26 marts om morgenen så Herman Thoresen Slevik en 
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usådvanlig mållgde luålær på Thorbjørnsskjår. Skjåret var ganslæ bedåklæt af dem. Om efierm. 
slJini'M dag foregik if. Arves en et usådvanlig livligt tråk, hvilket også if. egen iagttagelse endnu delvis 
vedvarende omform. 2"J'k. I et rede, hvor der fandtes 4 crc. 4 dage gamle unger og et røtllg 11 mai, 
var det første Ag efter beregning lagt 16 april. I oktober mellem 17 og 19de trale. den talrig over egnen 
ligesom om våren i selskab med kajeme. 
Sidensvans Ampelis garrulus: Har i høst vist sig høist sparsomt Kwt et exempel på dens forekomst 
i egnen er mig bekjendt. nemlig en tiden flok på en 8, 9 individer, som holdt til på Grllsvik i dagene 
23-29 november. 
Sanglerke=lerke AIIJuda Ql'llensis: Den første lerke er seet 30 januar og den anden 5 februar. 
Efter disse observationer er ingen seet før 17 februar, og først nu begyndte trakket, men endnu gik det 
småt indtil 2 mans. 12 og 13 marts (første dag i svag sydlig, den anden dag S.V. stonn) forligik et 
stort tr!!k:. Fra morgenen til over middag kom de ustandselig både enkelt og flokkevis (10, 15 ad 
gangen). Dens første sang hørtes 22 febr. Efter af de i lang tid havde levet spredt såes de ovenpå 
snefaldet 18 april i sluttede flokke på markeme. Høsttr.lkket begyndte fra 21 septbr. men den var dog 
endnu ved udgangen af måneden talrig. I løbet af oktober observeredes den daglig på trWc indtil 14de, 
efter hvilken tid endnu kun et par individer er iagttaget indtil 23de. Markelig nok er endnu i 
november 3 gange iagttaget betydelige trale, nemlig 3, 4 og 13de. Disse foregik om morgenen i løbet 
af en times tid, før det blev lyst så fuglene ikke kunde sees, men kun kjendes på lyden. 
Trelerke AIIJuda ørborea: Ankom 16 marts og var om kort ganske abn. 
l juli gjordes tre fund af reder, utvivlsomt anden gangs kuld: 10 juli 4 Ag, hvoraf det sidste lagt 4de, 
lOjuli: l nylagt llg. Redet fandtes 13de ødelagt og de da 2llg itu. 16 juli: 4 kun en dag rugede llg. 
Første llg i disse reder altså lagt l, 10 og 13de. juli. Om rederne, se anm. for juli, JO juli tog jeg ved 
Dyret et rede med 4 åg, hvoraf det sidste var lagt 4de. Redet id på marken mellem lyngen og var 
by~et af griistrd med mos til wuierlag. Samme dag fandt jeg ogsd et rede med et nylagt åg, men 
13 fandtes redetforsryrret, mAs/æ afrøsi«Jt, der forøvrigt her er sjelden, og de to åg som nufandtes 
vare itu. 16 juli fandl jeg også ved Dyret et rede med 4 Jam en dag rugede åg. Redet fandtes på en 
bjergknause, hvor det lå ganske åbent og udåklæt i en lav krybende ener. Det bestod af strå. Disse 
reder er utvivlsomt andet /culd. Observeret indtil 5 oktober. 
FjeiiJerke Allluda alpestris: Obs. 26 april på Øren, hvor jeg endnu 2 mai traf en liden flak. 
Vendebals Jynx torquiliiJ: Ankom 28 april. Et kuld 8 friske llg taget ved Ødegård i en hul asp l 
juni. Første Ag altså lagt 25 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom l mai og var kort efter alm. Endnu i de sidste dage af juni hørtes 
gjøken jevnlig gale. Senest hØrte jeg den 6 juli. lO septbr. er endnu en gjøk observeret 
TArnseiler Cypselus ap us: Ankom allerede 11 mai og var alm. et par dage senere. 
Afreisen afslultedes 28 august. 
Nattravn Caprimulgus europæus: Ankom 26 april og var endnu inden månedens udgang alm. 
Den var alm. til udgangen af august, men er ikke observ. senere end 31 de. 
Dvergfalk F a/co aesalon: 17 april bragtes mig en hann, der var skudt i Ålekilen. 
TArnfalk Falco tinnunculus: Ankom 31 marts, men var først over midten af april alm. 
Musvlk Buteo l'Uigaris: Ankom 27 marts. 
Fiskeørn Pan4ion haliaetus: Et par, tre fiskeøme holdt i april måned til heromkring en 3 ugers tid. 
En af disse blev 22 april skudt ved Kjennekjllmet, hvor den en 14 dages tid havde havt stadig tilhold. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 26 marts. Senest obs. 5 oktober. da 21 stkr. i en flak blev 
seet 81 fl yve nordover. 
Skogdue Columba oe111JS: Ankom 16 marts, men har dog ikke v:tret alm. før fra 24de. 
Afreisen ikke iaguaget 
Orrfugl Tetrao tetriz: Begyndte allerede af spille fra midten af marts. Fra 22de gik spillet flittig. 
Jf. Adolf Arvesens iagttagelse besØgte årfuglene i april måned flittig aspelundene eller aspetdlme, 
hvor de med begjllrlighed fortlirede de såkaldte gåseunger. Året var heromkring meget uheldigt for 
yngelen. 
Storfugl Tetroo urogallus: Tiuren havde også begyndt sit spill tidlig. Allerede i den første uge af 
april var flere skudt på spillet 
Rapphøne Perdix cinerea: Jeg erholdt 14 juli 3 Ag, der var taget af et rede på 19, hvilket var blevet 
forladt omtr. 7de. Åggene var så n!r udkWmingen at høist 3, 4 dage til havde v:tret nok. Det fØrste llg 
kunde antages lagt 2 jwti. 
Dverglo Charødius minor: Nogle stkr. obs. på Øren 2 mai. 
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Heilo Ch.arødius pluvialis: Skal vllre iagttaget på Øren omkring 26 marts. 2 mai er den truffet i 
Hankøskjllrene. Afrei.sen foregik sidst i septbr. (28°e septbr. lraf jeg endnu en flok på Øren.) 
Vipe Vanellus crist41Us: Ankom 16 marts. Så sent som 30 oktbr. er endnu en vibe seet på Øren. 
Tjeld HaemaJopu.s ostralligus: Ankom 15 marts, men var dog endnu ved udgangen af måneden 
ganske fåtallig. I Hankøskjarene blev 4 mai fundet et rede med et Ag. 
Rugde &olopaz rusticoltl: En overvintrende rugde obs. 16 febr. Det er dog sandsynligt, at ikke få 
rugder har overvintret i den forløbne ualmindelig milde vinter. 
En omstendighed synes ialfald at tale stllrkt derfor, den nemlig, at der under vårtr!lkket blev skudt 
påfaldende mange uslldvanlig magre rugder på samme tid, som andre vare i ualmindelig godt hold. 
Således skjød jeg 23 april en hunn, som veiede 376 gram, medens flere individer veiede fra 218 til 
265 gram. Cse anm. for april,) 3 april var der flere rugder på torvet. 12de. beg. tråkket ved 
Tronddalen kl. 7.40". (Arvesen), 13de. beg. tråkket ved TronddtJlen kl. 7.32". (smukJ veir med regn) 
14de. beg. tråklcet ved Tronddalen kl.7 .29". (overskyet). Ligesom igår aftes foregik lam to triik (efter 
al sandsynlighet kun en rugde) uagtet veiret begge gange var heldigt. Det andet triik /øm henholdsvis 
kl. 7.43" og 7.45". 20 april efter snefaldet den foregående dag fandt jeg rugderne liggende på de 
bare steder langs ds/ierne. 21 de beg. tråkket ved Tronddalen kl. 8.6". 
Endnu 23de. lå rugderne langsmed liene, skjøndt sneen nu sågodtsom er borte på markerne, men dog 
for endel endnu ligger i skoven. Jeg skjød en hunn med 2 iig i åggstokken af en russisk iirts størrelse. 
Den var et usadvanlig w1gtigt exemplar, der holdt 376 gram, hvilkl!t var så meget mere påfaldende 
som flere af de ivår slcudte exemplarer have våret usadvanligt magre. Således veiede et 31 marts 
slaldt exemplar 265 gram og en 4 april 227 gram samt en 21 april endog kun 218 gram, ligesom 
endnu et par uveiede exemplarer stod midt imellem disse. Jeg ved ingen vår at have seet så mange 
magre rugder, og slculde jeg tro dette forhold hidr;re fra, at ikke få rugder i den forlØbne milde vinter 
har fristet tilviirelsen her. Det var da ialfald intet underligt at de ere blevne magre. 23de. beg 
tråkket i Dammyr kl. 7 .53". 24de. beg. tråklcet på Hank~ kl. 7.53 og 25de. om morg. sammesteds kl. 
3.10". (tåge). 25de. om aftenen i Dammyr kl. 7.52. (regn og tyk luft). Uagtet dersteds allerede er 
slaldt 11 rugder, et stø"e an tal end jeg Mgen vår tidligere ved er s/aJdt der, eller overhodet på Mget 
enkelt sted, trakder aligevel iaftenjlere. 22de. beg. tråkket i Dammyr kl. 8.11". 30de. beg. tråklcet i 
Dammyr kl. 8.10. (Jørgen hos Ellingsen). I Tronddalen derimodførst kl. 8.27. (smukt veir) 
Ankomst 24 marts. De søgte strax til skoven, og aftentrllldcet var snart livligt. 
Efter snefaldet 18 april SØgte de dog ud af skoven og fandtes i nagle dage liggende langs åslieme. 
Trlikket begyndte: 30 marts: Dam myr, kl. 7. (smukt stille veir med pluss 7 grader.) Livligt trtnc. 
31 marts: Dammyr, kl. 7.12 og på Hankø kl. 7. 10 og sluttede kl7. 30. 12 april: Tronddalen, 
kl. 7 .40. 13 april: Tronddalen, kl. 7.32 (smukt veir med regn). 14 april: Tronddalen, 
Id. 7 .29.(0verskyet). 21 april: Tronddalen, kl. 8.06. 23 april: Darnmyr, kl. 7.53. 
24 april: Hankø, kl. 7.53. 25 april: Hankø, kl. 3.10 om marg. (tåge) 
25 april: Dammyr, kl. 7. 52. (Regn og tyk luft). 28 april: Dammyr, kl. 8.11. 
30 april: Dammyr, kl. 8.10, (smukt veir) og på Tronddalen kl. 8.27. l mai ved Tronddalen kl. 8.37. 
I Dammyr, der er en StØrre mellem skovlda.dte åser liggende myr i Ålebjergene, fra hvilken trange 
dalfører, der udgå i forskjellige retninger, slUter den i forbindelse med andre skovmyrer og således er 
en udmarket rugdepost fonnedelst det korstrllk, som går over den gjennem de nevnte dalfører, var der 
25 april skudt ikke mindre end 11 rugder, der er et stØrre antal , end nogen vår tidligere ved er skudt 
der eller overhovedet naget andet sted. Og dog var der endnu (23de) et livligt trllk, hvori jeg føler 
meg overbevist om, at mindst 3 ll 4 rugder tog del. Da der imidlertid gjeme bliver høie skud, klarer 
de sig nok så godt der alligevel trods den ivrige efterstnlbelse, hver aften af flere ofte en 10, 12 
jllgere. I Tronddalen derimod, der ikke ligger mere end et godt kvan.ers vei fra Dammyr, og hvor der 
for endel år tilbage var ret godt tr!llc, er forholdet det omvendte. Der trllldcer iregelen kun et par tre 
rugder hver vår. Således var der ivår kun to. Den første så jeg trllldce 13 og 14de april, begge gange 
gjorde den to bille, men den anden gang skjød jeg den i andet tr.Uc. Da jeg så 21 april igjen besøgte 
stedet, trak der en ny, der ligesom den første også gjorde to tr!llc. Var der så ikke før 30de, da jeg 
skjød på den første gang den kom, uden at få den, men kunde tydelig forstå, at den var i skuddet og 
blev blesseret, hvilket var så meget lydeligere, som den ikke kom mere den aftenen. Jeg var der så 
igjen aftenen efter, og til beregnet tid kom den følgende sin vante rute, men - uden lyd. Den kom 
også for anden gang, men ligeså lydlØst, hvorfor jeg bllgge gange blev for sen til at skyde, uagtet 
begge trak gik forbi mig indenfor skudhold. 
Heraf udleder jeg den slutning, at rugden ialfald i den første tid (en måned eller Ulngre), indtil 
nlltterne blive lysere, kun gjør to trllk om aftenen, naget som jeg også ofte nok før har syntes at forstå, 
men som ingen gang er tydeligere bevist end denne. En hunn, som jeg skjød 23 april, havde 
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§ggestoklcen endnu kun lidet udviklet, idet kun to Dg endnu vare så store som russiske erter. Den 
hørte derfor neppe hjemme her i egnen, men meget nordligere eller i høiere liggende trakter, hvor 
llgHlggingen først kan forllgå adslållig senere end her. I sidste halvdel ai oktober syntes høsttrekket at 
foregå, idet den da var noget almindeligere at treffe. Den er senest observeret 16 november. 
Dobbeltbekkasin Gallinago major: I midten af septbr. er 3 dobbeltbekkasiner observ. her i egnen 
på forskjellige steder. 
Enkeltbekkasin Gallinago media: Ankom l O april, men var først over midten af måneden alm. Den 
forlod Ålekilen 6 mai. Den var alm. til henimod udgangen af oktober og er senest obs. 2 novbr. (Et 
enkelt individ). 
Kvartbekkasin Gallinago gallinula: Var ankommet 3 april, men 13de fandtes den ikke Hlnger. 
Opholdet om våren synes af vlb'e meget kortvarigt. 
3 april hørte jeg en småbekkasin, som idet den fløi op, gav et svagt ldltsch fm sig, der lignede 
enkeltbekkasinens, men var betydeligt svagere. Måske er det blot om våren, den giver denne lyd fra 
sig, da jeg ikke mindes at have hørt den om høsten. I oktober var den ganske talrig og var også 
endnu 2 novbr. talrig. I den sidste tid de opholde sig her, har de opnået en betydelig fedme. 3 
exemplarer, som jeg skjød 2 novbr., veiede respektive 70, 77 og 92 gram. Jeg så 2 novbr. en 
småbekkasin, som trykkede for hunden mellem sivet på l l(l fod dybt vand. Men om den holdt sig 
svømmende på vandet eller havde fodfllste på sivet, kunde jeg ikke bestemt se. Dog syntes det sidste 
mig sandsynligst, da den forekom mig at ligge vel høit på vandet til kun at hvile på dette. 
Myrsnipe Tringa alpinll: Var i august og septbr. ganske talrig på Øren. 
Storspove Numenius arquatus: Obs. l april talrig. 
Småspove Numenius phoeopus: Den egentlige sammenhllng med denne fugls ttiDc herover egnen er 
ikke god at udrede. Medens den almindelig fØrst obs. meget senere end storspoven, skal den iår have 
vllret alm. på Øren fra begyndelsen af april, medens jeg ikke har fået nogen oplysning fra anden kant 
om dens forekomst i hele april. Iagttagelsen fra Øren tØr vel således vare usikker og bero på 
forvexsling med storspoven. Selv så jeg småspoven på Øren 2 mai, og tØr den vistnok have varet der 
en tid. 15 mai så jeg til to forskjellige tider, hver gang en enslig småspove trllkke nordover. 
Brushane Philomachus pugnax: 2 mai skjød jeg på Øren en brushane hann, der endnu ikke havde 
anlagt sin halskrave, men var fuld af blodpinder over hele halsen. 
På Øren var den i høst (i septbr.) ganske almindelig. 
Strandsnipe Actilis hypo~ucos: Ankom l mai. 
Skogsnipe Totllnus ochropus: Er ikke bestemt observeret på vårtrllkket. (Se anm. for april) 
19 april i kveldingen h(Jrte Arvesen i Ålekilen en sneppe, som ildæ var den rødbenede. 
Grønnstilk Tottznus glareola: Ankom 24 april. Såvel denne som fortlgående var fåtallig på 
vårtrlikket, ligesom også opholdet kun varede kort, hvortil naturlig den tidlig fremskredne vår har 
v!ret årsag. Den er ikke bemllrket senere end 3 mai. 
Rødstilk Totllnus calidris: Obs. 23 april. Heller ikke for dennes vedkommende tØr ruivnte dato 
ansees for nøiagtig, da også denne var så sjelden på vårtrllkket, at tilst:rll.kkelige iagttagelser ikke 
kunde tilveiebringes. 
Gluttsnipe Tottznus glottis: Observeret 11 mai. På hØsttrruet var den her allerede 9 august. 
Trane Grus cinerea: Observeret 14 april. 
Gråhagre ATdea cinerea: 4 mai er et individ skudt i HankØskjllrene, hvor kun denne blev seet 
22 juli er den atter seet. I septbr. så jeg den et par gange nemlig 7de og 28de, begge gange 5 individer 
i følge, måske de samme. 
Åkerrikse Ortygometra crer: Ankom 7 mai. Inden midten af måneden var den alm. 
Myrrikse Phalaridium pon~~na: Observ. fra 6 mai. Var iår neppe heldig med forplantningen, thi 
hverken i Åle eller i Skårekilen fandtes nogen i hØSL 
Sangsvane Cygnus muskus: 26 marts er ved Thorbjømskjar 7 svaner seet flyve østover. 
SædgAs Anser segetum: Se anm, for mai, 2 mai omform. sd jeg på Øren med noget mellemrum 3 
flokke gJås komme tråkkende. En a/flokkene var pd 11 individer, de andre på 45 og 50. Den ene af 
disse sidste, somjl;i over mig på riflehold, syntes at have korte niW og /auuJ.e derefter at dømme våre 
seeerum. Overgumpen lamde sees at våre hvid. DeflØi markelig nok alle fra vest mod ;st. 
2 mai ligeledes om fonn. så også Johma Johnsen i Kragerøholmene et par flokke grågås, som trale 
nordover. Også Arvesen så samme dag både omform. og eftenn. i Han/cøskjårene flere tildels store 
jloldæ som alle trale nordover. 
Grågås Anser clnereus: Allerede 19 febr. er en liden flok grågjas seet drage nordover, men er 
senere ikke observeret før 12 marts, fra hvilken tid trllkket gik nogenlunde jevnt både i marts og april 
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indtil 2 mai. Sidsblllvnte dag forl!gik et stort trmc. (Sammenlign anm. for mail se anm. Anser 
segetum - 24 juni så jeg indenfor lille Mamet ved Fjeldskilen en grågås. Det er visselig meget sjelden 
nogen gås tilbring~ sommeren her. I dagene 27- 30 septbr. er fl~e flolcke seet tli1lcke sydover. 
Gravand TodorTUZ vulpanser: Ankom 18 marts, men var dog fø~t fra begyndelsen af april alm. 
Stokkand Anas boscøs (boschas): En hann, som jeg skjød 19 oktbr., havde fuld vinterdragt. 
Stjertand Anas acuta: 23 april er et par (hunn og hann) skudt i holmeme. Det synes, som den 
allerede her under vårtriDcket holder sig parvis. Allerede 9 aug. er en ung hann skudt i 
Kragerøholmeme, hvor samtidig såes en flok på 11 individer. Endnu i midten af septbr. er den 
påtruffet og skudt. 
Krikkand AMs crecca: Om høsten seet fra 16 august. 
Brun nakke Anas pemlope: Så jeg endnu 23 oktbr. 
Sjøorre Oidemill jusca: Var i hele oktbr. talrig i holmerne, i novemb. og decbr. derimod kun 
fåtallig. 
Svartand Oidemill nigrø: I slutten af april og en uges Lid ud i mai hØrtes de om aftenerne trltkke 
nordover. Fra midten af septbr. forekom den talrig indtil ud i november, efter hvilken tid den 
forekom sp~omt. 
Kvinand Clllngula glllucion: Var alm. fra begyndelsen af april. 
Under isløsningen i vandene i dagene 3- S april såes adskillige hvin~der i Isesjøen i Skjeberg. 
I slutten af april hørtes de om afteneme i m!ingde trltkke nordover. 
Havelle Clllngulll glllcialis: Var talrig fra begyndelsen af marts til ud i mai. 
En hann skudt 28 april havde allerede ren sommerdragt. 
I slutten af decem ber er den truffet ganske talrig udenfor Hvaløeme. 
Ærfugl Somaterill moUissima: I månedeme marts og april var der na.sten ikke edderfugl at se i 
økjatene. (Sammenlign anm. for april.) Endnu 25 april var der niisten ikke en edderfugl at se i 
Onsøskjårene. Ligesom jeg på et par ture sammensteds tidligere i måneden heller ikke så noget til 
den, siger også G. Larsen, at den ikke hm våret at se på meget liinge, måske et par måneder. Dog 
u.denfor Farder havde han for ikke långe sitkn seet en stor jlok, der dog efter beskrivelsen synes 
viisentligst at have våret ungfugle, da kunfd hvide hanner var seet blandt dem. 
Laksand Mergus merganser: Er af og til observereret i december ved Hvaløerne. 
Storskarv Garrulus carbo: Om morgenen 27 marts kl. 4 1/2, da det netop var blevetlyst, er en flok 
på 33 ålekråker seet i gåseorden tnlkk:e nordover over Ålebjergene. 
Havsule Dysporus bassanus: 25 januar bragtes en skudt havsule til torvs. 
Fra begyndelsen af december er den igjen bemarket og var ud i måneden, i~ mellem jul og nytår, 
meget talrig og såes da ofte i selskaber på et halvt snes individer. 
Hettemåke LJJrus ridibundus: 6 skrattemåger antages observeret på Øren 12 mai. 
(Se amnm. for mai) Stykjunlær Hafslund så 12 mai 6 små sorthovede måger pd Øren. De havde et 
ternelignende skrig, dog adskilligforskjelligfra makrellternens. Han obs. at stjerten var tvår. 
Polarmlke LJJrus glllucus: Har i vinter (december) optrådt i betydelig mAngde i skjatgården. Idr 
forekom den talrig på de steder, hvor sildefisket foregik, og såes der i hundredevis. Det synes 
vesentligst at have vllret unge fugle. M 8 af en skytter skudte exemplarer var kun en gammel.!ADIIh 
for decemberl24 decbr. så jeg på torvet ikke mindre end 3 e;r.emplarer af deliiU! art, som det tidligere 
ikke har lyktes mig at påtrajfe, uagtet jeg af mange beretninger har våret temmelig sikker pd dens 
forekomst her om vinteren om ikke regelmåssig sd dog temmelig hyppig. Det viste sig nu at den endog 
kan optråtk meget talrig. De var skudt af Nils Hanssen, der fortalte, at han på en jagttur ved 
Hvaløerne fra 22de - 24 havde skudt ikke mindre end 8 stkr. af samme art. Den var meget talrig og 
forekom i hundredevis på de steder, hvor sildefisketforegilc. De tre e;r.emplarer, som jeg så, var yngre 
Jugle, den ene drsunge, de andre to fjorårsfugle . De øvrige 5, som allerede var solgt, havde ogsd på 
en undlagelse når våret unge Jugle. 
Svartbak Larus marinus: Svartbagen synes at vllre talrigere om høsten end om sommeren. Flere 
gange har jeg i oktober måned seet skudte exemplarer af den på torvet. 
Sildemåke Larus juscus: l november så jeg en ung nyskudt sildemåge på torvet 
Krykkje Larus tridactylu.s: Forekom også på forårsvinteren talrig og er observeret endnu 23 marts. 
Fra begyndelsen af oktober var den alm,. Den synes at komme med alkeme. Den er ofte at se helt 
oppe ved byen på Floen. 
Rødnebbterne Sterna macrurø: Sent på høsten er adskillige terner observeret heromkring på vidt 
forskjeUige steder, som samtlige synes at have vllret arlctiske terner. Sidste gang de blev observc:ret, 
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nemlig 12 oktober, traf jeg 3 stkr. i Skårekjlen og var så heldig at flUde den ene, der viste sig at vllre 
et ungt individ, som jeg indsendte til universitetsmuseet 
Makrellterne SternajluviDtilis: Ankom 17 mai. Nogle terner som er obseneret her i nærheden fra 
23 august synes ildce at have varet denne, men foregående art. <Sammenlign. anm. for aug., se,pt. og 
.Qklbr.1 ~- 23 aug. så jeg endnu 3 terner, som i låndsen ved sagen holdt på at fange småfisk. AJ 
Paul Koren er en terne seet daglig i V estere/ven. (2Jde). AJ skyttere som var på søen 30 og 3Jde er 
den ikke bemiirket. ~- - 26 septbr. i skumringen om efterm. sd EJenssen og Hauge 7 terner som 
kredsede ~å Floen. Jenssen har også et par gange før i de nårmest forløbne dage seet det samme 
Jølg_e. 30CU så EJenssen atter 3 terner ved Hauatangen og er sikker på sin iagttagelses rigtighed. 
J{JU så også Hans Syvertsen inde i Fredrikshaldsfjorden 2.(Makrelterner?). !lklbL.- 5 okJ. sd Johan 
Johnsen en terne da han var pd søen på alkejagt. Ligeledes traf Edvard l.Llrsen samme dag i 
Krager;holmerne 2 stkr., hvilke han skj;d i et skud. Jeg fik for sent kundskab om dette til at få se 
fuglene, og af hovederne, som var det eneste jeg fik til at bestemme dem efter kunde jeg ikke komme 
til sikkert resultat. Nabbene tilhørte Øiensynlig unge individer o5.e syntes niirmest at våre af ITUJCrura. 
End videre traf også Ryan en terne i S/alrekilen samme dag. 6 så jeg selv på Floen 3 stier., men 
kunde ikke kjende arten. ~ er også no gle terner iagttaget af "Snars" besåtning både på Floen og i 
Østerelven. 9fle så jeg fremdeles en terne i Østerelven. J2de blev gåden løst, idet jeg pd jagt i 
Skårekilen traf 3 stkr. (rimeligvis de samme tre, som oftere har våret seet i følge), hvoraf jeg fikk 
skudl den ene, der viste sig at våre en ung rTUJcrura. Exemplaret blev indsendt til universitetsmuseet. 
Allerede tidlig i hØst er der af og til seet no gle terner i S/alrekilen. Siden vides ingen observeret. 
Havhest Fulmarus glacio.lis: Et exemplar af havhesten skudt i Singlefjorden 25 oktbr. Det var et 
magert individ, der ildce havde noget fedtlag mellem kjØdet og skindet. 
Smålom Eudytes seplentrionalis: I sidste halvdel af april forekom lommen, isar denne art, meget 
talrig på søen. I oktober forekom den atter ganske talrig. 
3 omkring l november skudte exemplarer havde fuld vinterdragt 
Storlom Eudytes arcticus: (Se Eudytes septentrionalis Smålom.) 
Teist U ria grylle: 4 mai er det første teisteag fondet på Misingen. 
Lomvi Uria troille: Forekom endnu henimod udgangen af marts, men ikke synderlig talrig. Den 
synes at trll.kke sig tidligere nordover end den brednllbbede. Om høsten viste den sig inde i fjorden 
fra 26 september. Fra begyndelsen af oktober, da den blev talrig, samlede den sig mest inde i 
Kristianiafjorden og blev i oktober måned skudt i stort antal mellem Hvitsten og Drøbak. 
Alkekonge Mergulus alk: Alkekongen var her endnu i marts måned. Således blev et stormfordrevet 
individ tagetlevende på gaden i Gnlsvik 11 marts og bragt mig. Jeg gav den imidlertid snan friheden 
igjen, idet jeg slap den på Floen. Medens jeg havde den, lod den ofte høre en fin plistrende lyd 
omtrent som teistens. Et andet individ, der var skudt, så jeg på torvet 22 marts. 
Om høsten er det første individ bem:trket og skudt 3 oktober. 
I slutten af december var den ganske hyppig og såes tildels i små flokke på 5, 6 individer. 
Lundefugl Mormon arcticus: På Søstrene fandtes 19 mai i en fjeldkløft 2 llg, hvoraf den ene, der 
var uvarmet, blev bragt mig. 
Alke Alca torda: Var endnu 22 marts temmelig almindelig. Jeg så samme dag adskillige af denne art 
på torvet. hvilke alle på en undtagelse nlir var gamle fugle med hvid sbibe på n!bbet. 
Om hØsten er de fØrste brednAbbede alker skudt 5 oktober, såvel gamle som unge. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1890. 
l. Alauda arvensis. (30 jan.) 
2. Anser cinereus. 
3. Acanthis linaria. 
4. Plectrophanes nivalis 
5. Corvus monedula 
6. Stumus vulgaris 
7. Haematopus ostredogus 
8. Alauda arborea 
9. Fringilla coelebs 
lO Linota cannabina 
11. Turdus merula 
12.Vanellus cristatus 
13.Columba oenas 
14.Tadoma vulpanser 

17 febr. 
12 marts. 
13 marts. 
13 marts. 
13 marts. 
15 marts. 
15 marts. 
16 marts. 
16 marts. 
16 marts. 
16 marts. 
16 marts. 
16 marts. 
18 marts. 
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15.Scolopax rusticola 
16.Columba palumbus 
17 .Turdus viscivorus 
IS.Charadrius pluvialis 
19.Buteo wlgaris 
20.Accentor modularis 
2l.Turdus iliacus 
22.Falco tinnunculus 
23.Fringilla montifringilla 
24.Luscinia rubecula 
25.Nwnenius arquatus 
26.Linota chloris obs. 
27.Turdus musicus 
28.Motacilla alba 
29.Turdus torquabJS 
30.Gallinago gallinula obs. 
3l.Anthus obscurus obs. 
32.Saxicola oenanthe 
33.Phyllopseustes abietina 
34.Gallinago media 
35.Grus cinerea obs. 
36.Emberiza schoeniclus 
37.Totanus calidris 
38.Anthus pratensis 
39. Totanus glareola 
40.Luscinia phoenicurus 
4l .Alauda alpestris obs. 
42.Caprimulgus europæus 
43.Anthus arboreus 
44.Hirundo rustica 
45.Hirundo urbica 
46.Iynx torquilla 
4 7 .Saxicola rubetra 
48.Actitis bypoleucus 
49.Cuculus canorus 
SO.Charadrius minor obs. 
51.Emberiza hortulana 
52.Phyllopseustes trochilus 
53.Motacilla flava 
54.Muscicapa atricapilla 
55.Phalaridium porzana 
56.0rtygometra crex 
57.Sylvia cinerea 
58.Sylvia curruca 
59.Totanus glattis 
60.Cypselus apus 
6I.Muscicapa grisola 
62.Lanius collurio 
63.Stema fluviatilis 
64.Sylvia honensis 

TILSENDT UNIVERSITETET. 

24 marts. 
26 marts. 
26 marts. 
26 marts. 
27 marts. 
29 marts. 
30 marts. 
31 marts. 
31 marts. 
31 marts. 

l april. 
l april. 
l april. 
2 april. 
2 april. 
3 april. 
4 april. 
7 april. 
7 april. 

10 april. 
14 april. 
17 april. 
23 april. 
23 april. 
24 april. 
26 april. 
26 april. 
26 april. 
27 april. 
27 april. 
28 april. 
28 april. 
30 april. 

l mai. 
l mai. 
2mai. 
3 mai. 
3 mai. 
4mai. 
4 mai. 
6mai. 
7mai. 
8mai. 

11 mai. 
11 mai. 
11 mai. 
15 mai. 
15 mai. 
17 mai. 
22 mai. 

Thomes notater 1890 

2518: Et exemplar Himndo rustica Llvesvale albino, Arsunge skudt ved Åle i Onsø den 24 august. 
17/9: Et exemplar Plecotw auritus linq fanget ved Ørebek i Onsø samme dag. 
13/10: Et exemplar Sterna macrura Rødnebbterne, ung hunn i høstdragt skudt i Slcårekilen den 

13 oktober. 
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SKUDLISTE 1890 
l stokand 
4 svartender (oidemia nigra) 
l stor fiSkand 
2 smålommer 
1 brednlibbet alke 
10 spidsalker 
l svartbag 
2 makreltemer 
2 arktiske terner 
2 heiloer 
2 bjergryler 
2 rugder 
3 enkeltbekkasiner 
13 småbekkasiner 
1 smaspove 
l brushane 
2 måltroster 
l rødvingetrost 
l ravn 
l skjl!re 
I sivspurv 
4 harer 
Ialt: 58 

Thomes notater 1890 
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1891 
Måltrost Turdus musicus: Ankom 16 april og var kort efter alm. udbredt i skovene. 22 og 23de foregik 
der et ston Uilk, men den var ikke talrig her under Uilkket, da det uden ophold gik forbi. H6strllkket 
begyndte fra 20 september og varede til omkring 20 oktober, i hvilken tid den var ganske talrig, men blev 
ikke fanget i doner pågrund af total mangel på rognebllr. En eftern6ler bemat"ket l november. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Ankom 12 april. 22 og 23de foregik hovedtråkket, men uden at den 
opholdt sig noget her. På Msttrakket viste den sig fra 7 oktober, var talrig indtil25de og holder sig her til 
udgangen ai måneden, efter hvilken tid eftem6ler er bemllrket 4de og 22 november. 
Duetrost Turdus viscivorus: Ankom 30 marts, men var ikke talrig på vårtrllkket. 
På Msttr!lkket ez den ikke bemat'ket. 
Grå trost Turdus piltJris: Der ikke var bemlirket om vinteren, ankom 12 april. Hovedtrllkket foregik 
samtidig med music:us og iliacus 22 og 23 april uden synderlig ophold i egnen. Fra 17 oktober beg}fndte 
Msttrl:!kket og foregik isat" talrig i dagene 24-26de, da store masser såes trakke om morgeneme, fra f~r det 
blev lYsL Som sAdvanlig kom de fra N.O. og trak mod S.V. Kun få opholdt sig her under trllkket 
Svarttrost Turdus merula: Ankom 18 marts og var ganske alm. indtil 7 april. 24 april blev 2 hann skudt 
i skoven ovenfor nordre Dale. Disse individer, som begge blev påtruffet syngende, var udentvivl stationll.re 
der. På Rau~ hiDdcer den også. 6 og 7 mai hOrte jeg flere synge dersteds. Den synger meget flittig, og om 
morgenen forstummede sangen f6rst kl. l/2 9, efter at have holdt uafbrudt ved, fra det var lyst om 
morgenen. Den synes her i egnen helst at lige sig ved kysten eller på Oerne (f.ex. Hval6eme). 
Ringtrost Turdus torquntus: Ankom 17 april og var almindelig indtil 7 mai. Den trll.ffes almindeligst 
parvis {hann og hunn i f~lge), men også tildels i mindre flokke. Således i de fOrste dage af mai, da den 
endog var talrig, traf jeg den i flokke på 5,6, tildels også i selskab med flokketrosten, sammen med hvilke 
jeg så den flyve i blandet flok. Under den sidste tid af dens ophold her lod den ofte om afteneme hOre sin 
stark.lydende, ensformige og noget melankolske sang fra de urede bjergtragter, hvor den havde sit tilhold. 
Den lyder som pr}'t, pryt, pryt, der gjentages 3-5 gange i uafbrudt rekkeffilge. 
Rødstrupe Luscinill rubecula: Ankom 17 april. Den var endnu omkring midten af oktober alm. og er 
senest obs. 25de samme måned. 
Rødstjert LusciniD phoenicurus: Ankom 5 mai og var en 4,5 dage senere alm. I to reder, der blev fundet 
med henholdsvis 6 og 4 friske ~g. var det fOrste llg lagt29 og 30 mai. 
Steinskvett Saxicola oenanthe: Ankom 11 april, men blev f~rst alm. fra 25de. Fra 12 september 
begyndte den at trllkke bort og er siden blot seet fåtallig hist og her indtil4 oktober. 
Buskskvett Sancola rubetra: Ankom 6 mai og var strax alm. Et rede fundet l juni indeholdt 6 friske llg. 
Et rede fondet 3 juni indeholdt 6 friske llg. Et rede fundet6 juni indeholdt 7 noget rugede llg. 
Det ffirste llg i de to f~rste reder var altså lagt 27 og 29 mai. Endnu 12 juli Mrte jeg buskskvll.tten synge. 
Den var alm. endnu 6 september og er senest obs. 12te samme måned. 
Fossekall Cinclus aquaticus: 5 april er et individ skudt ved Rlklsbrug på KragerOen. 
Fuglekonge Regulus cristlltus: 13 september Mrte jeg en fuglekonge synge. 
Jernspurv Accentor modularis: Ankom fOrst 17 april, men er kun seet på trale og s}'nes ikke at have 
opholdt sig her nogeL Tr!lkket varede til begyndelsen af mai. På h6sttrl1k:ket er den obs. i de sidste dage af 
september og var i begyndelsen af oktober en kon tid alm. Den er senest obs. 25 oktober. 
Munk SyMa atricapilla: Denne fugl må f(Sr vll.re undgået min opm!lrksomhed, eller så begynder den at 
optrMe hyPpigere end f~r. thi iAr bar jeg truffet den stativ nar på to steder i egnen, ligesom den også atter 
er iagttaget ved D}'ret, hvor den ifjor blev truffet og påbeg}'ndte et rede. Markeligt synes jeg nok, det 
skolde vl!re, at jeg ikke tidligere skulde vllre blevet opmllrksom på den ved sangen, der, så lig den end er 
havesangerens, dog er meget let at skjelne fra dennes, og isAr måtte have tiltrukket sig min opmarksombed, 
når jeg hOrte den Ulnge fOr den tid, endnu havesangeren er ankommet 
Det llirste sted, som jeg traf den på, var Rauts, hvor jeg fandt den på samme sted både 7 og 31 mai. 
SkjOndt jeg ingen af gangene så noget til hunnen eller kunde opdage noget rede, vilde den neppe have holdt 
sig så Ulnge på den samme plet uden at have sin mage og rede der. Den sang begge gange meget flittig, 
sad som oftest Mist på toppen af en gran og sendte sine rene, klare og fyldige toner, der meget mindede om 
måltrostens, hen over skovtoppene. Da sangen ikke er så stllrlc: som dennes, Mrtes det omtrent, som var det 
en måltrost, som sad og nynnede. Det andet sted var ved Dammyr i Ålebjergene, hvor jeg 21 juni traf et 
par på en lokalitet, hvor der ved en blik, der falder ned i myren, er adskillig kratskov af lOv 9g barktnler. 
Hannen sang endnu meget flittig, og bunnen så jeg med mad i rutbbet, så det syntes utvivlsomt, at de havde 
unger. Det l}'k:kedes mig dog heller her at tinde redet, da de, såUlnge de så mig, ikke gjorde tegn til at 
nllnne sig det, men heller ikke kunde ungeme vare udfltsine, da jeg ellers nok så let måtte have opdaget 

127 



Thomes now.ter 1891 

dem. Dog syntes det rimeligt, at de målte vare nok så store, thi ellers havde foraldrene vl1ret dristigere til 
at nl1rme sig redet 
Hagesanger Sylvia hortensis: Ankom 26 mai, men syntes endnu ikke på flere dage at vllre almindelig 
udbredl I et rede, som blev fundet, blev det sidste (5le) ll.g lagt 15 juni-, altså det fOrste 11 te. Dens sang 
Mrtes lige fra ankomsten stadig til udgangen af juli. 
Tornsanger SylviiJ cinerea: Ankom 15 mai. I to reder, det ene fundet 5 juni med 3 friske ~g. det andet 
fundet og taget 7 juni med 5 halvrugede ag, var det fOrste ll.g lagt 28 mai og 2 juni. Det tagne rede lå i en 
lav ener crc l fod fra marken. 
Møller SylyitJ curruca: Ankom lO mai. 18de var den alm. Foruden et rede, der blev forladt, fOr det var 
fl1rdigt, blev 3 reder fundel med ll.g. Af de to, der blev fundet samme dag- 6 juni-, blev det ene, der 
indeholdt 6 ag, taget med det samme, det andet, der indeholdt 5 a91 fOrst dagen efter (7 juni). Åggene i 
disse reder var i det fOrste friske, i det andet to dage ruget. Det 3 e rede, der blev fundet af andre 14de 
juni, og som også indeholdt 6 ag, fandt jeg 17de netop udkUlkkel Det fOrste ll.g var altså i disse reder lagt 
(når regnes 13 dages rugning) l og 2juni samt 31 mai. Om redernes bygning m.m. se anm, forjunj. 6 juni 
fandt jeg 2 reder. Det for ste, der indeholdt6 friske åg lå i en ener omJrent 5 Jod fra marken på et udhugget 
sted i skoven ved Dale store, der var tåt bevoxet ~d ung gran og ener. Redet var bygget ydersl nåsten 
udelukknde affine grankvi.ste afindti/9" långde og Jam blandet med et og andet grovt strå, hvilke var 
sammenbundet med inselctspind, inderst aj fine strå og rodder samt no gle hes~tagel. Hele redet var tjndt 
og gjennemsigtigt. lndvendig diam. 2", dybde 1112". Det andet rede, der inde}lf.)ldt5 ågJandtes ved en 
dben plads i Rod.sskoven. Det ld også i en ener i 5 fods hOidefra marken og lignede ganske detforste på 
det når at noget mere strå lu!r havde gjort tjenesten for grankvistene, af/cvilke sidste der dog også her var 
mest. Dette rede lodjeg ligge til'Jik, da åggene viste sig at våre 2 dage ruget. Fuglene lå meget fast på 
redet, og jeg huuJe bOie grenene tilside og långe betragte den, for denfloi aj. uagtet rugningen lcun såvidt 
var begjndt. Da den endelig jloi aJ, lodden sig falde til marken og for flagrende henad denne, som om den 
ilcJæ kunde bruge sine vinger, men gav ingen lyd fra sig. Når jeg fjernede mig notftle skridt, gik den snart 
på redet igjen. 7 junifondljeg også et netop påbegjndt rede ved Fjelle. Den 17 e var det omtrentfårdigt, 
men fuglene var ikk at opdage i niirheden havdl! sdledes sandsynligvisforladt det, hvilket også viste sig 
ved et senere besog at våre tilfiildet.14 junifandt Herman Dyret ved lAnggård et rede med 6 åg, hvilke, 
da jeg l~ undersogte det, da befondtes netop klåkkde. Redet lå som de foregående i en Mi ener, hvilke 
sjnes at foretråklces aj denne fugl i modsetning til Syl'litl cinerea, der alm. bygger i lave enere. Redet ld 
ogsd her i den overs te del af eneren omtr. 6 jod over marken og var bygget som de foregående. 
Løvsanger PhyiJopseutes trochilus: Ankom 6 mai, med en gang talrig. 
Gransanger PhylJDpseUJes abkd1Ul: Ankom 28 april og var i begYndelsen af mai alm. I rugetiden er den 
observeret på adskillige steder i Ålebjergene, hvor den endnu hOrtes synge 21 juni. I begyndelsen af 
oktober var den endnu alm. 
Tornskate lAnius coUurio: Ankom 14 mai og var kort efter alm. På Rau6 fandt jeg den meget talrig 31 
mai. Allerede 27 mai fandt jeg ved Volle i OnsO i en ener et fuldt flirdigt rede, hvori dog endnu ikke var 
lagt ag, men kort efter fandtes redet OdelagL 7 juni fandt jeg ved ROdsveien i et slåperiskrat kun få tommer 
(6 ~ 8) fra marken et rede med 4 ag, som fuglen lå og rugede på, men også dette fandtes en tid senere 
Odelagt, sandsynligvis af en kal Eftersom agg ene da befandtes neppe a1 vare over et par dage ruget kunde 
det fOrste antages at vare lagt 4 juni. Den var alm. indtil 22 august. 
Hagefluesnapper Muscicapa atricllpilla: Ankom 6 mai, og blev såvel hunner som hanner obs. med det 
samme. 3 reder blev fundet. Det ene indeholdt 2 ag 2 juni og 6 Ag ste. Altså her lagt 4 ag på 3 dage. De 
andre indeholdt, da de blev fundet., 14 juni 4 og 6 ag, men rugningsforholdet blev ikke undersOgl I det 
fOrste rede var altså det fOrste åg lagt l juni og 6 lig lagt i lObet af 5 dage. 
Gråfluesnapper Muscicapa grisola: Ankom 17 mai og var alm. 2ode. 6 juni fandt jeg to reder. Det ene 
indeholdt 5 neppe synbart rugede llg, det andet 3 friske llg, og var således det fOrste ll.g lagt 2 og 4 juni. Qm 
rederne se anm. for juni. På bruget Jandt jeg 6 juni i planlætomJen et rede med 5 friske eller neppe synbart 
rugede åg hvilket lå oppe under taget pd en plankestabel på. enden af en aJ p/ankerne i samme. Redet 
bestod af grove stil/c.e og strå, mos, sali.mld og tidselffun samt trådstumper, barstrimler m.m. og var 
indvendig foret med et rykt lag aJ nodhår blarukt med lidt fjår. Ved Dyret fandt jeg også samme dag et 
rede, der id i en orerod ved kanten aj en bå/c- den SlJII'IItle plads blev ogsd benyttet ifjor-, og som 
indeholdl3 friske åg. Da jeg l 7fk slcuJde ll!Ukrsoge det, WJr det Jorsvundet. 
Gjerdesmett Troglodytes pa111ulus: Om hOsten viste gjllrdesmuuen sig på bruget fra 22 oktober. 
Stjertmeis Oriles Clludatus: 19 april er en flok halemeiser obs. 20 oktober viste den sig atter. 
Blåmeis Pa rus Clleruleus : 7 juni fandt jeg i en hul asp et rede. som allerede indeholdt unger, dog neppe 
mer end et dOgn eller to gamle, men hvis an tal ikke Jod sig talle. Beregnes at der har vll.ret 8 ag og 12 
rugedage, har altså det fOrste ag varet lagt allerede 17 mai. 
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Kjøttmeis Parus major: Har sunget flittig fra begyndelsen af februar. 
Granmeis Parus borealis: 2 reder fundec 14 mai i Ålebjergene 8 friske llg. 
21 mai ved Kjlnberg 7 friske !lg. I det fOrste af disse reder var det 5te llg lagt 9de, det gde skulde altså 
herefter vfu"e lagt 12te, men ikke destomindre befandtes llggene 14de at vare friske, skjOndt fuglen også var 
tilstede og lå på redet. Det fOrste .!lg var i disse tilflllder lagt ste og 15 mai. Begge reder var bygget af 
basttrevler, men i det sidste fandtes en ubetydelig tilblanding af gnaveruld og tidselfjun. Begge reder 
fandtes i gamle rådne birkestubber, men var kun det sidste hul n)ihakket, medens det flirste var gammelt, 
dog vistnok i sin tid lavet af en borealis ~ mAske af det samme individ~, og synes det således, som også 
denne fugl benytter sit rede flere gange. 
Topp meis Pørus crutatus: FOlgende fund af reder blev gjort: 23 april 6 friske .!lg, Dyret, i en hul or. 
24 april 5 friske llg, Dyret. 3 mai 5 crc 3~ dage rugede ag, Dyret, i et gammelt hul i en gml. aspestubbe. 
7 mai 5 crc 5 ~ 6 dage rugede llg, Brlikke. Det sidste rede, som blev taget og undersOgt, var meget tYkt og 
stort. Det målte 5" i diam., hulningen var 2" bred og l 1/4" dyb. Det bestod af mos blandet med no gle 
hestetagel og var indvendig belagt med et tykt lag af uld, hår og fj!lr. Det viste sig at v!lre et gammelt, for 
hen benyttet rede, idet der ovenpå den llldre udforing, der var fuld af gamle exkrementer, var lagt en ny. 
Som det altså gjentagende viser sig, tager den gjeme tiltakke med gamle huller og benytter det gamle rede i 
flere år. Om dens sang se anm. for 18 mai. Om morg. 18 mai hOrte jeg i Rodsskoven topmeisens sjeldlu 
sang. Dens trillende lolckeljd danner såvel begjndelsen som slutten af tkns enkle strofe og Jyder omtrent; 
"tirr, tirr, tj tj tirr" hvilket tkn stadig repeteretk untkr stadig bevagelse ja endog untkr jlugtenfra et tra 
til et andet og Jclllng nok så s11Wk. 
Trekryper Certhia familiaris: 17 mai fandt jeg i Ålebjergene et rede med 6 to dage rugede llg i en 
granstubbe, hvor jeg også foregående år har taget el rede. Redet, der var nyt, (jeg havde nemlig ifjor taget 
redet) var bygget på et underlag af fine grankviste sammenffiiet med insektspind og bestod af bastttevler 
indvendig belagt med fjfu", der syntes at v!ire af fuglen selv og såmeget at de omtrent dillckede bunden. Det 
fOrste llg lagt l O mai. 
Spettmeis SiiUJ europaea: Der i flere år nllsten ikke har v!lret at se til, sYnes at begynde at blive 
almindeligere. Foruden at den af og til, til forskjellige tider af året har v.!lret påtruffet, er også iår et rede 
fundet ved Odegård i OnsO. Dette rede, som jeg undersl)gte 27 mai, var da allerede klakket og indeholdt 6 
unger, der var fremkommet 24de. Redet lå i et dybt hul i en asp, meget Mit oppe, og syntes at bestå af 
furunllver, hvormed ungeme blev bedllkket afmoderen, fOr den forlod redet, da jeg skråmte den af. Det 
ftsrste lg måtte altså vare lagt 6 mai. 
L!vesvale Hirundo rustiCll: Ankom 3 mai, men var lllnge fåtallig og er ftsrst fra 2ode bleven alm. Om 
dens trll.k om dagen se anm, for mai, 3 mai sd jeg en ladesvale ved Bralcke. 5te sd Arvesen en Jadesvale og 
6te 2 stkr. 7 mai Jd.ll omform. så jeg, idet jeg reiste ~d "Oscarsborg" over JjordenfraRauå til 
Fredrihhald, da vi befandt os omtrent midtveis på fjorden, en latksvale, som kom sondenfra og fortsatte 
uajbrudt holtknde nordlig retning så langt vi så den. MellemLaurladlen og Rauo havde GLarsen miidt3 
stkr., der også holdt samme kurs. Endnu 17 mai omform. så jeg på en långere tur kun en latksvale (i 
Ålekilen) men om aftenen så jeg mange ved SktUegåTtkne. Arvesen så samme dags form. no gle stkr. som 
trale over Ålebjergene. 18de så jeg no gle stkr. trakke over Ålebjergene. Endnu 20 mai er tkn ikke fuldtallig 
men dog alm. 9 september var den for sWrstedelen forsvunden, og 13 var afreisen afsluttet Efter denne tid 
er kun et individ seet 25 september i Sarpsborg. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom 26 april og blev ligesom ladesvalen fHrst alm. efter 20 mai. 
Tagsvalens sang, der er ubetydelig og ligner et kvidder , er temmelig sjelden at hOre. Jeg har af og til i 
sommer Mrt den fra rederne, men ved jeg aldrig at have hOrt den siddende eller i flugten. Ligesom 
ladesvalen var den 9 september for sWrstedelen forsvunden og afreisen afsluttet 13 september. 
Linerle Motacilla o.lba: Ankom 6 april. Helt siden 28 marts havde der uden mindste afbr)idelse blast fra 
N.O., ruisten stadig, endog temmelig starkt, ligetillO april, da det stilnede af og ud på dagen en kort stund 
bUlste fra S.V., hvorpå atter N.O. drog på og varede indti121 april. Trods dette var dog linerlen allerede 
10de ganske alm. I et rede på bruget fremkom ungeme 28 mai, og kunde således her det ftsrste ll.g v!ire lagt 
10 mai, men 6 juni så jeg allerede en linerle, som var ude med sine voxne unger, og måtte således i dette 
tilflUde det f'Orste ag vare lagt 5 mai. 5 august så jeg en linerle med nettop udflOine unger, der utvivlsomt 
måtte v.!lre af andet kuld. Ftsrste Ag kunde i dette tilflilde vare lagt omtr. 5 juli. Linerlen var endnu 27 
september alm. overalt, men 28de var den pludselig forsvunden. Om aftenen 27de havde der varet samlet 
en uslidvanlig stor mangde linerler i Ålekilen, og sandsYndligvis er afreisen foregået om natten til28de, 
trods at der var S.V. vind, der endog 27de herskede som ren storm. Enkelte eftemOlere er obs. indtill6 
oktober. 
Guler le MotacUlajlava: Ankom 11 mai, men det vlsentlige trl1k foregik i tiden mellem 21 og 26 mai. 
På tilbagetrllkket viste den sig fra l august indtill6 september, men var ikke talrig. 
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l 
l Heipiplerke(engpiplerke) Anlhu.s protensis: Ankom 22 april, men var us:ldvanlig fåtallig på vårtrakket. 

Den er bemarket indtil 17 mai. På HlSsttrllkket er den fOrst obs. 30 august og var fra midten af september 
til midten af oktober talrig. Fra da beg)indte den at forsvinde og er senest obs. 25 oktober. 
Trepiplerke AnJhus orboreus: Ankom 30 april. Om hOsten er den obs. indtil 13 september. 
Gulvspurv Embtrim cilrinella: HlSrte jeg synge fra 22 macts. 3 reder blev fundet: 
24 mai 4 friske ag, Dyret. Blev ikke taget. 30 mai 6 ag, hvoraf det ste lagt 27de og 6te 29de. Redet, der 
lå på marken under en liden tll.t furu, blev taget. Langgård. 31 mai 4 n}Jklåkte unger, Dyret. 
Det fOrste llg i disse reder altså lagt 21-23-14 mai. 
Hortulan EmberizJJ hortulana: Ankom 28 april med en gang nok ~ talrig og var 3 mai alm. overalt. 
I et rede, fundet ved Dyret 27 mai med 5 llg, var det fOrste llg lagt 2ode. Redet, der lå på marken mellem 
en bunke kviste, bestod af strå, indvendig fmere og lidt hestetagel. I august måned såes hortulaneme i 
flokke på markeme og de skårne agre. Allerede henimod slutten af august eller omkring zode var den 
forsvunden. 
Sivspurv EmberizJJ schoeniclu.s: Ankom 23 april. På Msttr:lkket er den bemai'ket fra 16 september, og 
var i fOrste halvdel af oktober alm. Senest bemllrket 25 oktober. 
Snøspurv Pleclrophørus(Plectropheruu) nivalis: Var alm. både i februar og macts, og kan ikke tr!lkket 
bestemmes ntsiagtigt. I sliSrst mllngde forekom den i de sidste dage af marts indtil 8 dage ud i april. 
Gråspurv Passer domesticu.s: Heller ikke iår har jeg kunnet opdage nogen tidlig aglllgning hos 
gråspurven. FOr.;t i den sidste uge af mai har jeg formllrket ungepib fra rederne. I oktober måned såes 
gråspurvene at trllkke bygningsmaterialier - formodentlig til vinterbolig. 
Pilfink Passer montanu.s: I macts måned traf jeg en dag under flakkesneen en stor flok pilfinker i selskab 
med en Iigeledes stor flok bjergfmker på de snebare fllikker på Brakkesletten, hvor pilfmken forOvrigt 
forekommer tahig. 
Bokfink Fringilllz coekbs: Enkelte overvintrende bogfinker er iagttaget, på en gang 
(16 februar) også 5 stkr. sammen med endel gulspurve. Ankom 24 marts, men fåtallig. Der blliste fra 
24de_27de fra S.V. og S.O., men var endnu meget vinterligt. Efter dette fulgte en vedholdende N.O., som i 
slutten af marts bragte adskillig sne, der ved april måneds indtraden endnu fuldstll.ndig dllkkede marken. 
Det blev således et ubetydeligt trlik indtil ste april, da der synes at vare ankommet endel, idet en sWrre flok 
da blev obs. FOrst fra 10 april er sliSrre trlUc foregået, og dette varede til den sidste uge i april. Således er 
livlige trllk iagttaget om morgeneme 17, 18 og 19de samt 22 og 23de. TrlUcket vedvarede gjerne udover til 
9 tiden om morgenen. AI reder fandt jeg et 27 mai med 4 :lg af den lyseblå form, hvilke blev kWcket om 
formiddagen 7 juni. Redet lå i en Iiden gran et par mandsMider oppe. 3 juni så jeg ved ROd et rede med 3 
omtr. 6 dage gamle, men dOde unger, der rimeligvis var strOget med formedelst regn og kulde, da det f& 
om dagen ligesom om natten forud havde regnet meget stll.rkt, på samme tid som temperaturen også var 
sunket ned til + ,OC. 6 juni undersOgte jeg et rede, som lå i en tiden furu, og indeholdt 5 llg af den grå 
form, af hvilke det ftsrste var lagt l juni og nu blev ruget på. Ligeledes tog jeg samme dag {l juni) ved 
Dale store et rede, der og~ lå i en lav furu, og indeholdt 6 Ug af den gråagtig form, hvomf det ene var 
ubefrugtet, medens de Ovrige viste sig 6 ~ 7 dage rugede. Dette rede var bygget af mos, granlav og lidt 
strå, fjllr og hår og var udvendig belagt med hvid lev og hvide edderkoperconer fllstet med insektspind. 
Indvendig var det udforet med ~e hesrehår og no gle fl hestetagel og fjar. Det srnukke, nllsten kuglerunde 
rede målte 3 l(l" i bredde og var 3 1/4" Mit. Indvendig diameter 2" og dybden l 3/4 ". 
Det ffirste Ag var i disse reder lagt henholdsvis 22 mai, 12 mai, l juni og 26 mai. I sidste halvdel af 
september var der påfaldende lidet at se til bogfmken, men fra begyndelsen af oktober optrådte den igjen 
meget talrig, in til der atter fra l l te oktober blev mindre og mindre af den. Fra 2ode var der kun enkelte 
individer at se, og er den senest obs. 28 oktober. Senere er den kun et par gange obs., nemlig 5 november 4 
stkr. og 8 november en. Skulde det hllnge ~dan sammen med afreisen, at de her i egnen hakkende forlod 
os i sidste halvdel af september og de i sWrre m:lngde i beg)indelsen af oktober optrlldende vare nordenfra 
kommende individer, der nOlede her på gjennemreisen? 
Bjørkefink FringUla montifringillil: Har overvintret meget talrig, og er såvel i januar, februar og marts 
store flokke iagttageL Vårtrlikket begyndte 17 april, og isJlr om morgenerne 22 og 23de er et stort tr:1k 
iagttaget. De have dog ikke opholdt sig noget i egnen, men have uopholdelig fortsat reisen. På MsUrllkket 
viste den sig fra 11 september og var i de fOrste dage af oktober meget talrig. 20 oktober er den senest obs. 
Grønnfink Unoi/J chloris: Har overvintret temmelig almindelig og er jevnlig bemllrket i januar og 
februar. På RauO fandt jeg iår en koloni af grOnfinken hAkkende på en stor enenno bevoxet med hOie 
enere. I den til samme sWdende granskov såes bannerne i fOrstuingen af mai sidde i grantoppene og synge. 
31 mai fandt jeg her et rede, der var bygget i en af de store enere i omtrent en mandshOide over marken. 
Det indeholt 5 halvrugede Dg, hvoraf alw det flSrste måtte vllre lagt 21 mai. Beskrivelse af redet, der 
meget mindede om tomiriskens, se anm. for mai. På RallO sd }eg 7 mai adskillige gronfinker, som holdt til 
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på en stor enermo med hOie enere og i den til samme stodende gran.slwv. På dens adfård sjntes det som om 
de skulle hii/cke der. Hannerne sad hist og her i grantoppene og sang. Da jeg 31 mai igjen besogte stedet 
fandt jeg også et rede, der indeholdt 5 halvrugede tig. Hunnen blev skud. Redet lå i en af de hOie enere i 
omJrent en mandshåidefra marken. Det var bygget aJ fine lcviste,- hovedsagelig granlcviste og ren/av, der 
dannede underlaget eller det udvendige rede. Det indvendige rede bestod afsttirkJ sammenJoiet gran.skjtig 
og ren/av med lidt indblandet mos og strå samt en miingde store årfuglfjtir, hvilke sidste sammen med 
tidselfjun og no gle hestetagel udgjorde den indvendigeJoring. Det målte crc 4" oventil, 2 112" i indvendig 
diam. og VOT l 3/4" djbt. Andre steder på oien VOT den ikke at fornemme, meden.s her holdt til flere pOT i 
når heden aJ hinanden, og må således siges her at hiikke i koloni. Den Mrtes nu iklæ långer synge. 
Den gang, jeg fandt redet, hOrtes den ikke mere sYnge. Om h6sten er den bemllrket fra 27 september og 
var i begyodelsen af oktober alm. 
Tornirisk Unota cannabina: Ankom 18 marts fåtallig. Trakket fortsatte siden ganske småt, indtil det fra 
4 april gik raskere, og 1ode var den alm. Et rede med 5 kUUckefilrdige llg fundet på RauO 31 mai i en ener. 
Det fOrste lg i dette rede altså lagt 14 mai. Den 7 mai fandt jeg dette rede under bygning, og iagttog da 
samme. Redet var forOvrigt så langt fremskreden, at der kun manglede noget på den indvendige udforing. 
Bygningsarbeidet syntes udelukkende at blive udfOrt af hunnen, men hannen holdt hende dog med selskab 
og underholdt hende med sang, medens hun var beskjlftiget med redet Han sad herunder gjeme i toppen 
af en n~staende ener, men når hunnen flOi bort for at hente nye materialier, fulgte han al tid med, og steder 
vendte de også sammen tilbage. I midten af september var den endnu talrig, således så jeg den i Borge i 
store flokke på markeme, men allerede i slutten af måneden var den starkt aftaget og efter 4 oktober er den 
kun undtagelsesvis bemllrket, dog endnu tildels i mindre flokke indti12Sde. Efter denne tid er et enkelt 
individ bemllrket l november. 
Bergirisk LJnotaflavirostris: Denne art synes helst at forekomme om hOsten, og som det synes 
vll.sentligst på Oeme. Således er den d. 24 oktober obs. i betydelig mllngde på bolmeme ved Stangeskjat. 
Gråsisik Acanthis linaria: Var ganske almindelig vinteren 90-91, men såes dog ikke i stOrre flokke. På 
vårtrlikket er den kun bemllrket en gang, nemlig 22 marts en Iiden flok. Om hOsten indfandt den sig 3 
oktober, og var siden i måneden alm. 
Grønnsisik ACIJnthls spinus: Sisiken forekom i september i usadvanlig store flokke. 
Stillits Acanlhis carduelis: I februar er nogle stillidser bemarkel I de sidste dage af oktober er adskillige 
stillidser iagttaget pl trllk sydover. 
Dompap Py"hula europæa(py"hula): Anm. for oktober. På veien til Kolberg 30 okJ. horte jeg en 
dnmpap. 
Kongle bit PinicolD enucleator: Der ifjor hOst var meget talrig her, er endnu i januar jevnlig iagttaget, 
men ikke i nogen mangde. Den holdt sig mest i tykskoven. Om hOsten vides den ikke iagttaget mer end en 
gang, nemlig 22 november og da kun no gle B. 
Stær Stumus vulgaris: Ankom l marts og viste sig i de ftSlgende dage, men i ringe antal, på forskjellige 
steder. FO.rst fra 18de er den ariveret i stOrre mangde. Endnu 17 ~ril er den seet på trllk. 17 mai fandt jeg 
4 reder, alle i gamle hule aspetrll.er, hvert med 5 lg, hvoraf jeg 21 e samme måned tog et kuld, der da viste 
sig at vllre henved halvruget (omtr. 6 dage). Rugningen hos de andre kuld blev også prOvet samtidig, og 
viste de sig at vllre lige fremskredne med det tagne kuld. Det tagne rede bestod kun af grove strå. Det fiSrst 
llg var i det tagne rede lagt 12 mai. 14 juni unders6gte jeg det ene af de ovennåvnte reder og fandt 
ungeme, da 16 dage gamle, nisten voxne og vistnok sttax Brdige til at forlade redeL Staren har iår viltet 
mer end almindelig talrig heromkring og har hllkket på flere steder på Grllsvik og Kirkeby både i 
rugekasser og på tagene under stenene, hvilket ikke fiSr har fundet sted i de mange år, jeg nu har viltet her. 
Om hOsten var den allerede Il oktober fåtallig og er senest bemarket 16de samme måned. 
Nøtteskrike GtJrTUlus glondarius: Et rede fondet i Ålebjergene 9 mai, da det endnu ikke indeholdt !lg. 
tsde fandtes 61lg, som blev taget. og viste sig ruget 3-4 dage, altså det fOrste llg lagt 1ode. Redet lå i en 
Jiden gran indtil stammen omtrent 5 alen fra marken og var bygget af lange, tOrre lOvtrakviste af 3-6 mm 
tykkelse og hav de indvendig en tYk foring af rodtrevler (af l)'ng), der inderst var fme og blMe, men ikke 
som i tidligere tilflllder udelukkende sortebrune, men for sUSrste delen gråhvide. Om nOddeskrikeredets 
lighed med ekomredet. med hvilket det let forvexles, se anm. for maL 18 mai tog jeg i Ålebjergene et 
,Wddeskrikerede med 6 åg omtr. 3-4 dage rugede. Retkt, der blev opdaget Øe, irukholdt da endnu ingen 
åg. Det lå i en liden gran indtil stammen omJr. 5 alenfra marken, og bestod a[ lange tii"e lovtråkviste aJ 
3~mm tjlchlse og havde indvendig en tjkJoring afrodlrevler (aJ ljng), tkr inderst var fine og biDde, men 
iklce som i tidligere tilfiilder u.delu.Jclænde sortebrune, men for storste delen grdhvide. NOdtkskrikeredet, der 
er omtr. at se til som et elwrnrede, er iklæ vanskelig l at skjelne fra dette ved de betjdelig grovere Jcviste der 
danner untkrlaget, i modsåtning til elwrnredets ganske fine grankviste. Ogsd ved sit niisten gjennemsigtige 
ud.seende er det Jcjerukligtfra det tålte e/wrnrede, med hvilket tkt er omtr. ens i storrelse. 
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Skjære Pica europaea: Et rede, fundet ved Åle 3 mai, indeholdt 8 crc 4 dage rugede ag. Et andet kuld, 
som jeg erholdt fra Fjelle, taget 31 mai, indeholdt 6 crc 2 dage rugede :lg og var rimeligvis et omlagt kuld. 
Det fOrste ll.g var i disse tilflllder Jagt 23 april og 24 mai. 
Kaie Corvus monedulll: Ankom 28 februar (S.O. og gråt veir). Ligesom n:lvnte dag er den også i de 
flllgende dage lrun seet trllkke enkeltvis, gjeme i f6lge med endel kråker. F6rst over midten af marts er den 
seet talrigere, men endnu stedse ikke i nogen mllngde. Endnu 15 april så jeg no gle på trak. 3 april så jeg 
på Oren en stor flok kajer, som holdt til der i selskab med kråker. Oren synes at vare den eneste lolcalitet i 
egnen, hvor de under trllkket opholde sig noget Også efter at trllkket for llingst var forbi, traf jeg så sent 
som 7 mai på RauH en liden flok, som streifede omkring på Oen, så jeg nlisten fonnodede, at de havde taget 
fast tilhold der, men det viste sig senere at de var draget bort. HHsttraJdcet foregik fra 6-28 oktober også da 
allerede fra trllkkets begyndelse i fHlge med krAker. StHrst var trllkket mellem 19de og 25de, da de trak: i 
store skarer. (Således den 2sde en flok på flere hundrede). 
KrAke Corvus comiz: Kråk:etrllldcet beg)'ndte samtidig som kajetrllkket med marts måneds indtr.tdelse, 
men foregik dog fHrst talrig efter midten af måneden. Endnu 22 og 23 april, efter at der i lang tid intet tr.ik 
var obs., foregik: der om morgeneme et stort trllk:. If. trovllrdig meddelse opbolder der sig ved Hund i 
Borge en "hvid" kråke, der nu har levet der i 10 år. Den beskrives at vare rent bvid under, medens den dog 
ovenpå er gråbvid. Hver vinter er den ligesom de Hvrige kråker borte, men er al tid hver vår vendt tilbage 
for at hakke på samme sted. Dens mage er af alm. farve. Deue tilfllldet har sin dobbelte interresse derved, 
at det ikke blot viser hvilke alder denne fugl kan opnA, men er også et uomstHdeligt bevis for, at individet 
al tid, såvidt muligt, vender tilbage til, det sted, hvor det er fHdt (Anm. for sept,) Jf. Christen Dal opholder 
der sig ved Hund i Borge en "hvid" krå/æ, der nu har levet der i JO dr. Den beskrives at vare rent hvid 
Ullikr, medens den dog ovenpå er gråhvid. Hver vinter er den, ligesom de ovrige krålær borte, men /ømmer 
a/tid igjen om 11åren og håkkr på .samme sted hvert dr. Dens mage er af alm. farve. Heri ligger et 
uomstodeligt bevis for at fuglene altid s4vidt 11Wlig vender tilbage til det sted, hvor de er fodt. 
Ravn C orv us cortu: På RauH, hvor korpen/ravn har pleiet al h:ncke, så jeg 31 mai 
S stkr., formentlig en familie af året kuld, som jevnlig under skrål og skrig gjorde streiftog til RauHkalven 
(Wlkkepladsen), hvorfra de altid blev forjagede af pilegrimsfalkene, som boede der. 
Kornkråke (blåkråke) C orv us frugilegus: 31 marts er nogle stkr. obs. på trilk nordover. 
Sidensvans Ampelis garruws: er obs. fra 3 november, da en st.Hrre flok blev seet, men optrådte senere 
udover ikke talrig. 
Sanglerke=lerke A/Quda anensis: Ankom 11 februar, men ffirst fra 27de samme måned begyndte et 
talrigt trllk:. Ved et 11 marts indtruffet temmelig slllrkt snefald, der belagde markeme med et over en fod 
tykt dakke, fortrak den aldeles for nogle dage, indtil sneen igjen begyndte at tine så meget, at der blev 
barfl!lkker, da de samlede sig på disse i store flokke. Endnu 24 marts var der adskillig trllk. (Se narmere 
om trikkets gang under februar og marts). Febr. -11 febr. om efterm. sd Arvesen 2 lår/ær på Ålejordet. 
Der blåste fra mozenen S.V., der om efterm. gik over til S.O. med regn og slud og J21e efterfulgte.s af 
storm fra N.V. 27 omform. sd GLar sen 41iirker, somjloi over Floen i nordlig retning. Jf. Arvesen lcom 
der omform. 2?'k talrige lår/ær over Åle (S.O.vind og grdveir). Omform. 2ade var den talrig på 
Ålejordene. Arvesen så også da flere /comme og hOrte den også sjnge omform. Marts -lmaTts trafjeg 
mange lår/ær udover ÅlejorderneJor det meste spredte, men også enjlokpå omkring 20 stkr. S.V. storm, 
men intet tråk. Hverken 3 el4de var der noget trale. Laber vestlig vind. J7maTts. Siden det står/æ .snefald, 
der begjndte ute og fortsatte mere eller mindre i defolgende dage, så marlærne blev belagte med et 
mindst l Jod tjkl snelag, hor lårkerne våret borte. J6Cie var det .smukt veir uden vind og temmelig varmt i 
solen. Jeg var da omform. på Ålejorderne uden al .se noget tråle eller no gen fugl, men om efterm. havde 
igjen, ifolge Christian Gjerlaug, endel lår/ær indfundet sig /kr. Idag (l'ftie) i N:vind, menforovrigt smukt 
veir så jeg no gle lår }ær trii.Jcke om form. bdde over Griirvilc o~ Ålejorderne. /folge Arves en (lade) trale der 
mange lår/ær over Alejorderne både omform. og efterm.J'J(U. 18de omform. såjeg intet tråkpå 
Ålejorderne. Omform. 24de i stårk S.V. vind trak der ifolge Arvesenflere lårker over Ålejorderne, medens 
der i tiden mel/em JJCie og niivnJe dato, da der daglig blåste fra N. intet tråle blev observeret. 27de (pent 
S. V. veir) var den meget talrig på Ålejorderne, hvor de ophold sig på barjlii.klærne i jloklæ og .sang flittig. 
Allerede i de sidste dage af september (fra 24de) beg}indte Msttrllkket og foregik isar talrig mellem 11 og 
19 oktober hvonned det var omtrent afsluaet, og efter hvilken tid den kun en gang er iagttaget, nemlig 
23de, et enkelt individ. Den Mrtes synge endnu i de fOrste dage af oktober. 
Trelerke AlaudD arborea: Ankom 26 marts og var alm. 5 april. V ed Dyret blev 27 mai fundet et rede 
med 4 flyvefllrdige unger, hvorefter det fOrste lg kunde beregnes at vare lagt 28 april. HHsttrakket foregik 
i slutten af september og sYntes afsluttet 2 oktober. Et enkelt individ observeret endnu 28 oktober. 
Fjellerke Alauda alpestris: Obs. 26 april, da jeg pl Oren tnf et par mindre flokke. 
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Tretåspett Picus trUlactjlus: 2 exemplarer er skudt iMst. En hann ved Spon viken i Berg 25 september, 
og en hunn i ~b:lkskoven i OnsO 25 oktober. 
Dvergspett PU:us minor: Ved Dal i Borge traf jeg denne på forskjellige steder 13 september. I 
Orebillcskoven hOrte jeg også et individ 25 oktober. 
Svartspett Picus TTUJrtius: Ved Dal i Borge traf jeg denne art, der syns at blive mere og mere sjelden 
heromlcring, 13 september. 
Grønnspett Picus viri.dis: Af denne mere og mere sjeldne art heromkring sk~t G. Larsen et exemplar ved 
Sponviken i Berg 25 september. 
VendebaJs Iyru torqui/liJ: Ankom 28 april og var strax alm. I et rede, som nogle gutter havde taget ved 
Åle 2 juni, var der S friske llg. Ved Dale store tog jeg 6 juni i en hul eg et kuld på 10 lig, hvoraf det sidste 
var lagt 3die. Det f6rste ag var i disse reder lagt29te og 25 mai. 
Gjøk Cuculus CDnorus: Ankom 9 mai og var 14de alm. 
Tårnseiler Cypselus apus: Ankom 16 mai, men var f0rst22de alm. 20 juni tog jeg pA min vlirts tag et 
kuld på 2 :lg, der var vel halvrugede. Det f6rste lig altså lagtl2 juni. Redet lA under anden tagstenrad fra 
neden og bestod kun al gamle exlcrementer. 
En uges tid ud i august beg)lndte de at strllldce ud fra sine hl1kkepladse om dagen og vendte ffirst mod 
afteneme tilbage til samme, hvor de fremdeles tog nattekvarter. 23 august sYntes de for f6rste delen at vllre 
reist, men endnu såes dog daglig en og anden en uges tid. 30 august såes igjen et sWrre selskab om aftenen 
svllve over Grllsvik, og disse holdt sig her i 3 dage, hvorpå de forsvandt, og nogle dage efter blev aflOst af 
et nyt mindre selslcab, som også opholdt sig her en 3,4 dage og var forsvundet 8 september. Men atter 
igjen I ode såes en 5,6 stkr., som kommende Mit i luften over Grllsvik pludselig slnkede sig og blev borte 
under tagene på flere huse, og om aftenen samme dag såes to stkr. l:lnge svllve over Grllsvik. Den f6lgende 
dag var de ikke at se, og er senere ingen obs. Disse siden 30 august observerede har uden tvivl vAret 
nordenfra kommende individer, som har gjort nagle dages ophold på reisen. CSe aum. for aug. og 
september). Aug. ~ 14 aug. Det kan mårlæs at tårnsvaleungerne nu ere voxne og har forladt sine reder, thi 
allerede i flere dage har tårnsvalerne våret /idet at se til på Gråsvik dagen igjennem, idet de nu ml!re 
opholde sig på andre steder, og forst henimod aften indfinde sig ved hiilclæstederne pd Gråsvilc, hvor de 
endnu have sit nattekvarter. 23 aug. var tårnsvalerne ilclæ at se hele dagen igjennem eller om aftenen og er 
antagelig reist igårafies, skjondJ de endnu da var at se. 24de sdje11, dog endnu no gle få tårnsvaler på 
Griisvi/c om aftenen. 25de så jeg /aut 2 stier. på Griisvi/c. Endnu 2lJfU sees en eller to tdrnsvaler. 3ote så jeg 
ingen på Gråsvilc, men Arvesen sd 2 stier. i Ålekilen. Men om aftenen, henimod slaunringen så jeg mindst et 
halvt snes stieT. over Gråsvik. 3Jie om aftenen sviivede 12 tårnsvaler (rimi!ligvis de igår observerede) over 
Griisvilc, ml!dens der fOr om dagen kun bemiirlædes en eller et par stier. 
September ~ Ogstll september sd jeg den samme flo/c tdrnsvaler om aftenen. Endnu 4de jljver no gle 
tårnsvaler her, ml!n rimi!ligvis ikke af de sarnnze der observeredes i dagene 30 aug. til l september, da der 
kun er en 3,4 stier. Fremdeles 7de sees disse sidste, ade såes ingen. SmuJct veir mi!d svag S.V. vind. 9fk var 
heller ingen al se. Jade ved JO tiden om fonn . så jeg en5,6 tdrnsvaler /comme Mit i luften over Grasvik, 
hvor de pludselig sånlæde sig og blev borte under tagene pd flere huse. Mås/æ var de /commende nordenfra 
og triitte efter en lang reise mod vinden( her frisk S.V.ltriingte de nu hvile. Om aftenen sd jeg 2 stkr.liinge 
svåve over Gråsvilc. Senere har jeg ik/æ seet den. ]()ile, Af Arvesen er den sidste gang obs. Jade. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Ankom 7 mai. Ved den sidste uge af august s}ines afreisen at vllre 
foregået 
Vandrefalk Falco peregrinus: Om dennes forekomst på RauO se anm. for mai Pd Rauij/caJven så jeg 31 
mai et peligrimfalupar, men 1amde ilclæ opdage redet. Det sd heller ud som de sladde have noget sådant 
endnu, thi de h.avde hele tiden, medens jeg var der, hovedsagelig sit tilhold i s/coven på den nordlige 
sleråningen af Rauåkalven, hvor de stadig såes sidde pd tråtoppene. 
Lerkefalk Følco subbuteo: Traf jeg 31 mai på RauO, hvor den sands}inligvis bllkker. CSe anm. for 
maf1.Ved Rau0k.alven så jeg 31 mai enlårkefal/c som hovde tilhold i den bratte ud mod soen vendende 
Jjeldvåg. Utvivlsomt hovde den rede i den steile og wilgjiingelige Jjeldviig, og lå formodentlig hunrum pd 
dette, eftersom jeg kun så tm, der sjntes at våre en hann. Ved at gjore lannforsogtejegforsjiives at 
skråmme også hunnen frem, men selv hannen/od sig 1rods larmen ik/æ skramme mere end til at gjore en 
lcreds ud fra jjeldet,for igjen strax at indlage sin plads. 
2 august sA jeg på Grllsvik en Iarlcefalk, just som den tog en tårnsvale i flugten. 
Dvergfalk Fako aesalon(Falco Lilhofalco): En bunn skudt ved Krosnas 2 mai. 
TArnfalk Fako tinnunculus: Ankom 16 april. Et kuld pA 41lg taget ved Dyret 10 juni. Til rede var 
benyttet et forladt krAkerede, der lA i en Mi furu, hvilket den ikke i mindste mAde bavde stelt på. Af 
fuglens egne fjar fandtes kun en eneste i redet Af liggene, der var omtr. 3/4 eller 15 dage rugede, var det 
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ene lidt itu, så det udsivede indhold havde Wbet det fast til bunden af redet, hvorved et lidet stykke af 
skallet gik ud, da det blev laget Hos dette .!lg var heller ikke rugningen blev et fremmet 
MusvAk Buteo vulgaris: Ankom 5 april og er observeret endnu 18 oktober. 
Ring due Columba palumbus: Ankom 28 marts. 
Skogdue Columba oena.s: Ankom 27 marts. 
Høne Gallus gal6naceus: 25 april erholdt jeg fra Tronddalen et hOnse:tg af et eget udseende. Skallet var 
sUirkt foldet og ser ud som krOllet papir. Der er en hOne, som stadig lagger sådanne mer eller mindre 
foldede llg. 2 mai lagde en af mine Mner et ski.ndåg med påbeg)indt skaldannelse hvilket var forsynet med 
en tannlignende haleformig forlllngelse ved basis. Ågget, der var af nonnal stOrrelse, er ki'impet noget ind 
efter prlipareringen og måler som sådant 50 x 40mm., medens den krogede rOrfonnige forlllngelse er 57mm 
lang og 6 mm. tyk. Indholdet var nonnalt. forlanggelse indeholdt kun bvide. 
Orrfugl Tetrao tetriz: Også midt på dagen bOres undertiden Arhanen spille. Således Mrte jeg den kl.2 
om efterm. 19 april fra Onstsknipen. 13 september ttaf jeg i Borge etkuld på 5 kYllinger, der endnu var så 
små, at en skudt hunn ikke veiede mer end 484 gram eller ikke synderlig sWrre end en jeq>e. De kunde 
således neppe vare over 7 uger gamle og har rimeligvis varet et omlagt kuld, hvis ag antagelig er lagt i de 
Ørste dage af juli. 
Rapphøne Perdiz cinerea: lf. meddelelse fandtes 3 juli et rede med 13 llg i nll.rheden af Sarpsborg. Redet 
lå på en gjlXlseldunge ude på marken. Endnu 11 te lå den på llggene, men når de blev kllliet, flk jeg ikke 
underretning om. Det ft>rste llg kunde tidligst vllre lagt en uges tid ud i juni. Ved Viker i OnsO såes 30 juli 
en raphOne med 5 kYllinger, der "var så små som gulspurve". Kuldet viste sig senere at vlire på 11 
individer. Fra mange steder har jeg iår hOrt om raphOns, og de synes talrigue, end de har varet på lang tid. 
Sandlo Chtuadrius hiaticula: Strandrylen s}lnes iår at vllre ankommet sent Den fOrste iagttagelse af den 
er af 19 april, og endnu 24de synes den at have vllret fåtallig. Anm. for april19 april skjod Nicolai 
Andersen en stro.ndrjle vestenfor StromJangen. 24de skjod Arvesen et individ på LjngJwlmen i 
Onsoskjårene. Jf. han var tkn ilcJæ alm. endnu, idet han foruden det nåvnte individ, kun traf en til på en 
anden holme. 
Dverglo Charadrius minor: 2 reder fondet 24 mai, begge med 4 llg ved Skibstadkilen på AsmalOen. I det 
ene rede, der var dannet af de forhåndenvllrende små grå sneglehuse, hvoraf den t)lndt grllsbevoxede grund 
bestod, var llggene varmet 4 eller 5 dage, i det andet, der bestod af hvide sneglehuse, var llggene ruget hOist 
4 dage. Det rnrste llg i disse reder måtte altså vare lagt henholdsvis 17 og 18 mai. 
Heilo Chtll'tlllrUu pluvialis: I slutten af septembez (25de) er heiloen 1JUffet talrig på Skjebergsletten, og 
nogle dage senere så jeg et individ på torvet, men er senere ikke iagttaget og sYnes således også iår at vare 
draget bort ved udgangen af septembez. <Se anm. for september og oktober). September- Jf. W. Sissener 
var Miloen talrig på Skjebergsletten 25 september. Han skjOd afenflok4 stkr. med tktforste fob efter 
opflugten en med tkt andet/oh. Pd torvet sd jeg for no gle d/Jge siden et individ i en vildtlumdlerbod. 
Oklober- Har if stjkjunker Hafslund (11 okJ.) ikke våret at se på Oren i denne måned. 
Vipe VaneUus crisllllus: Ankom 3 marts. I august måned boldt der til flere viber i Skårekilen, men siden 
beg}lndelsen af september have de vllret borte. 
Tjeld HaemiJiopus ostreologus: Ankom 24 februar. <Se aom. for marts og april). Marts -18 marts. Nils 
Hanssen sd 24 februar en kjeldjljve over såen mel/em Sostrene og Hvaloer, men hor siden ikh seet den 
fOr 17 marts, diJ han sfJ1'111Tte sted sd 2 st/u. som også lømjljventk over soen. 2sde så G.!Arsen 2 kjeld i 
Onsoskjårene. April- 2 april sd Hans Sjvertsen 2 tjeld i Onsoskjårene.lfOlge 5 april erJwltkn samstemmig 
meddelelse påNesting og Mbogdrdene har kjeltkn våre at se i skjårene udenfor fra begjntklsen afmarts 
eller som de udtrykle sig "14 d/Jgefor påske, njsfor tkn sidste store sneing kom". Det omJalte snefald 
begjndte Il marts. 24 mai fandtjeg på AsmalOen 3 reder, alle indeholdende 3 llg. To af disse kold, som 
jeg tog, viste sig at vllre ruget. det ene 2, det andet 6 k 7 dage, medens det 3die, som jeg ikke tog, kun var 
ubetYdelig ruget Det ene rede, der ikke lå langt fjernet fra vandet, var dannet af små jevnstore stene, 
medens de andre blot bestod af den, på de flade strandklipper, hvor de lå, forhåndenvllrende fjeldgrus. Det 
fOrste Ag var i disse tilflllder lagt 19, 15 og 20 mai. Om hOsten er den observeret indtil udgangen af 
oktober, men har dog i denne måned varet fAiallig. 
Rugde Scolopaz rustkola: Ankom 27 marts, skjOndt det endnu var meget vinterligt og sneede i flere 
dage efter. Nogle dage ud i april var den almindelig, men det varede helt til midten af nlvnte måned, fOr 
der blev noget tdtk om afteneme. Vinteren hang også i til rutvnte tidspunkt, idet jevnlige sne fald friskede 
den op, så der endnu 15 april lå betYdelig sne i skoven. Den holdt derfor den hele tid til ved åslieme, hvor 
solens virlrning er så stllrkt, at sneen forholdsvis hurtig tiner bort. I denne tid, medens de altså befmde sig 
på trllk, og altså mr de stsger til skoven, synes de at vike mere selslcabelige end til andre tider. Som oftest 
traffer man 2 sammen, ofte også både 3 og flere, og det er nasten en undtagelse at trlffe nogen enkeltvis. I 
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sneen kan man af sporene se, hvorledes de spadsere side om side ganske tlU sammen, og nAr man sWder 
dem op, nyve de alle iveiret på en gang. (Anm. for apåll 4 apål. 31 marts så Rasmus Elveslet en rugde 
ved Elveslet og har også en dag senere seet en muligens den somme. 5 april trafjeg i Slevildiindene 5 
rugder.lfolge 111eddelser fra dette sted har den våret seet der i hele forgangne uge (29 marts- 4 april). 
Endnu JO april er iklæ rugden seet på trak i Dammjr eller Tronddalen. 12 april var rugden ganske 
almindelig. Langs Åle Iierne traf jeg 5 stier. og foran mig var af andre optodt en gang 3 stkr .• som lå 
sammen og en an.den gang en. Det sjnes at våre constant at rugden om våren er mere selskabelig end til 
andre årstider. Som oftesttrajjer man 2 sammen ofte også 3, og det er nåsten 111ere en undtagelse at traffe 
den enkeltvis. Forrig sondag, tkljeg også traf5 stkr.lå disse i selskober på 2 og 3,/igesom en gut ved 
Dale, njs for jeg lwm did, også hadde skramt op to stkr. på en gang. Idag trafjeg 5 rugder,forst 2, der flo i 
oppå en gang, dernåst en, som lå alene og siden 2, som dog, idet hunnen begyndte at triiklæ an på dem, 
skildre folge, idet den ene nemlig lob unda, med ens den anden lå igjen. JJfe om morgenen så Sjver 
Gjerlaug en rugde som trak ved Torgauten. I Dammjr og ved Tronddalen sdes den endnu ilck om aftenen 
nte. J5de fandt jeg /cun en rugde langs Iierne. Den sjnl!s dog iklæ endnu for alvor at våre flyttet til 
slwven, hvor der også endnu ligger betjdelig sne. I Dammjr viste der sig om aftenen blot en rugde som blot 
trak en gang og Jwm Jcl.7 .39, medens der ved Åleliern.e var livligt tråle, der begjndte allerede Jcl. 7 .22. 17te 
beg. tråklæt i Tronddalen ld.7 .52. Der var kun en som trak, og det /cun 2 gange,- anden gang ld.8. 
lik beg. tråklæt i Dammjr lc1.8, da der lcom en rugde. Den anden lwm kl.8.10 og blev sku.dt. Lidt efter lwm 
også en, der blev slcudt, oL k/.8.20 kom den 4de, der også hovde samme skjabnl! og umiddelbart efter den 
endnu en, der gikfri. 21 beg. tråkket ved Skåreronningen ld.8.1 23de beg. traklæt ved Tronddalen 
kl.8.8. Der var kun en rugde, der blev slau:It iforste tur. 24de trafjeg ved lierM,på sammejliiksomjeg 
nte trafto rugder, hvorafjeg skjod den ene, atter to stkr. sammen, altså efter al sandsjnlighed to njs 
an/wmne, eftersom jeg i mellemtiden ikke har truffet nogen hverken der eller i niirheden. Om aft. 24de beg. 
trakket i Tronddalen Jcl. 8.17. Kun en rugde, der blot trak en gang. (Sondenvind). På Krageroen trafjeg 
26de også to rugder, som lå sammen og flo i op samtidig for standen, rnedens jeg forovrigt kun traf en 
enkelt rugde. G. Larsen berettet at da han om morgenen 29(ie befandt sig pd Raude på spilskjjtteri trak 
rugden 111eget flittig fra 3 tiden og lige til kl. omtr. 5. Det reg nede stridt den hele tid. 
(Sammenlign Barth "Norges fuglevildt" pag. 130.). 
At de også under reisen ~Higes ad 2 og 3 viser sig ikke alene deraf, at man således trllffer dem sammen på 
de steder, hvor de midlertidig, iregelen blot for nogle dage, slå sig ned, men ofte nok har jeg seet dem 
komme sammen på trakket(reisen). Dette trllk er ikke vanskeligt at skille fra parringstrakket, for det fOrste 
er de fornemmelig i den fHrste tid for dens ankomst, man ser det, og for det andet foregår det gjeme over 
hvilketsomhelst sted, der blot ligger i kursens retning. Det er derfor ikke sjelden at se den på denne måde 
fl yve over hustagene i selve byen. Demast er endelig også flugten forskjellig fra det almindelige aftentrllk, 
den foregår, måske som fHlge af at der da gjeme er mOrkere, end nAr dette foregår, noget lavere og er 
betydelig raskere. Heller ikke giver den herunder no gen lyd fra sig, i det hOieste et pist nu og da. Endnu 
langt ud irnod slutten at april ttaf jeg nysankomne rugder, således både 24 og 26de. CSe anm, for 24 og 26 
muill Se anm. for april ovenfor. Fra IS april begjndte de at trllkke sig ind i skoven, og denned tog også 
aften trAkket sin begyndelse. Dog trale de endnu mest i udkanten af skoven langs de åslier, hvor de endnu 
mest holdt til. Trakket begYndte: 
15 april i Dammyr kl. 7.39, hvor der imidlertid kun ttak en rugde en gang. Derimod begyodte det ved 
Ålelieme k1.7.22 og var der livligt. 17 april ved Tronddalen kl. 7.52. Der var kun en som trak og det kun 2 
gange- anden gang kl.8. 18 april ved DammYr kl. 8., da der kom en rugde. Den anden kom kl.8.10 og blev 
skudt. Lidt efter kom også en, der blev sk:udt, og kl.8.20, kom den 4de, der også havde samme skjilbne og 
umiddelbart ef~ deo endnu en, der gik fri. 21 april(SkårerOnningen) kl. 8.1. 
23 april Tronddalen kl. 8.8. Der var kun en som blev skudt i fflrste trlik. 
24 april Tronddalen kl. 8.17. Kun en rugde der blot trak en gang. ~ndenvind. 
29 april på RauO beg. trale. kl. 3 om morgenen, og varede meget flittigt til kl.5. Det regnede stridt den hele 
tid. (If. G. Larsen). 3 mai Tronddalen og DammYr kl. 8.39. I Tronddalen trak den denne aften 3 gange med 
9 og Il minutters mellemrwn, nemlig Jd.8.48 og 8.59. 
6 mai RauO kl. 8.23. Der var mange rugder og et livligt tnik der varede til9.17. V eiret smukt. 
7 mai RauO om morg.Jd.2.10 og varede lO minutter eller til k1.2.20. Men endnu trak der en Jd.3. 
7 mai DammYr kl. 8 if.JOrgen Gundersen, der skjOd angjaldende rugde, altså den 4de, som iår er skudt på 
dette sted, og endnu så G.I..arsen, der også befandt sig i Dammyr samme aften 2 stier., som kom i fOlge 
k1.8.30. På en tur til RauO 30 mai hOrte jeg, da jeg Jd.3/4 12 om natten kom iland en rugde trtlkke. Medens 
mit fOlge og jeg efter at have slået teltet ap og kogt kaffe, havde sat os ind for at spise vor aft.ensmad, hOrte 
vi atter en rugde kl.3/4 l - det var endnu ingen dagbrllkning - og lidt mr l l/4 samt prllsis l 1/4 hOrte vi den 
auer igjen for sidst.e gang. Da begyndte dagen at gry. Det sidste var altså morgentrllkket. Det viser sig 
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ahså al rugden, når nlllteme bliver lysere, også her ligesom nordenfjelds trllkker meget livligere, og at 
aftentrllkket da, ligesom der, går i et med morgentrakket, så man nasten ikke kan spore naget ophold, der 
skiller mellem de forskjellige trllk. 6 mai er et rede med 4 Ag fundet i rulrheden af Onnen. Når det blev 
kHlkket flk jeg ingen underretning om, så det ikke kan bestemmes når liggene var lagt. Rimeligvis har de 
nok vllret lagt senest i slutten af april. 8 august er et rede med 3 lig fundet i Ålebjergene, hvor det lå i en 
myr melJem onnegrlis. Redet var forladt, hvilket også viste sig af aggene, som jeg fik anledning til at 
undersOge, idet disse, der var nogle dage ruget, var begyndt al gå i forrådnelse. Det var dog Oiensynligt, at 
de ikke kunde vllre meget gamle, ja neppe nok 2-3 uger, og har således villet anden gangs kuld, hvilket 
synes constant blot at bestå af 3 ag. Angående afreisen utilstrllkkelige iagttagelser. Obs. 18 oktober. 
Dobbeltbekk~in Gallinago 1111Jjor: Vides iår ikke iagttaget. 
Enkeltbekkasin Gallinago medill(Scolopax gallinu/IJ): Ankom 12 april. Almindelig 17de.I slutten af 
august var den talrig. Endnu 25 oktober var den talrig, men 30te var den forsvunden. 
Kvartbekkasin Gallinago gallinu/IJ: Observeret fra 21 september indtil30 oktober, da jeg endnu så et 
individ. 
Myrsnipe Tringa alpina: 12 september sk:jOd Adolf Arvesen i Ålekilen en forunderlig strandvibe og en 
brushane i samme skud. 
Storspove Numeniu.s ørquatus: Obs. 10 april. 
Småspove Numenius phoeopus: Er fOrst observeret 28 april. 
Brushane Philomachus pugnaz: 30 august er en brushane skudt i Ålekilen, hvor dog kun deue ene 
individ blev påtruffet 12 september er også brushane sk:udt sammesteds. (Se Tringa a/pina). 
Strandsnipe Acdtis hypoleucu.s: Obs. 10 mai. På Asmal~n traf jeg endnu 24 mai en flak på 6 stkr. på 
trllk. Den er observeret i Ålekilen endnu 30 august. 
Skogsnipe Totønus ochropus: Obs. 23 april. 
Grønnstilk Totanus glareola: Ankom 3 mai. Den var ikke sarledes talrig, men holdt sig her lllnge, 
således så jeg 19 og 20 mai ved SIJ'OmnlishOien i Råde endnu en flok på en 6, 7 stkr. 
ROdstilk Totanus cølidrls: Ankom 17 april. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Ankom 19 mai. 29 august er 4 stkr., hvoraf en skudt påtruffet i Stråsenbugten 
på Kragertsen og 5 september er en flok på 10-12 slkr. antruffet på samme sted og 2 stkr. skudL 
Trane Grus ciMrea: Ankom 18 april. Den er seet i flokke på 3-5-7 ja endog 13 og ec seet på trllk til28 
april. På Åkebergmyren i Råde var der iår mange. (Se anm, for apri0.18 april ld. 9 omform. så Edvard 
Under ås Dale 3 traner som med et hundeglamlignende skrig trak vestover. 18 april om 71Wrg. så Anton og 
Lauritz Åkeberg en trane på Åke~rgmjren i Råde. 27de tidlig om morgenen sd de samme 5 stkr. på samme 
sted og 2 a 3 dage senere blev enflokpå 13 st/u. seer pd en stor myr nogetliingere nord. Disse blev dog 
ikke seer øf Anton og Lauritz, 11U!n den sidste havde hOrt dem. Ingen af disse blev obs. at have havt noget 
långere tilhold på stedet. 2sde om aftenen så G.Larsen på Rauå, medens han stod på rugdepost, 7 traner, 
som på nart hold kom tråJdænde forbi ham. Det så ud som tiinlåe de slå ned på Raui5laJlven. 
GrAhegre Ardea cinerea: lf. meddelse har 3 heirer holdt til ved VandsjO i Råde fra de sidste dage af juli. 
Den er hvert år stadig gjllst på dette sted, indfinder sig på ettersommeren og holder til der til ud på hOsten. 
3 oktober erholdt jeg et ungt individ som dagen forud var skudt i KragerOholrneme, hvor den blev påtruffet 
alene. 
Vannrikse RøUus aqlUllicu.s: Ved Halvorsrlki i RAde nllr VandsjlS bleven af de flSrste dage i december 
påtruffet og skudt en vandrixe, som rimeligvis vilde forsOgc at overvintre. Den var imidlertid allerede i 
hOies te grad afmagret, så det var lidet sandsynligt, at den vilde have holdt ud l!nge, thi der fandtes knapt 
kjlSd på benene, og hele fuglen var kun al se til som et skind, fllrdig til udstopning. Dens vagt var 73 gram. 
Exemplaret, som blev bragt mig 5 december, blev indsendt til universitetsmuseet 
Åkerrikse Ortygometra crex: Ankom 15 mai og var snart alm. Jeg hOrte den indtil13 juli. 
Sangsvane Cygnus muskus: På Leren er en svane iagUaget24 januar. 
GrA gAs Anser einere us: Ankom l O april. I de f'Orste dage trale der ide mange, men triDcket fortsatte jevnt 
til 7 mai. Denne dag så jeg to flokke, hvoraf den ene fllSi på en mllrkelig mAde. Medens de nemlig 
almindelig nyve side om side i en mer eller mindre b<)iet rllkk:e, flOi disse i en snorretlinie, den ene efter 
den anden, sållnge jeg med kikkerten kunde Oine og flilge flokkens, endog uden nogen gang at skifte plads, 
hvilket ellers sker n!lsten stadig. (Anm, for april Oi mai) April- l O april om aftenen sd Arve sen en jlok på 
14,15 grågjås, som kommende nordenfra trale over Dammjr. JrJie sd G.Larsen p<J tur til Drammen for 
Moss blev passeret en stor flo/c (mellem 50-70) grågjås, som trale indover fjorden. De sjntes meget trålte, 
idet flere af tk forreste faldt ned i vandel, men dog lettede igjen ganske snart og fulgte jlolclæn. Dette 
gjentog sig flere gange. Kort efter så han en mindre flo/c p<J 14, 15 stkr. drage same vei. Ligeledes berettede 
en fragterrumd, der Jwm hertiJlJie med svovlsjre fra Lysaker at han havde TIWdt to fto/cke gjås, som drog 
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indover jjortkn, den ene den Jade, tkn anden tkn nte. Om morg. Jste sa en mandfra Brakke enflok gjiis, 
som drog sjdover. l~ om morg. så Arvesen, da han vendte hjem fra årfugljagt i Ålebjergene en mindre 
flok gjiis (crc 14,15) som også trak sjdover. 24de så EdvinBriikke enflok gjiis som trak nordover. Mai. 
Om morg. 2 mai er en fl ok på er c 50 gjiis se et ved BråkJce aj Nils Hansen Orebåk. Om morg. 7 mai mellem 
ld.6 og 112 8 så jeg to flokke grågjiis triikke nordefter over Rauå. Den ene flok var på 33 individer, tkn 
anden måske naget sto"e. Som en egenhed noteres at indivitkrne i tknforsteflokfloi efter hverandre i en 
lige linie og uden at tk slåftede plads i geletkt så langt som jeg med låkkerten lcuntk oine og folge flokken. 
Noglefolk, som låpdRauii med enjagt og lastetk singels, havde også om morgenenforud seet enflok 
grågjiis tråkke nordover. 20 mai imellem ld.2 og 3om efterm. så Johan Simensen enflok grågjiis på 14, 15 
individer drage N.O.over. Samme dag er også fra Sktlre iagttaget enflok gjiis på omJring en 30 stkr., som 
lidt/Or kl. 12 middag også trak i N.O. retning. Utkn tvivl hOrer disse sent tråkkende og mod N.O. dragentk 
flokke til en eller antkn ifjelden.e og langt nord håkkentk art. 
20 mai såes to flokke gjlls, den ene på 14, 15, den anden på crc 30 individer. Begge flokke trak i N.O. 
retning. U den tvivl hOrer disse sent biikkende og mod N.O. dragne de flokke til en eller anden i tjeldene 
og langt nord blliende art. H~sttrilkket foregik hurtig mellem 21 og 29 september. Sidsm~vnte dag er en 
flok af usMvanlig stOrrelse iagttaget, den blev anslået til et par hundrede individer. 
Dverggås Anser erylhropus: 13 mai i middagstiden observerede jeg en flok gjlis på antagelig omkring 40 
individer, der trak over Grllsvik iN. N.O. reming. De fl6i meget lavt og på temmelig nlbt hold fra mig. At 
dOmme såvel efter stOrrelsen, der forekom mig forholdsvis liden, som efter skriget, der syntes mig mindre 
stl1rkt eller kraftigt end de stiSrre arters, er jeg tilb6ielig til at tro, det var fjeldgjlis. 
Gravand(Fagergåsen) Tadorna vulpanser(Vulpanser tlllloma): Ankom 25 marts. 
Stokkand Anas boscus(boschas): 24 mai traf jeg på Hval6eme en stokand med små knapt mer end et 
dOgn gamle unger. 
Krikkand Anas crecca: Er påtruffet fra S september. 
Sjøorre Oedemiajusca: På en tur gjennem Ons~kj!lrene til Rau~ 6 mai, og den f~lgende dag fra RauO til 
Fredrikshald så jeg kun 2 sj&>rrer. 
Kvinand CltJngu/Q giDucion: Indtandt sig på vArtrllkket i de f~rste dage af april. Den var dog ikke 
synderlig talrig. 
Havelle CltJngulll glaciiJlis(FuliguiD glaciali.s): I vinteren 90-91 forekom havellen ganske almindelig 
omkring Hval6erne, men forekom under tr~tiden i marts og april ikke synderlig talrig. 
Ærfugl SomateriD mollissimll: På Hval6erne fandtes 17 og 18 mai 4 reder alle med 6 ag. Selv fandtjeg 
på Hva!Oerne et rede med 5 crc 4 a 5 dage rugede ag 24 mai og på Rauo et rede med 6 nogle dage varmede 
llg 31 mai. Ågmgningen er således begyndt allerede fOr midten af mai eller omtr. l ode, med ens andre 
sands}inligvis helst 9Jtgre individer, har lagt senere, således var i det ene rede fOrste llg lagt 16de og i det 
andet måske ikke ftSr omkring 2ode. 
Laksand Mergus merganser: På torvet så jeg 25 marts en hann af den store fiskeand, som var skudt ved 
Single&n. Han, som bragte den, fortalte, at denne and er ganske almindelig om vinteren, men den er så 
sky, at det er sjelden det lykkes ham at komme den i hold. 
Havsule Dysporus bøsumus(Su/Q basSilJUJ): Endnu i slutten af januar var havsulen almindelig. Om 
hOsten viste den sig fra 23 oktober og er flere gange påtruffet i slutten af samme måned, - et exemplar også 
skudL 4 decem ber så jeg udenfor Krager6holmeme et individ, der kom indenfra holmerne, hvor sildefisket 
foregik meget rigt. og fl6i udover Leren. Mest holder den sig dog tangere ude ~ mellem SOster og 
Flkder. Mellem jul og nytår var den talrig ved Fllrder. 
FiskemAke Larus amus: 24 mai fandtjeg på Vikertangen på Asmal6en et rede med 3 crc 5 dage rugede 
llg. Redet, der lå lavt på en afsats i det flade tjeld ganske nar stranden, bestod af et tYkt lag tang. Det 
fOrste l!g var altså lagt 19 mai. 
Gråmåke urus argenlatus: I holmeme, hvor der fra ~ten og udover vinteren foregik et rigt sildefiske, 
havde der samlet sig en stor mangde måger, der vllsentlig bestod af denne art, i sWrre anta! af unge 
individer. 
Polarmåke Lluus glaueus: Denne art, der allerede i december forrige år optrådte i betydelig mangde var 
fremdeles bAde i januar og februar talrig ved fiskepladsene. Flere individer er også i denne tid skudt og 
torv fOrte. Det sYnes vllsentligst at v:lre unge fugle, som kommer hertil. (Se anm, for jao. OS' febr.> Jan. -
24 jan, No gle dage over njtår havde Arve sen seet 3 unge exemplarer af tknne mdgeart hos en fish:lumdler 
pd torvet. Febr.- 28/ebr. så jeg et Wlgt aemplar of den store grdmåge på torvet hos enfisur, ifOlge hvem 
tkn endnu var våre meget talrig Ulk ved Tisler.lf. stjkjunker Hafslund er og sd 2 stkr. sbdt aj en skjtter 
fra Vaterland denne måned. I december måned bar den på nY vist sig,- at gammelt individ blev skudt ved 
HvalOerne 13de, men den s)lnes ikke at skulle blive så almindelig i vinter, thijeg har endnu ikke Mrt mere 
til den. 
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Svartbak Larus marin us: U. meddelse fra VandsjO hakker fremdeles denne art der. I november og 
decem ber var den ganske talrig, vllsentlig hvor der fiskedes sild. Ligesom foregående synes også af denne 
an de unge at forekomme i overveiende mllngde. 
Sildemåke U,usjuscus: I de sidste dage af september samt 1te oktober havde en ung sildemåge tilholdt 
på Gråsvildloen, men efter denne tid så jeg den ikke mere. Den synes ikke at tilbringe vinteren her. Den 
var aldrig at se blandt de i vinterens lOb torv fOrte måger, ligesålidt som jeg kunde opdage noget eneste 
individ blandt den masse måger, jeg så ved et besOg på fiskepladsene i december. 
Krykkje Larus tridactylus: Var endnu talrig i midten af marts. Ved fiskepladsene var den ikke synderlig 
talrig. <Anm. for december) Var lcunfdtallig vedfiskepladsene. 
Rødnebbterne Sterna macrura: Terner, som er observeret i slutten af september og i fOrste halvdel af 
oktober har udentvivl tilMrt denne art. Efter at ingen terner på långe var observeret (senest 5 september) 
er nemlig et individ seet udenfor .KragerOholmeme 26 september, 3 stkr. vest for StrOmtangen 2 oktober og 
endelig et individ ved Stangeskjllr 10 oktober. 
MakreUterne Sternajluvilltilis: Ankom 20 mai med en gang talrig. På eftersommeren holder ternen 
mere stadig til opigjennem elven ved byen. Således har iår siden midten af august nogle stkr. daglig fllrdes 
der. Den er senest observecet 5 september. 
Stor lom Elldytes arctic us: V ar almindelig fra midten af april. Endnu 30 og 31 mai var der en og anden 
lom at trllffe på sOen. I VandsjO forekommer den fremdeles hvert år IUUckende. 
SmAlom Eudytes sepunJriotullis: 31 januar så jeg et skudt exemplar af smålommen. Den er sjelden nok 
at se her om vinteren. Ligesom foregående var den talrig fra midten af april. 
Lomvi Urill troik: I slutten af januar og i februar forekom spidsalken talrigere end den havde vllrel fOr 
om vinteren. Fra beg)indelsen af mar1S så jeg på torvet spidsalker, som beg)indte at anlagge sommerdragL 
Som det synes, begynder fjatskiftningen meget tidligere hos de gamle end de unge. Allerede 7 marts så jeg 
en i fuld sommerdragt, og 14de var der mange, som havde tilendebragt fjllrskiftningen, men de fleste 
havde endnu ikke påbegyndt den. <Sammenlign anm. for marts) 4 marts så jeg på torvet en spidsalke, som 
holdt på at anlågge sort hals. 'J(1e så jeg et individ ifulstiindig sommerdragt, medens andre ikke viste spor 
tilfjiirslåftning. 14de var der mange a/lær på torvet. Flere hawl.efuld sommerdragt, andre var i 
overgangsdragt, men de fleste ( sandsjnligvis de unge) havde endnu UcJce begjndl at s/åfte dragt. 
Fra 29 september begyndte den at vise sig inde i fjorden, og i de Wrste dage af oktober var den ganske 
almindelig. 
Alkekonge Mergulus alle: 21 februar så jeg en alkekonge på torvet. Den er på denne tid afåret temmelig 
sjelden. Om hOsten synes den at indtraffe tidligere end alkeme. Således var el individ skudt i slutten af 
september, fOr alkeme endnu var begyndt at vise sig, ligesom 2 individer er seet omtrent 24 september. 
Alke A lea torda: Ligesom spidsalken forekom også bu talken aalrig i januar og februar indti1 midten af 
marts. I den sidste tid(medio marts) bavde alle individer fu1dt udviklet nllb, og det synes således, som de 
unge på denne tid ere fu1dt udviklede, om end måske ikke forplantningsdygtige. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1891 

l. Alauda arvensis 
2. Haematopus ostreologus 
3. Corvus monedula 
4. Stumus vulgaris 
5. Vanellus cristatus 
6. Turdus merula 
7. Linota cannabina 
8. Acanthis linaria obs. 
9. Fringilla coelebs 
10. Tadoma vulpanser 
11. Alauda arborea 
12. Scolopax rusticula 
13. Colwnba oenas 
14. Columba palumbus 
15. Twdus viscivorus 
16. Corvus .frugilegus obs. 
17. Buteo vulgaris 
18. Motacilla alba 
19. Numenius arquantus obs. 

11 februar 
24 " 
28 " 
l marts 
3 " 
18 " 
18 " 
22 " 
24" 
25 " 
26 " 
27 .. 
27 " 
28 " 
30 " 
31 " 
S april 
6 .. 

10 " 
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20. Anser cinereus 10 .. 
21. Saxicola oenanthe 11 .. 
22. Turdus pilaris 12 .. 
23. Turdus iliacus 12 " 
24. Gallinago media 12 .. 
25. Falco tinnunculus 16 .. 
26. Turdus musicus 16 " 
27. Luscinia rubecula 17 " 
28. Turdus torquatus 17 .. 
29. Accentor modularis 17 .. 
30. Fringilla montifringilla 17 .. 
31. Totanus calidris 17 " 
32. Grus cinerea 18 " 
33. Charadrius hiaticula obs 19 " 
34. Anthus pratensis 22 .. 
35. Totanus ochropus obs 23 .. 
36. Emberiza schoeniclus 23 .. 
37. Alauda alpestris obs 26 " 
38. Hirundo urbica 26" 
39. Numenius phoepus obs 28 " 
40. Phyllopseutes abietina 28 " 
41. Emberiza hortulana 28 " 
42. Iynx torquilla 28 .. 
43. Anthus arboreus 30 .. 
44. Totanus glareola 3 mai 
45. Hirundo rustica 3 " 
46. Luscinia phoenicurus s .. 
47. Saxicola rubetra 6 .. 
48. Phyllopseustes trochilus 6 " 
49. Muscicapa atricapilla 6 mai 
50. Caprimulgus europaeus 7 " 
51. Cuculus canorus 9 .. 
52. Actitis hypoleucus obs 10 .. 
53. Sylvia cwruca 10 " 
54. Motacilla flava 11 " 
55. Lanius collurio 14 " 
56. Ortygometta crex 15 .. 
57. Sylvia cinerea 15 " 
58. Cypselus apus 16 " 
59. Muscicapa grisola 17 " 
60. Totanus glottis 19 " 
61. Sterna fluviatilis 20 .. 
62. Syl via hortensis 26" 
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1892 
Måltrost Turdus musicus: Ankom lO april. Et rede med 5 llg, der var 5 h 6 dage ruget, fundet ved 
Kjølberg i Onsø 18 mai. Første ng lagt 9 mai. Redet, der lå i en liden gran knapt 3 fod over marken, var 
bygget af grankviste, strå urtestilke, mos og blade m.m. og var indvendig udforet med et hårdt og glat beUlg 
af morkent tri, der var sammenklllbet med spyt. Høsttr.lkket beg)indte omkring 25 sept., men den var rrods 
den us:idvanlige rigdom p! rognebar meget fåtallig i hele oktober måned, ligesom selfølgelig også fangsten 
blev meget dårlig. Afreisen var afsluttet i de første dage ai november, men er endnu obs. enkeltvis til 
midten af måneden. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Ankom 8 april, men viste sig ikke talrig. Efter et i påsken (17 og 18 april) 
indtruffet snafald optrådte den dog ganske talrig, hvad enten det hidrørte fra et tilbagetrtlk eller måske 
rimeligere fra. at det endnu pågående trllk, pågrund af veirforholdene, stoppede op, og forblev her 
måneden ud. Høsttrllkket beg. allerede 18 september. Den holdt sig her hele efteråret udover, dog ikke i 
nogen mllngde, men i stadig øgende an tal, indtil den ved juletider blev ganske talrig. 
Duetrost Turdus viscivorus: Ankom 27 marts og var ved april måneds indrrMeJse almindelig. Ved 
Tronddalen iagttog jeg flere gange om aftenerne i løbet af april en duetrost, der sang flittig. Den beg~dte 
sin sang efter solnedgangen, men holdt tidligere op end måltrosten, der igjen tier før rødkjelken, hvilken 
ofte s)lnger, efter at det ikke lllnger er slcydelyst. På IGrkeøen synes den at vare ganske talrig. 28 og 29 
mai hørte jeg den synge på flere steder rundt Arekilen. 
Grå trost Turdus pilaris: I januar måned var der endel flokkerrost at se. På vårtriDet er de første 
bem§rket 19 april, men fØrst ved mai måneds indtnl.delse foregik ti11.kket for alvor, og varede opholdet i 
egnen til over midten af måneden. 18 mai såes endnu en flok på omkring 100 individer. Høsu:ralcket beg. 
24 oktober og foregik talrig i nogle dage under nordlig veir med sne, hvorefter den senere, da det igjen blev 
mildveir med regn, ikke blev bemflrlcet før 11 november og var atter under en nordenveirsperiode omkring 
2ode talrig. I decem ber måned forekom den i stor mllngde, men lod m§rkelig nok rognbllrne, hvoraf der iår 
er sådan overflod, urørte og gik heller ikke i donerne, uagtet der også til sine tider var meget sne. Hvor der 
var bart såes de samlede i store masser. FØrst ved slutten af decem ber så jeg dem i rognetrlleme. 
Svarttrost Turdus merual: Ankom 18 marts. U de ved k)lsurakteme og på øerne synes den også under 
trllkket fortrinsvis at like sig og optrllder her i stØrre antal end tangere fra denne. Således er den hvert år 
temmelig talrig ude ved Slevik, medens den heroppe kun trllffes temmelig sparsomt. Trllkket foregår 
ganske hurtig, hvilket sees bedst derude, idet allerede efter en uges ophold de fleste er forsvundne. P! 
Rauø syntes dog ikke mange at biDe iår, jeg hørte 13 mai kun en s)lnge der. På høsttrllkket viste den sig 
en uges tid ud i oktober og var ved midten af måneden ganske talrig. Den holdt sig her hele efteråret 
udover og s~tes endnu ved udgangen af decem ber at vllre lige alm. 
Ringtrost Turdus torqUiltus: Ankom 4 april og var ganske alm. hele måneden igjennem indtil en 8 dages 
tid ud i mai. P! høsttrllkket er den observeret fra 18 september. 
Rødstrupe Luscinia ruHculll: Ankom 4 april og var strax efter alm. I den første tid efter ankomsten 
s)'nger rødkjelken meget flittig og er at høre hele dagen. Således hørte jeg den 24 april synge midt på 
dagen. Den var alm. endnu i midten af oktober og er obs. ind1i130 oktober. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom l mai, men blev først alm. en uges tid senere. lO august så jeg 
pA Grlisvik en netop udfløien rødstjertunge, hvilken omstllndighed, da det første llg i dette tilflllde må vlre 
lagt omtrent 8-10 juli, synes at vidne om et anden gangs kuld. lagttaget endnu 3 september. 
Steinskvett Saxicolo oeTUJnlhe: Ankom 4 april, men blev dog ikke fuldtallig før 25de, Indtil2lde s~es 
de ankomne kun at have varet hanner. Endnu gde mai traf jeg den påfaldende lidet talrig i Rygge. Allerede 
kort efter midten af august syntes de fleste stendulper at vare draget bort. Fåtallig er den dog endnu obs. 
endtil25 september. (Se anm. for au&, og 5el)t.) Aug. Så jeg intet til pd en tur til Kolberg 29 aug.- Sept. 3 
sept. Stendulpen har nu en fjorten dages tid våret lidl at se til. Arvesen så den i slcjårgården 
l september, men ikU mange, og idag havde han seet 3 stkr. ved Tronddalen. 11 sept. så jeg en stendulp 
ved Ålelierne. Samme dag så Hans Sjvertsen et individ i Ålejjellkne. l 3 sept. er en stendulp iagttaget ved 
ved bruget of M. MeluJlsen. JS sept. Er fremdeles if. Arvesen at se of og til ved Åle, hvor han sdledes ogsd 
idag hovde seet lkn. 18 sept. sd jeg et individ i niirheden afDragsund. 25 sept. Jeg trofendnu nogle 
stendulper ude på TorgautiJen, og en eller el par stjlcJcer holder fremdeles if. Arvesen til ved Åle, hvor han 
daglig har ~et dem. Det er mår~ligt al enkelte s/wlle opholde sig her sd lang tid efter al de fleste for 
liingst er draget bort. Allerede kort efter midten of aug. sjnes nemlig den stor ste del al vare forsvundl!n. 
Buskskvett Soxicolo rubetrø: Ankom først 9 mai og var alm. 13de. 28 august var den stllrkt aftaget, men 
var dog endnu ganske alm. indtil 15 september, efter hvilken tid den ikke er seet. 
Fuglekonge Regulus cristatus: 25 januar hØrte jeg en fuglekonge s)lnge, men sangen var dog betydelig 
svagere og mindre fyldig end vArsangen. 
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Jernspurv Accentor modulllris: Ankom 3 april og var almindelig til 24de samme måned. På et med 
smågran og ener bevoxet sted i udkanten af en skov ved Oakhill i Rygge traf jeg 8 mai en jemspurv, som 
sad på de lave gran toppe og sang. Det lod således fonnode, at den skulde hakke på dette sted. På 
høsttrlikket er den observeret fra 5 september og var omkring månedsskiftet september, oktober alm., men 
er ikke obs. senere end 12 oktober. 
Munk Sylvi.G atricapilliJ: Har jeg ikke iår mllrket noget til. På det sted ved Dammyr i Ålebjergene, hvor 
jeg ifjor i juni måned traf et par, som utvivlsomt havde unger, fandt jeg i november måned det dengang 
benYtttede rede, hvorom se anm. for november, Ved Dammjr fandtjeg 13 november et demoleret rede, der 
bestod af stive strå, samt enkelte fine gran og ljngpinder og idethele meget mindede om et havsangerrede. 
Redet lå netop på det sted, hvor jeg ifjor i juni traf et 17Ulnkpar under sådanne omståndigheder , at jeg fØlte 
mig forvisset om at de havde unger, men uden at det dog lyktes mig dengang at opd4ge det, skjondt jeg 
netop sogte i det selvsa1111111! b&LSkmis. Udentvivl var dette redet. At det /amde have ti/hOrt en havesanger 
tror jeg ikke, da jeg aldrig har formiirket den i Dammjr. Det lå omtr. 2 alen oppi i en nu crc 3 112 al. hOi 
ikk meget tål gran og lå temmelig åhenljst. Men rimeligvis havde låvårlcet på de granen temmelig tål 
omgivende ore og siljebuske den gara skjult det bedre end nu. 
Hagesanger Sylvltl hortensls: Ankom 26 mai og var strax alm. Den sang flittig til midten af juli, men 
hørtes dog også endnu af og til en kort tid. Om høsten er den ikke iagttaget senere end 24 august. 
Tornsanger Sylvia cinerea: Ankom 10 mai og var alm. 15de. På Kirkeøen holdt den isar til i de 
forkrøblede og meget t!ue ener og granbestande i udkanten af skoven, n~ søen, hvor den endog var meget 
talrig. Som jeg også før har lagt mllrke til f. ex. på Rauø, synes sådanne steder at vare sarlig yndet af dem. 
Før llglllgningen foregår synger hannen meget flittig og sees herunder hyPpig i trlltoppene selv i høie trller. 
Sangen er ilclce ulig buskskvllttens og kan forvexles . Den var alm. endnu ved udgangen af august, men er 
ilclce bem~et i september. 
Møller Sylvi.G currUCII: Ankom 12 mai. Den var 13de talrig på Rauø og sang flittig fra den tidligste 
morgenstund til kl. vel 11 om form., men hØrtes ikke senere om dagen. 15de hørte jeg den dog synge 
endnu kl. 3om eftenn. ved Elveslet og Ødegård, hvor den da også var alm. Ved RØd i Onsø fandtjeg 9 
juni et rede med 6 llg, der var så nar fllrdigrugede, at der kun man glede et par dage til klllkningen skulde 
foregå. Første Ag mAtte altså vllre lagt allerede 25 mai. Redet. der lå i en ener crc 3 fod fra marken, var 
bygget ai stive strå og fme urtestilke sammenfllstet med gråt spind, indvendig belagt med fine gr.l.srØdder 
og hestetagel, af hvilke sidst.e der dog var fl. Endnu 22 juni hØrte jeg den synge. 
Løvsanger PhYUops~utes trochilus: Ankom 8 mai og var alm. 10<1e. På Rauø, hvor jeg også 13de traf 
den alm., hØrtes dens sang hele dagen. Den sang flittig endnu i slutten af juni. 
Gransanger Phyllopseutes abietina: Ankom 18 april. I begyndelsen afmai var den alm. I Rygge traf 
jeg den 8 mai overalt i skoven. Som hWdc:efugl er den i utvivlsomt tiltagende her i egnen. Den er obs. 
endnu 13 oktober. 
Varsler Lanius ezcubilor: Om høsten er et individ obs. 24 september i Eidsberg, ligesom et individ 9 
oktober viste sig ved Åle, hvor det holdt til i flere dage på samme sted og stadig såes siddende pA 
gjerdestØrene. 
Tornskate Lanius collurio: Ankom 20 mai. I kjllrene i og omkring Arekilen på Kirkeøen er tomskaden 
meget talrig, men også forøvigt en almindelig fugl på øen. 6 juni fandt jeg ved Dale, store, i et 
slåperiskrat et rede med 3 Ag, som bunnen lå på, uagtet det var i middagstiden. Da redet 9de indeholdt 6 
ag, blev disse taget., men trods at hunnen var fundet tilsYneladende rugende på 3 llg, viste de dog samtlige 
kun det fØrste tegn til rugning. Formodentlig havde den således ligget der for at vllrpe det 4de llg, da den 
6te blev fondet på redet i middagstiden. Første ag lagt 4 juni. Redet var bygget udvendig ai urtestilke, strå, 
lav og mos, indvendig foret med fine strå, hvon"blandt fandtes et par stØrre fjar(honsefjllr). Indvendig diam. 
2 3/4", dybde l 7/8". 
Hagenuesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Muscicapa atricapilla: Ankom 9 mai. 29 mai fandtjeg 
på Kirkeøen i en hul asp et rede, hvori det første llg var lagt 
Gdnuesnapper Muscicapa griso/4: Ankom 14 mai og var alm. zzde. Et rede, fundet ved Eveslet 9 
juni, indeholdt 5 llg, hvoraf det første var lagt 4 juni. Redet lå i en fordybning i enden ai en mandshøi 
aspestubbe og var bygget af stilke, strå, bast mos og fjlr, indvendig udelukkende .fjar med nogle 
hestetagel. Stadig obs. indtil 24 august og senest 3ote samme måned. 
Gjerdesmett Troglodytes ptJ111ulus( eruopaeus): Som sadvanlig indfandt gjerdesmuuen sig på Grlisvik i 
oktober da den første gang blev obs. 14de. 
Blåmeis Parus CDerukus: Havde allerede 12 febr. begyrtdt sin vårsang. 
Kjøttmeis Parus major: Begyrtdte sin vårsang 12 februar. Et rede med 10 ag, 3-4 dage ruget, men hvoraf 
2 ag var beskadiget, taget 26 mai. Redet lå i en hul asp og bestod af et tYkt og vel sammenvllvet lag av 
mos og Mr(lcreaturhår og ekomhår, de sidste i stØrst mangde) ovenpå et lag af bare mos. Nogle fj~ fandtes 
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i redet Da jeg tog det frem, var der under bunden yrende fuldt, ja i hundredevis af lopper. Første llg lagt 
14 mai. 
Svartmeis Parus øler: Et rede, fundet 26 mai i en hul asp, indeholdt 6 ag og 2 netop fremkomne unger. 
Første :tg altså lagt 7 mai, når regnes 13 dages rugning. 
Trekryper Certhiafømililuis: 2 reder fundet: 16 mai i Ålebjergene et rede med 61J.g, hvoraf det 4de lagt 
9de. Redet lå i en gammel granstubbe mellem den løsnede bark og stammen og var et gammelt ifjor 
benyttet rede, fra hvilket jeg også da tog llggene, men lod redet ligge igjen. Denne redeplads har v~t 
benYttet i flere år. Da jeg 9de undersøgte redet om aftenen nys før skumringen, lå fuglen på, uagtet der 
blot var 4 IJg- det synes således som den ligger på om natten. 13 mai på Rauø et rede med 6 IJ.g, hvor af 
det sidste lagt samme dag mellem k1.6 og 9 om morgenen. I redet. der lå i et spaltefonnigt hul i en 
l!.ldgammel eg 3 alen fra marken, fandtes blandt de fjar, hvonned det indvendig var belagt også fjlr, som 
ikke hidrørte fra fuglen selv. Første llg i disse reder lagt 6 og 8 mai. TrlllcrYberen sees sjelden udenfor 
skoven. 19 november så jeg dog en i Ryans have, hvor den undersøgte frugttrlieme meget nøie. 
Låvesvale Hirundo rustiaJ: Ankom 11 mai og var kort efter almindelig. På Rauø så jeg 13 mai kl.4 om 
morgenen, da jeg befandt mig på øens sYdspidse, 2ladesvaler, som kom udenfra søen og trak i lige retning 
nordover. I et rede på Åle blev de 5 IJ.g udkWcket 29 juni, hvorefter det første ll.g måtte v~ lagt 13 juni. I 
et anden gangs kuld på Åle forlod ungeme redet 3 september. Når der antages 4 IJ.g ruget i 13 dage og 
regnes at ungeme har ligget 21 dage i redet, må første llg vare lagt 29 juli. I juni måned var der to lruld i 
den samme låve, men til dette anden gangs lruld blev ikke benYttet nogen af disse reder, men derimod et 
andet Wdre rede, der først blev istandsaL Fra midten af august måned var der daglig samlet en stor 
mllngde svaler på Floen, og om nlltteme hvilede de i rørene i Ålekilen. Efter 30 august aftog den dersteds 
overnattende mllngde, men de boldt sig dog endnu her i stort antal, og såes i svarme på flere hundrede 
indtil 9 september. NIJ.vnte dags morgen kl.6 såes således ved Åle en stor svll.rm, der ansloges til flere 
hundrede, men siden er den kun seet fåtallig. Den endelige afreise synes altså da at vllre foregået om 
morgenen. De efter denne dag gjenblevne synes hovedsagelig at have viJ.ret de sidste kuld. Således så jeg 
l ode en Jiden svann ladesvaler, blandt hvilke de unge bleve madede i luften af forlildrene, og 19 
september, hvilket er det seneste nogen er observeret. blev 4ladesvaler seet t1yve ind og ud af den låve på 
Åle, hvor det ovennavnte anden gangs kuld havde vAret. 
Taksvale Hirundo urbicll: Ankom 12 mai. Ligesom ifjor har også iår tagsvalernes antal vllret betydelig 
under, hvad det i en årrakke har vllret På mange huse, hvor der har v~t mindre kolonier, have rederne 
slAet helt forladte eller har der i det høieste varet en eller et par familier. På Kolberg i Onsø så jeg 29 
august et tagsvalepar, som madede sine unger, der netop var krøbet ud af redet og sad i rad Ult ind til 
hverandre på den bjelke under taget. hvorpå redet var bygget l dette tilfil.lde, som altså har vllret et anden 
gangs kuld, må det fØrste llg have vllret lagt omtr. 23 juli. Ligesom ladesvalen holdt også denne talrig til 
på Floen fra midten af august måned. Mreisen foregik 9 september samtidig med foregående, og er de 
sidste efternølere seet 11 te. 
Sandsvale Hirundo ripøria: Er obs. 11 mai. Den er forøvrigt vanskelig at f! iagttagelser på, da den lidet 
viser sig heromkring Grllsvik, hvor den ikke har nogen hllkkeplads inllrheden. 
Linerle MoiiJcilJII ølba: Ankom 4 april og var strax ganske alm. Der havde i de foregående dage vllret 
smukt veir med svag vind fra V. og N.V. og på ankomstdagen svag østlig. Et rede, fondet på Grllsvik på en 
bjelke i stokvlrlcet under en landgangsbr}igge, havde 3 juni 6 halvrugede lg, hvoraf det første måtte vUre 
lagt 23 mai. Netop udfløine unger af anden gangskuld så jeg 9 august Det første llg i dette kuld måtte 
antagelig vare lagt 9 juli. 25 september var linerlen endnu talrig, således var der endnu om aftenen samme 
dag en stØrre miJ.ngde samlet i Alekilen, og indtil 29de endnu almindelig, men dermed synes også 
hovedmassen at have draget afsted. I de følgende dage var der kun få at se, og kun nogle enkelte er 
iagttaget til 9 oktober. 
Gulerle MoiiJcillajliJl'ø: Ankom 10 mai, og varede vårtrilkket til23de samme måned. På hOsttrmcket er 
de fOrste observeret 11 august. og er senest iagttaget 15 september. I sidste halvdel af august forekom den 
talrigst. 
Skjærpiplerke Anthu.s obscurus: På Tisler fandt jeg 2 reder: 
l) 15 juni 4 endnu blinde unger, altså neppe mer end 3-4 dage gamle. Redet lå i en fjeldspdlkke. 
2) 16 juni 4 fjarede og omtr. tlyvedygtige unger. Redet ligesom det Wrste i en fjeldldOfL 
FOrste llg i disse reder altså lagt henholdsvis 26 og 19 mai. 
Heipiplerke(engpiplerke) Anthu.s prøtensis: Ankom 26 april fåtallig, men var talrig 
l mai og er bem~ket indtil2ode mai. Under dens ophold her i mai måned, ja endog så tidlig som l te, 
hOrtes den synge flittig såvel om morgenen som midt på dagen. Sangen hOrtes såvel fra marken som fra 
ophOiede steder, såsom stengjerder o.dl. og under dalende flugt.. og. såvidt jeg kan skjOnne, adskilte den her 
pdlsterede sang sig ikke fra dens sang på hlkkestedeme. (Se Collett. Kristiania omegns fugle). 
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På Msttraklcet er den iaguaget fra 4 september, men var ikke så talrig, som den ofte pleier at v:lre. De 
fleste var reist 14 oktober, og senere er kun nogle seet 19de og 4 stkr. 25 oktober. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 28 april og var almindelig 4 mai. Om }Kjsten holde de meget til 
på markeme og traffes hyPpig langs veiene i grOfteme. Den er obs. indtil18 september. 
Gulvspurv Emberiz/1 cilrinello: Et rede, utvivlsomt af 2det kuld, fwtdet på Rau6 22 juni. Det indeholdt 5 
llg, der var ruget i 4-5 dage, og var således f6rste Ag lagt 14 juni. Om redebygningen se anm. for juni. 22 
juni fandt jeg på Rau0 et rede med 5 åg, der var ruget i 4-5 dage. Udentvivl andet ladd. Redet, der lå på 
marken under et /rrat af ener og rosenbu.ske, var bygget yderst af enerbark, grove strå, fine granpinder og 
mos, af hvilken .sidste der dog var meget lidet, inder sl a/fine strå, gråsrodtkr og hestetagel og var 
temmelig fast og godt bygget. Det målte indvendig 2 3/4" og var 2" dybt. Fuglen lå meget fast på redet. 
Hortulan Emberizø hortulana: Ankom 30 april, men syntes ikke at v:lre fuldtallig ftsr 9 mai. I slutten af 
august h6rtes de synge temmelig flittig såvel om dagen som fornemmelig om afteneme henved solnedgang 
lige til den sidste dag de blev iagttagne. Afreisen foregik i de sidste dage af august, og da Mrtes om 
afteneme såvel i mOrkningen, som efter at det var blevet mOikt, jevnlig deres lok i luften. Afreisen var 
afsluttet 31 august, men endnu 18 september er om formiddagen 6 s~kker seet tr.Udce nordover. 
Sivspurv Emberiz.a schoenidus: Ankom 5 april. PA hOsttrakket er den iaguaget fra 18 september til 12 
oktober. Den synes aldrig at forekomme her i sWrre antal i traktideme. De sees mest i små selskaber på 
nogle få stykker eller enkeltvise på markeme, hvor de holde meget til i grOfteme eller ved bllkke omgivne 
afkrat. 
Snøspurv PlectropluJnes(PlectropheTUU) nivalis: Er iagttaget i mindre flokke bAde i februar og marts. I 
dagene 17 og 18 marts var den alm. pA Ålejordeme, og har disse sandsynligvis befundet sig på trllk:. Der 
havde da siden 15 marts v:lret sydlig vind, og sneen var tildels gået bort. så der var blevet adskillig bart på 
markeme. Efter et snefald 17 og 18 april viste den sig auer i store flokke, som holdt sig her indtil24de. 
Pilrmk Passer moni/Jnus: Pilfmken, som ellers ikke har sit tilhold l på Grllsvik, og hvor den neppe halcker, 
men vel ved ÅlegArdene, hvor den blikker alm. har i januar måned vllret talrig her sammen med 
gråspurvene. Ved Ålegårdene har jeg i sommer truffet den i store flokke (på omkring 40-50 individer) på 
markeme og i agrene, hvor de have levet Mit på kom. 
Bokfink Fringilla coelebs: Overvintrende individer er jevnlig iagttaget i januar måned, såvel hunn som 
hann. Trakket begyndte fåtallig 24 marts, -der havde da i flere dage hersket sydlige og vestlige vinde -, og 
foregik fremdeles smAl indtil l april, da en sWrre mllngde arriverede <se anm. for l ami1l.l april. Arvesen 
har endnu ikke seet noget storre tri11c af bogfinker Jam en og anden har han hidtil bemårlæt. Da han 
imorges gik på drhanelegen obs. han ikke no gen ptl tråk. Derirnod traf jeg den langere ud på morgenen 
alm. og hirte den sjnge over alt i Haua- og BråkJ:eskoven såvelsom langs Ålelierne, men noget tråk så jeg 
dog ilcU. På markern.e vil den neppe iår vise sig i sto"efiokke, da tkr nu er bart også for en stor del i 
skoven isåT i udkmalerne. 3die trafjeg den alm. overalt. Om rrwrg. 3d~ omlcring 6 tiden iagttog Arvesen et 
stort triik af bogfinlær over Ålebjergene. Også om morg. 4 og ste fremdeles stort i Ålebjergen (Arvesen 6 
april). Endnu i slutten af april såes den på tråk.. Således obs. Arves en adsldllige pd tråk i Ålebjergene 22 
april. Sangen Mrtes f()rst 31 marts og var l april at hOre på mange steder. Om morgenen 3 april omkring 
6 tiden foregik et stort trllk:, ligeledes de fOigende morgener 4de og ste. Det vedvarende endnu i sluuen af 
april. 31 mai undersOgte jeg et rede, der lå i en liden ener et par alen fra marken og indeholdt S Ag af den 
grågrOnne form, hvoraf det sidste Jlg var lagt 29de, og det rnrste altså 25de. Sangen vedvarede til sluuen af 
juni måned. Således hOrte jeg den endnu synge flittig 22 og 26 juni. Den var alm. endnu i de fOrste dage 
af oktober, men forsvandt derpå efterhånden. Endnu 17 oktober er den jevnlig iagttaget, men dog fåtallig. 
28de oktober er endnu en liden flok iagttaget Endnu i november holdt endel sig her, og er endog små 
flokke seet i de sidste dage af måneden. 
Bjørkefink Fringilla montifringUla: Et par overvintrende individer obs. 29 marts. Vårtrllkket foregik fra 
22 april og vedvarede en uges tid, uden at nogen opholdt sig i trakten. Som sadvanlig blev trWcket iagttaget 
tidlig om morgeneme. Således sA jeg 29 april flere flokke tdlkke nordover, men ingen senere end kl. 1/2 7 
om morgenen. Kun en gang så jeg en flok slå ned i en stor birk, hvor de neppe sad to minutter, fOr de drog 
videre, uden at vllre sk:rllmte. Enslige individer er endnu iagttaget 8 og 10 mai. Om hØsten er den iagttaget 
fra 18 september, talrig, siden i ringe mlngde indtil25 oktober. 
Grønnfink UnotiJ chloris: var i januar måned lalrig og havde sit fornemste tilhold i enerrabber. På RauO 
så jeg iår(i mai) ikke stort til grOnfinken. På det sted, hvor der ifjor hakkede en tiden koloni, var den ikke 
at gjenfinde, men på et andet sted på Oen traf jeg et par. I slutten af decem ber sA jeg en flok grOnfinker ved 
Åle. 
Tornirisk linofll cannabina: Ankom fltallig fra 22de marts, men var dog 27de ganske talrig. Et par blev 
iagttaget under redebygningen. Ligesom ifjor iaguaget på RauO, var det også her kun hunnen, som udfOrte 
bygningen, medens hannen trolig holdt hende med selskab og underholdt hende med sin smukke sang 
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siddende i toppen af en ener låt ved. Der var 4 mai gjort ikke så lidet på redet. men endnu 1ode var det 
ikke fllrdigt. Det var bygget i en ener henved 3 fod fra marken og bestod f()rst eller yderst af grove 
urtestilke og rOdder, hvolpå fulgte et tYkt lag af fjllr og compositfnokker, lidt uld og hår, derefter et tYkt lag 
af rUI.sten udelukkende compositfnokker og så endelig inderst et lidet lag ai salixuld, der var belagt med 
hårflne rodtrivler og; hestetagel. lndvendig diam. 2 l/4 - 2 l{r (ovalt) og dybde l 1/8". 15 mai var det 
fOrste llg lagt og 200e var der 5 ag, som hunnen da lå og rugede på. Tomirisken var end nu lalrig sidst i 
september, men er ikke bemarket i oktober. 
Bergirisk Unollljlllvirostris: På hobneme vestenfor StrOmtangen er 16 og 23 oktober truffet temmelig 
store flokke af denne an. Fornemmelig var flokkene store 23de. 
Gråsisik A.canthis linaritl: Er ikke iaguaget på vårtrllkket. Om Msten er den iagttaget fra 10 oktober og 
var talrig endnu i slutten af november. Den såes ofte i selskab med sisiker, og kunne disse to arter tildels 
vllre sammen i betydelige flokke. 
Grønnsisik Åænthis spinus: Trllffes h}ippig i selskab med oresisiken og danne ofte sammen betydelige 
flokke, hvori dog sisiken er i minoritet. 
Dompap Pyrrhulll europæa(pyrrhulll): 22 mai traf jeg et dompappar under sådanne omst.!lndigheder, at 
det Jod formode, at de måtte have rede med unger ikke langt fra. Det lYkkedes dog ikke bringe tingen på 
det rene. (Se anm. under mai)J Ålebjergene ved Skdreronningerne trafjeg 22 mai et dompappar pd et tåt 
lcratbevout sted i granskoven, der var gjeiW!mstromml!t af en båk. Sangen lodde ikJæ hOre og gav sig kun 
tilkjende ved sin lo/c en gang imellem. De havde det ikke travelt,fljttede af og til hid og did mellem 
grenerne, hvor det så u.d, som de enkelte gange piletk knopper, var heller ikJæ vare, menforsvandt dog 
ti/slut/or mig. Jeg var der gjentagne gange senere, menfandt den ikJæ igjen. 
Om hOsten er den iaguaget fea l oktober. l slutten af oktober og i november var den alm. 
Konglebit PinkoiJJ enucleator: Et individ seet i et trosteknippe på torvet i Fr.stad 22 november. 
Gran korsnebb Loxia cunirostra: I slutten af oktober indfandt endel grankorsnllbber sig, men da der just 
ikke var nogen rigdom på granfrO, blev de ikke aalrig, men synes dog at ville holde sig tur i vinter. 
Stær Stumus vu/garis: Ankom 21 marts og var ved udgangen af måneden alm. I dagene 3-5 april foregik 
der tidlig om morgeneme et livligt trllk (Anm. for april) 3 april om morg. ved 6 tiden iagttog Arvesen et 
storttriik afstar over Ålebjergene. Flokke pd 5, 6 stier. og tildels flere trale da en stund stadig våle 
nordover. 6 april. Også om morgenerne 4 og ste iaguog Arvesen sammeskds et livligt triilc. 
På RauO traf jeg den i mai måned meget talrig, men hvor de hllkkede var ikke godt at skjOnne, da der flndes 
meget få hule lrl!er, idet nemlig al gammel lOvskov i de senere år er udhuggeL 2 reder fundet og tagne 18 
mai. Det ene lå høit oppe i en asp i et dybt hul med åbningen ovenfra og indeholdt 6 llg, der var 3-4 dage 
rugeL Det andet, der JA helt nede ved roden i en hul asp og hvortil indgangen var fra siden 3 fod oppe på 
stammen, indeholdt 5 !g, der var 6 dage rugel I begge var der ikke ledet fjar, (hvide hOnsefjllr), ovenpå 
det af strå og grllsblade dannede leie. Det første Ag i disse reder var altså lagt l O og 9 mai. Ligeledes så 
jeg på KirkeOen 29 mai adskillige stllr, som var beskaftigede med at bringe f6de til ungeme, og hvor altså 
agUigningen kunde vare foregået omtr. samtidig som her. Om det mlrkelige forhold, som jeg iagttog 28 
mai, at stliren også under rugetiden, og på den tid de havde unger, overnattede i stor mltngde i sivene i 
Arekilen, se anm. for mai,13 mai. Staren var meget talrig på RaUIJ, men hvor de hiilckede var ikke godt at 
skjoiW!, da der fandtes meget/å hule tråer, idet nemlig al gammellovslcov er udhugget. Ved Onso 
pråstegård fandl jeg 18 mai i en a.spe/und i disses Jwl/er to reder. Det ene lå i et djbt hul med tlbningen 
ovenfra Mit oppe og indeholdl6 åg 34 dage rugede. Det andet, hvortil indgangen var fra siden bm 
henved 3 Jod fra marlun og fOrte lige ved i roden indholdl5 iig, der var 6 dage ruget. l begge reder var 
der ilck Udetfjar (hvide hOnsejjår) ovenpd det afstrd og gråsblade dannede leie. Pd Kirkeoen sd jeg 2~ 
adsldllige, som bragte /Ode til rederne. Mårkelig nok overnattede. også nu under rugetiden en stor miingtk 
står i sivene i Arelcilen. Men skulde tro at de holdt sig i eller ved rederne, hvor de nu vistnolcfor det meste 
havde unger, men så sjntes ilcke at vare tilfålde, mdske blive den mii.ngde utoi som stedse samler sig i 
starens reder den så utåleligt, at selv m&Jreneforlatk ungerne om natten. Jeg så dem om aftenen 28de i 
slamaringen indfinde sig fra alle kanter i småflokJæ, der sloge sig sammen til en og ti/slut daiW!de en hel 
sky som långe kredsede omkring, slog ned og atter jloi op uttallige gange fOr de kom sig til ro. Men ogsd 
efterat det var blevet temmelig m6rkt, sd jeg lcnapt kunde se dem, så jeg fremtkles små flokke komme 
susende hen efter wuulspeilet og slå ind i roreM, hvor de ovrige sad. 
Om afreisen har intet fYldestgjOnned? kunnet iagttages. I de senere Ar har slllren allerede tidlig om hOsten 
forladt denne crakt, idet den efter at have fået ungerne ud synes at trakke over til Øren og holde sig der 
indtil afreisen. l Seutelven, hvor den tidligere altid hvilede i rørene om natten, har den ikke vllret på flere 
Ar. PA Oren var den talrig endnu i midten af oktober. Hersteds er et par individer iagttaget 30 oktober. 
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Skjære Pica europæa( caudiJIIJ): Reder. I et rede fandtes det fOrste llg lagt 15 mai. I et kuld på 7 llg, 
hvoraf det sidste blev lagt 26 mai, måtte det fOrste llg altså vare lagt 2o0e. Om ll.ggenes uslldvanlige 
ud.seende i dette kuld, som jeg har opbevaret. se n!lrmere for maL 15 mai. Fandtjeg ved Rodsveien et rede, 
hvori nerop detfor.ste ag var lagt. 28 mai så jeg på Kirkeoen på gården Brun.stvik et rede i sjrintriierne i 
haven hvor fora/drene var beskåftiget med at bringe mad til ungerne. Efter sigende var disse lam noglefå 
dage gamle. 31 mai modtog jeg afNils Elveslet et ved Elveslet 2sde taget lculd på 7 ag, hvor af det sidste 
var lagt 26te. De udmårkede sig ved sin ljsefarve, idet storsteparten afpletterne var samlet ved basis, en 
variationsform, som, efter hvadjeg flere gange i flere år har havt anledning til at se, sjnes at vare egen for 
de skjåTen, som hakke i denne tralcl. Noget exempel på tidligere aglågning er mig ikJæ bekjendt og ser det 
således ud som aglagningenfor skjårens nok iår er sen. I et tredie rede, hvor jeg så ungeme fodres af 
forll..ldrene 28 mai, måtte det fOrste llg vll.re lagt fOrst i mai (3 eller 4de). Åglllgnningen synes ikke iår at 
have varet tidlig. 
Kaie Corvus monedula: Allerede 24 februar er en enkelt kaje iagttaget på trak nordover. Dagen forud 
havde der vllret S.O. vind, men fortsvrigt var der i hele sidste halvdel af måneden stadig N. og NO vind, 
hvilken vindrelning holdt sig helt ti16 marts, da der bUlste en svag S .O. I de fOlgende dage var auer vinden 
N. og N.O., men ud på dagen ofte et sydligt drag. Under dette veir beg9ndte egentlig trllkket ~(en 
stor flok obs.), men gik fOrst jevnt, da der fra 16de blev stadig sydligt veir. og var livligt indtil 23 e. De 
senest trllkkende er obs. 3 april. 24de april tra.f jeg 2 kajer på Oren. HOstbillck:et foregik fra 6 oktober 
ifotge med kraker og varede til 29 oktober. I sWrst mllngde i anden uge af oktober. 
KrAke Corvus cornix: Trakket beg9ndte 4 marts, og som Slldvanlig kom de hyppig i fOlge med kajeme. 
Reder. 4 mai 3 temmelig rugede lg. 4 mai 4 friske lg. 8 mai 6 lig, så stllrkt rugede at ungeme ganske 
fyldte ll.ggene. Medens det fOrste llg i det sidste af disse reder kunde antages at vll.re lagt allerede 18 april,
rimeligvis af en llldre kråke, - var det i det andet lagt l mai, og i det fOrste omtrentlig midt imellem disse 
tider. 
Ravn Corvus cora:r: Tisler er også en af de steder, hvor ravnen hakker. Ligesom dens tilstedevarelse 
ikke man glede ved min nll.rvarelse der i midten af juni, fandt jeg også dens d.a ubeboede rede beliggende 
meget lavt nede i en fra sOen opstigende vertikal fjeldldOft På RauO var ivår fondet et rede, hvori 5 unger 
(Se aum. for 19 oktober) 19 okt. En mandfra Stenerbråten i Onsofortalte mig at han ivdres havdefundet et 
ravnerede på Raw5/CiJlven, hvor det lå i en kJoft, som godJ lod sig komme til. Det indelwldt 5 unger som han 
slog ihjel. 
Sidensvans Ampelis garrulus: Var i vinteren 91-92 ikke talrig. Den er dog bemll.rlc:et både i januar og 
februar måned og indtil henimod udgangen af marts. U de ved Slevik i OnsO, hvor en del har holdt sig, blev 
i februar og marts adskillige fangede i doner med de rOde vibumurn opulus blir som lokkemad, et agn som 
ikke trostene gå på. Om Msten blev den ikke bemll.rkeL 
Saoglerke=lerke Alauda anensis: 3 lll.rker obs. 25 jan. (på trak sYdover) samt 2 individer obs. 7 febr. (på 
flugt fra 0 .-V.) Wr have varet overvintrende individer. 26 februar sYnes tr.Ucket at have begyndt, men 
veiret var endnu ugunstigt, idet der daglig var N.O og N. vind. Den 6 marts kom der en sv~ S.O., og strax 
viste der sig adskillige, men allerede den naste dag var der igjen N.O., der vedvarede til16 , og denned 
var auer trllkket atbrudL 16de kom der endelig s&dervind, og nu begyndte etlivligt trlik, der varede i 
fleredage og gjerne foregik udover hele fonniddagen. Fra 16 marts Mrtes de synge flittig. Nogte dage ud i 
juni var sangen omtr. forstummet, så det kunde mll.rkes, at rugningen var endt Fra 26 juni sang den atter 
flittig, formodentlig til andet kuld. 20 juni fandt jeg 2 reder. 
I det ene var ungeme nasten voxne og betjllrede og for ud afredeL De kunde således mindst vare en 10 A 
11 dage gamle. I det andet var ungeme endnu ganske små og blinde, så de her neppe var over 3 ll4 dage 
gamle. Det t'Orste lg lagt henholdsvis 24 og 31 mai. Afreisen var for det meste foregået ved indlrUdelsen 
af oktober, og i denne måned er den ikke seet stort til Et enkelt individ pl trllk observeret så sent som 17 
oktober. 
Trelerke Alauda arborea: Ankom 20 marts, og i de fOlgende dage foregik trllietjevnt, indtil den 29 
marts var alm. 26 marts Mrtes den synge. I de fOrste dage af mai forstummede sangen, og det var senere i 
måneden meget sjelden at Mre den, ikke engang tidlig om morgenen eller sent om aftenen. Under 
forslcaffelsen af ftsde til ungerne fOlges mageme ad, og hannen får da ikke tid til at synge, thi ofte må de 
nyve langt bort for at fmde den fomOdne kost til dem. CAnm. for maj) 22 mai Trålerken er nu om dagene 
iklce let al bemårke, den holtkr sig meget stille og er optaget med at sløffe/Ode til ungerne og har sdledes 
iklce tid til at sjnge.l hele denne mJined(hOist med Wldtagel.se af de fOr ste dtJge) har det våret meget sjelden 
at hOre dens sang, ilcJCI! engang tidlig om morgenen eller sent om aftenen. Jeg sd idag to par, som kom langt 
bortefra og dog slog ned på jorderne langs Ålelierne for al sage fode. De fØlges altså herunder ad. 
Rimeligvis havde de rederne oppe i åsene. Når ungerne ud i juni ete voxne, begyndex sangen igjen. Den er 
observeret indtil l oktober, pl hvilken dag den også Mrtes synge. 
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Fjellerke Alauda alpestris: Observeret 24 april, da jeg på Oren ttaf en flok på 12-14 individer i fjllren. 
TretAspett Picus tridactylus: 29 december traf jeg en huM af den tretåede hakkespet i ROdskoven i OnSO. 
Dens lyd er et enkelt "k)ip" eller "k:Yk", som den ofte gjenta.ger, når den marker noget fremmed. 
Vendehals l]nx torquilla: Ankom 29 april og var l mai almindelig. I et rede med 9llg, som ikke blev 
taget, var det sidste llg lagt 7 juni. Det fOrste altså lagt 30 mai. Redet lå i en hul eg, og hullet, der var en 
god mandsh~ide fra marken, var ikke langt fra l alen dybt Fuglen lå så hårdt på redet, at den lod sig tage. 
I det samme hul var der også ifjor et kuld, som jeg tog. 
Gjøk Cuculus C4oorus: Ankom lO mai og var sttax alm. Sjelden bOres ~ken gale efter udl~bet af juni 
måned. Efter meddelelse fra ttovllrdig kilde skal den dog iår vllre hOrt en af de f~rste dage af august, efter 
at den forOvrigt for Ulngst var forstummet 
TArnseiler Cypsel)s apus: Ankom 14 mai, men skjOndt den siden er seet enkeltvis på forskjellige steder, 
kunde den dog ikke siges at vllre alm. f~r 25de. Fra 9 august var tårnsvalen borte fra Grll.svik om dagen, 
men indfandt sig om afteme for at tilbringe natten på sine sadvanlige pladse. Ungeme havde altså da 
forladt rederne, og de levede nu et mere selslcabeligt liv, idet de flokkede sig og sOgte mere åbne, 
tumlepladse. Således holdt de sig meget over Grllsvi.kfloen, hvor der f.ex. 15 og 16 august var en stor 
m!lngde af dene(måske mindst et hundrede), som hele dagen igjennem .kredsede om der. 19 og 20 august 
drog de bort, og siden den tid er den kun en gang observeret, nemlig 29de, da jeg så 2 st.kr. 
På Åle lå endnu 20 juli en tAmsvale og rugede. Det blev ikke bemllrket, når unaeme kom til verden, men 
endnu om aftenen 19 august havde de ikke forladt redet, men om morgenen 200e var både de og 
forllldrene forsvundet. Efter dette sYnes det dog, som ungeme ikke forlade redet, f6r de vare omtrent 4 
uger gamle. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Ankom f~rst 21 mai. I Ålebjergene er en natteravn påtruffet med 
unger, der var såvidt at de fl~i små stykker 18 juni. Endnu 21 juli hOrte jeg en natteravn spinde på rokken. 
Hornugle Otus vulgaris: AI denne art, hvis forekomst her i egnen hidtil ikke er lYktes mig at påvise, er et 
exemplar indleveret til middelskolens lllrer i naturfag Grim i begyndelsen af marts uden nogen oplysning 
om når, hvorfra eller fra hvem det var. 
Jord ugle Otus brachyotus: Omkring midten af marts måned er flere exemplarer af denne art optrådt på 
forskjellige steder. Således blev et exemplar skudt 17 eller 18 marts på KragerOen, hvor den var seet i 3 
dage, fOr den blev flildet, og et ved Kongsten, udenfor Ostre Fr.stad, hvor det havde holdt sig en uges tid 
eller vel det, indtil det blev skudt 22 marts, og endelig er et exemplar seet i mange dage omkring 15 marts 
ved Dale og Fjelle i OnsO. <Se aum. for april) It Herman Djret holdl der til i midten afmarts måned 
omkring Dale og Fjelle en ugle, .som efter beslrrivelsen uden tvivl haT varet en jordugle. Den havde 
fornemmelig sit tilhold/ ~ed den forbi niivnte gårdlobe!Uk såkaldle Fjellebåk, sad som oftest pd marlæn 
eller på gjårderne, men ogsd undertiden i tråer og ~ar stadig, ndr den blev bemiU/æt i ~irlcsomhed, 
formentlig pdjagt efter vond. Efter al den var seet i flere dage, blev den J5de(ma.rts) slcudt på den, men 
endnu holdt den sig i flere dage pd stedet. Sandsynligvis har vel disse vllret omstreifende overvintrere. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Også iAr havde pilegrimsfalk:en hjemme i Rau~kalven på RauO. 13 mai så 
jeg dog kun den ene af mageme, og denne sad snart her, snart der i den steile fjeldvllg, hvorfra dens 
klagende skrig hOrtes nllsten uafladelig. Ved et senere beSOg sammensteds 22 juni viste det sig, at den 
anden eller hunnen også var tilstede. Det var t)ldeligt. at de nu havde unger, og var det heller ikke 
vanskeligt at forstå, hvor redet måtte vare, men det havde en utilgjangelig beliggenhed. 
Dvergfalk F alco aesalon(F ale o Lilhofalco): 3 april så jeg en dvargfalk, som gjorde jagt på bogfmker. 
Siden så jeg en 24 april og en l mai. 
TArnfalk. Falco tinnunculus: Ankom 3 april, men var f6rst efter midten af måneden alm. Dens 
almindelige navn her er "vindstiller" eller "vierstillez". Iagttaget indti12 oktober. 
Spurvehauk AstuT nisus: 6 juni tog jeg ved Langgård i OnsO et kuld pl 6 Jlg. Redet, der lå i en liden 
gran i udkanten af skoven, knapt to mandshOider oppe, var ganske tladt og syntes at vare gammelt Det var 
allerede fundet 28 mai og var da fuldv!lrpet 
Det ene af lggene, der var noget mindre end de Ovrige,ligesom det også skilte sig fra disse ved sit lysere 
udseende, derved at alle pletter havde samlet sig ved den spidse ende, var tillige det sidst lagte, hvilket 
fremgik deraf, at dets rugning var mindst fremskreden. Medens deUe lg var omtr. halvruget, og derefter 
ikke kunde antages at vllre lagt senere end dagen fOr, redet blev opdaget, altså 27 mai, var de ~vrige lg 
gradvis en dag for hvert mere ruget Det f6rste ag således vllret lagt 22 mai. 
VepsevAk Ptrnis apivorus: 19 juni tog jeg ved S1Wer6nningeme i Ålebjergene et kuld på 2:1g. Det 
fOrste lg var lagt 10 juni, det andet ft)rst S ~ 6 dage senere. Rugningen var begyndt strax det fOrste lg var 
lagt, så der var betYdelig forskjel på ungemes udvikling i de to llg. (Sammenlilm anm. for juni.) l O jiUii 
fandt jeg det fOr ste åg lagt i et vepsehOicrede, som jeg for crc 14 dage .siden havde fondet ved 
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Skkeronningerne. Reder, der sd ud til at våre teTIVIU!lig gammelt, ld Mit oppe i en gran, der i omtrent 15 
alens hOitk var aldeles sletstammet. Her lå di!t på en afdeforste grene nåsten indtil stammen. Det var af 
omtr.l alens diam., og JuJvde en ganslce ubetjdelig Judning, der var glat og smuld belagt med småfrislce 
granbarkviste at kun/d tommers långde(afudseende som de snuikviste som ekornet oftefiilder).19 juni var 
jeg der atter. Der var nu 2 åg, hvoraf detforste lagte sldlde sig betydi!ligfra det sidste di!rved, at di!t var 
garulce mat uden spor aj glans. Der viste sig og sd en stor for skjei i rugningen idet det forste åg, der altsd 
var lagt for 9 dage siden, viste en dertil svarende fremskreden rugning medens det andet endnu neppe viste 
spor afunge ~ppe (tegning) /c)) · 
/aJ.nde våre mer end 3-4 dage ruget. ~. ,~ "~'1.øv c.: mAi;;~~~j M~;.,.d~u 
Der målte således vare hengdet en 5 d 6 dage~ v 
fra detforste til det andet åg blev lagt. l redet, der nu omlcring kanten var pyntet med aldeles friske 
lovbårende birkekviste fandtes at et par fjår og no gle dun af fuglen selv, hvillce blev medtaget. Begge 
gange, såveJJ{jie som l~·fandtjegfuglen liggende på redet, og det endog så rrjgt at den ildcejloi aj for 
jeg var TIOet tål op til redet. Redet, der så ud til at vllre temmelig gammelt. lA Mit oppe i en stor gran. der 
var kvistefri i 15 alens hOide. Her oppe i kronen lA det på en af de fOrste store grene n!lsten indtil stammen. 
Det var omtr. af l alens diam. bygget afkvist med en ganske svag hulning, der var glat og smukt belagt 
med korte friske endeskud af granen af udsende som dem, der ofte i mllngde fmdes under trlleme. Efter at 
det sidst.e lg blev lagt fandtes redet rundt kanten belagt med friske l<Svblrende birkekviste og i redet fandtes 
et par fjlr og nogle dun af fuglen. Hunnen lå meget fast på redet og fiOi ikke af ffir jeg var lige oppe ved 
deL 
Musvlk Buteo JIUlgaris: Ankom 9 april og er observeret indtil 7 oktober. 
Fjell dk Buteo IDgopus: Et ungt, meget magert individ skudt på RauO 13 oktober. 
Havørn Halioetu.s ølbicUla: Aldeles forsvundet fra disse kanter synes havOmen endnu ikke at vare. Et 
individ eftersat af måger og linerler er 13 april iagttaget ved Stmlgeskjllr. 
Ringdue Columbø palumbus: Ankom 3 april. 
Skogdue Columbø oeTUJS: Ankom 27 marts. 
Orrfugl Tetrao tetrlx: Om våren, når rakleknoppeme på aspen svulme, emllrer årfuglen sig af disse til en 
forandring fra birkeknoppene, der udgjOr deres fornemste vinterkosL 
Fra midten af marts be~dte spilleL Endnu 29 mai hOrte jeg Arhannen spille på HvalOeme såvel om 
aftenen som om morgenen, og 6 juni hOrte jeg den spille på KrageriSen. Et rede blev fundet 4 juni, netop 
som det var under udklakning. Det ene af de 91lg havde viltet ubefrugtet og blev som sådant liggende 
igjen. Det fOrste lg lagt 7 mai <Anm. for junil.Endnu 6 juni hOrte jeg drhanen spUle pd Krager&n. 7 juni. 
lÅTer Hagens og Anton lArsen sonner fandl 4 juni pd Krager&ne et drhO~redi!, der ~top var under 
ldålming. 7/cjllinger vør fremkomne og tog tilbens og afto åg, som endnu ld igjen var det e~ sd meget 
tlbent at lcjllin_gen var sjnlig. Ved en stund se~re at se til redetfandtes ogsd dette ldåkket og redetforladl 
medens di!t !Jlle åg 14 igjen. Dette, der tilligemed skDJlerne af de ldåklcedi! åg bragtes med hjem, befandtes 
rdddent. 
Jerpe Tetrøstes boTUJSiD(TeiTøo bo114SiD): I Soliskovene og de til samme stMende Agnaltskove i Tune 
er jerpen endnu ikke så ganske sjelden. Således er i april måned 8 jerper påtruffet på en dag og det på 
forskjellige steder i Agnaltskoven. 
Sandlo Cluuadrius hialiculll: Var alm. i KragerO- og HvalOholmene 9 april. På RauO iagttog jeg 13 mai 
to strandf9ler som anstillede en paningsleg i luften, idet de under et eget skrig og hjppige kast til siderne 
flOi i kredse snart hOit. snart lavt, altid sammen. Denne leg, som altså begge mageme deltog i, kunde de 
holde på med lange stunder ad gangen. På Tisler så jeg i juni flere par af den. 
Dverglo(" den lille strandryle") Clul.rø4rilu minor: På Tisler så jeg ikke denne strandf9le, men derimod 
på Rauo hakker den. Reder. På AgerOen så jeg 16 juni et rede med 2 starkt rugede llg. Det lA i en 
opskYllet snekkedynge ikke langt fra vandeL (Se naunere anm. for juni) Pd Tisler sd jeg iklæ di!nne art. På 
AgerOen fandt jeg 16 juni et rede TTU:d 2 står/et ruge de åg. Som vanligt lå redet i en opskjllet sneklædjnge 
ik/æ langtfra vandet. Fuglen sprang afredet på langt hold og gav ingen ljdfra sig, så den blev ganske 
ubemiirket indtiljeg ganske tilfoldigfandt redi!t, hvori åggene var varme da jeg også fik oie påfuglen et 
stjklce borte. En stund se~re tog jeg veien der forbi igjen, di!n havde da lagt sig pd og jeg sd den atter 
gjentage di!t samrne. Ndr deue lwld blot bestod af2 dg, m.dtte det have sin grund deri, at de to fijrste åg 
vør blevet forstj"et for den milslæ simpelthen ved at \låre n.edtrampet af folk eller lueatruer, aj hvilke 
sidste, unge kjor og sauer, der er u.dsat en mdngde ptJ Ageroen om sommeren. I en sandbugt ptJ RøuO fandt 
jeg 22 juni et rede med 4 niisten fiirdigrugedi! ag(hvorpd der Mist kun.di! mangle 2 d 3 dage). Fuglen var 
ik/æ at opdage og som formodet viste det sig også ved udblåsningen at ågge~ målte have våretforladl en 
långere tid- m4slæ en 8 dage -da de var ~gjndt at rtltJM. Det ene åg havdi! våret ubefrugtet. Redetld 
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ik/æ langtfra stranden i den fine sand- en beliggenhed, som jeg fOr iklæ har seet -og var den lille 
fordjbning bekJådl med små bar/c og triistjk.lær. 
På Rauo tog jeg 22 juni 4 nasten fllrdigrugede, men forladt og halvrådne ag, hvoraf det ene havde vllret 
ubefrugtet Redet lA i en sandbugt i den fine sand ikke langt fra stranden. Den lille fordybning var beklådt 
med små bark- og trttst9kker. Da llggene i det f6rste rede ikke blev taget, og de i det andet, (hvilket jeg 
tog), vare rådne og havde varet forladt nogen tid, var det ikke godt at bestemme, når det f6rste !!g var lagt. 
Begge kuld var dog omtrent fllrdigrugede, men var det endnu neppe antageligt, at de var lagt fOr i de sidste 
dage af mai, ialfald for det f6rstes vedkommende klmde det fOrste !!g ikke vllre lagt fOr 30 mai, men i det 
andet mAske noget tidligere. På Ager6en så jeg fuglen forlade redet 19dl6st løbende, når jeg n!irmede mig, 
hvilket jeg også har iagøaget tidligere. 
Boltit Cluuødrius morineUus: 20 august er 5 pommerantsfugle, hvoraf 2 blev fllldet, påtruffet på Oren, 
men er den ikke sidenefter bemarket der. 
Heilo Clumulrius pluvlllllis: Der om våren forekommer talrig på de vidstrakte sletter i Rygge, viste sig 
der fra 29 april, men havde endnu 8 mai ikke vllret talrig. Om hOsten derimod skal den vllre mindre alm. 
dersteds. Om Ms ten er den allerede seet 31 juli ( i IUde) og er hersteds iagttaget f6r midten af august 30 
september er en flok på 6 stkr. iaguaget og endnu 13 oktober er en flok på omkring 40 stkr. iagttaget på 
Oren. 
Tundralo Clumulrius sqU411Jro/IJ: Et exemplar af)c9stbrokfuglen skudt 7 september på Oren, hvor den 
også senere er iaguaget, men kun enkeltvis, og senest er bemllrket 11 oktober. 22 september er et individ 
skud ved Papper, hvor 2 stkr. blev påtruffet Dens lokketone skal if. stykjunker Hafslund ligne heiloens 
meget, men skal dog vlre let at skille fra dennes. 
Vipe Va~llus crisiDtus: Ankom 18 marts og synes strax at have vliret alm. (Se anm. for mans og !ij1ril) 
Marts -18 morts sd A. Arvesen 2 viber, somjlOi over Ålejorderne. 2!Jik.Jj. stjkjun/ær Hafslund er viben 
seet ptlOrenfor crc 8 dage siden. April- 2 april. ScMren, der i långere tid har havt ophold på Vi/ær på 
Hvaloerne, meddeler at htJn har seet viben derudejor sikk.ert14 dage siden, men kan ikke bestemt erindre 
hvil/æn dag hanforst sd den. Hans Rasnwssen Elveslet sd 26 marts 2 viber på Ageroen. 
På de store m}!rlllndte, men fuldt opd)irkede jorder på eiendommene VltmO kloster og Karlberg i Rygge 
synes den at hakke. Dog kunde intet positivt herom erfares, da jeg ikke så noget tegn til at de havde reder 
(8 mai) uden forsåvidt som de altid fllrdedes parvis, og at det sagdes at de tilbragte hele sommeren der. 
Steinvender(bjergrylen) Strepsiku interpres: 15 og 16 juni traC jeg flere par afbjergrylen på Tisler, men 
tror jeg ikke at de endnu havde ag, ialfald ikke begYJtdt at ruge, da jeg altid så magerne sammen. 25 august 
er et individ skudt ved Papper (Hval6eme). 
Tjeld Haemalopus ostreologus: Ankom 16 marts. På Tisler så jeg 15 og 16 juni flere kjeld som havde 
små unger, der dog ikke synteS at vare mange dage gamle. Ågl!1gningen synes omtrent at vare forgået 
omkring 20 mai. I oktober måned har jeg ikke kunnet erholde nogen mere oplysning om kjelden end at et 
individ er skudt 7de(oktober). Det sjnes som den drager nok så tidlig bort, thi så sent om hOsten som i 
oktober er der altid lidet at hOre og se til den. 
Rugde Scolopøz ruslkolll: Ankom 27 marts efter at der dagen forud havde bllst en storm af S.V. og de 
par foregående dage sUlrk vesten vind. Efter 21de var der i 3 dage surt og koldt nordlig veir, hvorunder 
ingen flere syn res at vare komne, men fra d. 30 marts var der igjen sYdligt veir i de fOrste dage af april 
endog sardeles smukt veir, men trllkket synes desuagtet at have gået meget småt, idet jeg i disse dage ikke 
bem!1rkede nogen n9ankomne, men derimod forsvandt de RJr arriverede. Også iår er det iagttaget at 
rugderne under trakket fOlges parvis og opholde sig parvis på de steder, hvor de for nogle dage tage 
midlertidigt kvarter. Aftrllkket beg9Ddte: 6 april ved Tronddalen kl. 7.33. Andet tdlk kl. 7 .36. Derefter 
kom kl.7.45 en rugde, som med to pist Jangt borte gjorde sig bem!1rket og deipå uden mere lyd kom 
farende frem mellem trllerne og pludselig viste sig lige over hovedet på mig og så lavt at den blot var en 2 
å 3 alen over mig, men i sidste Oieblik flk jeg sUlngt mit skud i den. Det var en hann. 7 april intet trak 
hverken ved Tronddalen, Ålelieme eL Damm9f. 9 april heller intet trllk. 11 april i Damm9f skjtsd G.Larsen 
kl. 7.39 en rugde, som trak u den lyd, og så ingen for6vrigt. 14 april ved Dal og Gandsrud kl. 7.44 (skudt) og 
ld.7.48 en uden lyd. 15 april HankO intet trllk. 19 april Dammjr kl.7.50 (skudt). 
20 april Dammjr intet trll.k. 21 april Tronddalen intet trak. 22 april Tvetemjren intet trllk. 30 april 
Damm}!r kL 8.47. 9 mai Damm}!r intet trJlk. 12 mai RauO kl. 8.57 og varede jevnt til k1.9.4S, men endnu 
k1.11 Mrte jeg en trflkke. 13 mai RauO om morgenen kl. 1.57. 13 mai RauO kl.9.1 om aftenen. 
23 mai Tvetemyren kl.9.30. Der var kun en rugde, som kom igjen k1.9.39 og 9.55. hver gang nHiagtig i 
samme rute. I et rede med 4 nlisten kllikkefllrdige lg, som jeg fandt på RauH 13 mai, men som jeg dog ikke 
tog, var det RJrste lg antagelig lagt omtr. 22 april. Redet, der lå pl marken mellem et lonicerakrat 
(kaprifolium=vivendel) var tilla vet af fine kviste og grove strå samt indeholdt nogle fjllr af fuglens egne. 
Observeret endnu 16 oktober. 
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Dobbeltbekkasin Gølliruzgo mlljor: Et individ påtruffet og slcudt i Ålekilen(OnsO) lO september. 
Enkeltbekkasin Golli1111go ITU!dio.(Scoloptzc gøUinuw): Ankom 10 april. I Arekilen på Hvallkme fandt 
jeg 2 reder 29 mai: Det ene rede indeholdt 4 henved halvrugede eller 6 h 7 dage rugede llg, det andet 3 
netop fremkomne unger, der var dobbelt så store som llggene. Det fOrste llg i disse reder har altså vlret lagt 
20 og 12 mai. Det fOrste rede lå i de dervJlrende mue orekjllr mellem grasset på en tue og var simpelt lavet 
af Wrt lOv og gr.tsblade samt indeholdt nogle af fuglens fjllr. Det andet, der var omtr. ligt det f'Hrste lå også 
mellem grasset på en tue, men på en åben mYr, hvor der ikke fandtes rOr eller siv. I Arekilen hOrte jeg dens 
"dik, dik" (ikke "dikka") stadig både under flugten og nede på marken såvel om aftenen som om morgenen 
indtil9 tiden. Fra 14 august viste den sig i Ålekilen og var talrig der zode. 23 oktober var den ikke Ilinger 
så talrig, men uagtet der 25de indtraf en nok så strang kuldeperiode med sne og fuld vinter, der rigtignok 
ikke varede mer end et par dage var den endnu alm. måneden ud. Endnu Il november traf jeg et par stkr. i 
Ålekilen og 2ode samme måned et individ sammesteds. 
Kvartbekkasin GøUi1111go gallinula: Er observeret allerede fra 10 september. Den var alm. til oktober 
måneds udgang, men er også truffet lllnge senere. Således traf jeg 11 november et individ i Ålekilen og 27 
samme måned er 4 stkr. påtruffet ved Tronddalen, hvor de alle lå sammen i en grOft ved et i samme 
udmundende lukket dige, hvor der formedelst det fra dette sivende vand ikke var tilfrosset, uagtet der en 
hel uge(fra zode) hav de vllret temmelig koldt og havde frosset starkt. 
23 oktober så jeg en småbeklcasin, som trYkkede for hunden hvilende på vandel mellem sivene på henved l 
1/l fods dYbt vand. Jeg kunde tydelig se, at den kun hvilede på vandel og ikke havde noget fodfliste, thi 
når jeg med foden gjorde blSlger, gyngede den op og ned med disse, men blev desuagtt liggende, så jeg 
begyndte at tro, at den måtte vare skadeskudt og således ufrivillig havde indtaget denne plads. Men da jeg 
vilde fors~ge at tage den, flOi den raskt iveiret og sYntes ikke at feile nogeL 
Polarsnipe Cølidris cønutus: Er ih~st påtruffet af og til, men har ikke vllret talrig. Således er 30 august 5 
stkr. påtruffet ved Papper (HvalOeme) og 4 af dem skudt. Samtlige skudte var unge fugle, men den femte 
har efter den rustbrune farve at d~mme vllret et Wdre individ. l september er 4 stkr., hvoraf 2 blev skudt, 
påtruffet i KragerOholmene, ligesom en blandet flak af st.Orre og mindre sneppe som samtidig blev obs. 
også rimeligvis for en del har varet af denne art. 
Tundrasnipe (krumnebsneppe) Tringa subørquølø: StYkjunker Hafslund skj6d i dagene omkring 20 
august flere individer af denne art på Oren, hvor han traf den sammen med Tringa alpina(Myrsnipe). 
Myrsnipe Tringø olpiruJ: Har ihOst vllret ganske talrig. Allerede 16 august er den truffet på Oren og var 
endnu almindelig dersteds 13de oktober. 
FjæreplyU Tringa mørili1111l: 11 februar er 3 individer, hvoraf de to blev skudt, påtruffet i Ons~skjarene. 
Storspove Numenius ørqWJtw: Ankom 22 marts. Den er obs. ved HvalOeme 5 september. 
Småspove Numenius phoeopus: Småspoven er med sikkerbed obs. fra 18 april. En flok spover, der 
angivelig skulde vare småspover, og som var obs. ved HvalOeme omkring 22 marts, sjnes neppe al have 
vllret denne art. <Se anm. for apål) 24 apriltrøfjeg 5 småspover på Oren. 25de så G Larsen en ftok på 7 
småspover på Oren, hvor de if. kapt. Lars Christiansen, som bor ~rutk, skal have opholdl sig en uges tid. 
Ud i mai forekom den meget talrig i skjargården, men viste sig også indover land. Således indfandt der sig 
19 mai påjorderne ved Ålekilen en flok på 14 individer, hvoraf2 blev skudt Ligeledes var den som 
vanligt alm. på Oren. På Tisler så jeg en småspove endnu 15 juni. Omkring midten af august måned er en 
småspove en lllngere tid jevnlig seet ved Skarekilen og Ålekilen. 
Lappspove I.Jmosø wpponicø: Et individ iagttaget i Hval~holmene 30 august 
Brusbane Philo11Ulchus pugntU: 3 hanner i fuld sommerdmgt, skudt i RAde, er i mai måned solgt på 
torvet i Fr.stad. 
Strandsnipe Actids hypoleucus: Ankom 5 mai og var alm. fn Il te. 
Skogsnipe Totønus ~hropus: Ankom 21 april. Trakket synes altid at foregå hurtigt, thi den er aldrig her 
nogen JJ!ngere tid. 
Grønnstilk Totønus gløreola: Er ikke observeret fOr 8 mai, da den viste sig talrig i nagle dage, men 
dermed var den også forsvundeL I slutten af juli er den igjen iaguaget her. 
Rødstilk Totønus cølidris: Observeret13 apål. Den var endnu ved begyndelsen af september alm. 
Gluttsnipe Totønus glottis: Ankom Il mai. 20 august er den igjen påtruffet. 
Trane Grus drureo: Ankom 18 april. Om hOsten viser tranen sig undertiden på de vidstrakte jorder i 
Rygge. Således såes ved gården Uken iC'JOrh6st 4 stkr. i et fOlge pA den tid som man var begyDdt med 
potetesoptagningen. 
Akerrikse Ortygomelro crex: Ankom 16 mai og var et par dage senere alm. udbredL Agerrixhannen har 
i den ager eller eng, som den har valgt til opboldssted, en fast siddeplads eller spilleplads, hvor den aften 
efter aften holder sin koncert. Denne plads, ikke st.Orre end en hattepul, er så optråkket af den at der kun er 
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den sorte muld og ethvert strå er borte måske også drllbt af den altfor rigelige gjOdning som fuglen her 
efterlader sig. Det sk:ulde ligge n:!nnest til at formode, at hunnen måtte have sit rede i en stOrre eller 
mindre rutrhed af denne spilleplads, som hannen så nlklig forlader, at selv om den bliver bort.skrllmt fra den, 
er det ikke J.llnge om at ~re. fOr den auer er der og fortslltter sin musik, men så synes ikke at vare tilfllldet 
som regel, thi omtrent forgj:lves har jeg i mange år sOgt efter redet i hannens nlirhed med en hund, som 
al tid markerer reder med stor interesse. Kun en gang (i 84) fandt jeg redet på denne mAde ikke ret langt fra 
spillepladsen, men hvert år siden har al sOgen viltet forgjllves. 
Efter senere vunden erfaring må fkn misljlc.Ulk so gen efter redet tilskrives at jeg har so gt for tidlig efter 
det, eftersom den sjelden synes at have O.gfor i juli (2713-1912). 
Ved Slevik fandtes under slAtten 18 eller 19 juli et rede med 2 friske lg, hvilke jeg ftk tilsendt Ligeledes 
fandtes 26 juli ved Åle under slåtten, idet man ragede bOet sammen et rede med D.g, men da disse kom 
sammen med bOet, blev det ikke muligt at afgj(jre bestemt hvor mange der havde vllrel Der blev 
imidlertid fundet 4 hele llg samt skallerne af et, der var gået itu. Da de viste sig kun at vllre 6 dage ruget, 
og det således utvivlsomt, ligesom det foran omhandlede, har vllret et omlagt kuld, er det dog neppe 
sandsynligt, at der har vllret stort flere llg, og det fflrste llg kan derfor beregnes at vllre lagt 16 eller 17 juli. 
Med hensYn til hvad ovenfor er bema.rket, skal her noteres, at på den eiendom, som dette rede blev fundet 
havde agenixen slet ikke vllret hOrt isommer, men derimod vel på naboeiendommen, hvor jeg imidlertid 
med min hund forgjlves sOgte at finde redeL 
Indtil 25 juli var agerrixen stadig at Mre på flere steder. Intet under at så er tilfllldet, thi mangt et rede 
bliver udentvivl forstyrret af den fra de Wliggende gårde overhånds mangde katte, der altid er påfllrde i 
ager og eng. Bliver den rugende hun ikke selv et bytte for dette vort varste rovdyr overlader den det idelig 
hjemSOgte rede og vtllger sig en anden plads. Så må jo selvfOlgelig også hannen musicere. 
Myrrikse PluJIIJridium porzaM: HOrte jeg for fflrste gang 27 mai i Ålekilen. I Arekilen på KirkeOen, 
hvor jeg traf den talrig 28 og 29 mai, hOrte jeg den beg:Ynde sin flOiten allerede et par timer fflr det blev 
mOrkt om aftenen, men holdt den dog ikke på stadig fOr efter mOrkets indbrud. Ligeledes hOrte jeg den 
holde på om morgenen temmelig flittig til kl. mellem 4 og 5, flere timer efter det var blevet lYst 
SædgAs Anser segetum: 5 oktober erholdt jeg et ungt individ af året, skudt ved Fjeldskilen 3die om fonn. 
af en flok på 17 individer, som gik og furagerede på en grtlsbakke i narheden af sOen. Til dette tilflllde 
knYtter sig endvidere ffllgende iagttagelse: Aftenen forud i mOrkningen var nemlig sammesteds seet en 
meget stor gåseflok (anslåt til "sikkert et hundrede individer") som kom trllkkende fra nord så lavt at de 
såvidt strOg over sk:ovtoppene. Da de rUlrmede sig Fjeldskilen, delte flokken sig, idet en liden del af den 
skilte sig fra og syntes at dale ned mod vandet (Fjeldskilen), medens de Ovrige vistnok drog videre, og har 
det rimeligvis varet denne mindre flok, som morgenen efter blev påbuffet der, og hvoraf navn te individ 
blev skudt, såmeget mer som der på stedet var tYdelige spor af at de måtte have tilbragt så Jang tid som 
natten der. Beskrivelse at exemplaret se anm. for oktober 5 oktober. Iver Elveslet bragte idtlg en siidgås, 
som han havtk sbdl omform. 3 oktober ved Fjeldskilen, hvor 17 stkr. gik og fiuagerede på en gråsbtJJch i 
nårheden af s6en. Han havde aftenenforud i miirkningen seet en meget stor gdsejlokpd sikkert et hundrede 
individer, som ktJm så lavt, at de såvidt var over slcovtoppene. Da de nårmede sig Fjeldskilen, delte floklcen 
sig, idet en liden del aj den slåldJe sig fra og sjntes at dale ned mod vandet, medens de ovrige 'Vi.stnok drog 
videre. Det 'Varvistnok denne "Undrejlok, som hanpåtrafdenfålgende dag,thi pd det sted, hvor han da 
fik se dem,fandles der så mange spor og ukremenJer, al det var utvivlsomt, al de havde tilbragt natten der. 
Om efterm. 4 oktober s4 han ogs4 enflokpd omkring et par snes individer, som trak o'Ver Fjeldslålen. 
Forovrigt berettede han, al der en uges tid har 'Våret seet mangejlolcke tråklce derude. Det s/auJJe individ, 
som jeg kjobte, var utvivl.fomt en års unge, og sa.ndsjndligvi.s en hann, hvilket blev forsåmt at undersoge. 
Den veiede 2355 gr. og 'Var 760 m.m. lang. Niibbetfra parukn 50m.m., sort med klar rod (rodgrd) ring 
mel/em nåseborerne og den sorte nåbnagl samJ en rOd streg, der strakte sig bagover til neundvigen langs 
overniibbet rand. Overkjåvens lameller 24. Nålmiiglens bredde 11.S mm og långden 14,5 mm. HoW!det 63 
mm. Benene blegt rosenrotk, Iarsen 77 mm og ligelang som mellemtden Ilden /clo, hvilken målte llmm. 
mellemlcloen sort, de andre sorte med hvi.d rod. Vingerne rak 25 mm udenfor stjerten, der havde 17 ffiir, 
idet den jderste -venstre stjrfjår sandsjndJigvis manglede, skjon.dJ dens plads i stjertroden 'Var usjnlig. 
Gamle fabrilcarbeider Anders Larsen der er fra Raklcesi/Jd fortalte at det engang i hans ungdom handle ved 
hans hjem, der lå i niirhl!den afet 'Vand, hvor gjå.s ofte slog ned under trålcJcetfor al hvile ogjuragere, al en 
flok, der sdledes en vår havde sldet ned ptl et til vandel stodende jorde, hovde efterladt sig et iig. Dette 
havde man lade. l en hO ne udruge og fik man gå.fungen lj/ckelig opjostret. Men da Ms ten kom fulgte den en 
forbidragende flo/c. En beretning om gj!lssenes forekomst på sine steder i Rakkestad i trlllctiderne (arun. for 
oktober) tOr vistnok henfOres under denne arL - Sammenlign anm.- Det nlvnte tilflllde om det kastede llg, 
der blev fundet og udruget under en bOne, t.Or vidne om at parringen foregår allerede inden de komme til 
håkkepladsene, hvilket vel også er tilfllldet med mange andre crJkfugle. Men måske den rimeligste 
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forklaring dog er den at uveir i deres hakketrakt (fjeldene?) har tvunget dem til for en kon at trlllcke ned i 
lav lande L 
GrAgAs Anser einere us: Ankom 21 marts. Trllkket var meget betjdeligt indtil 11 april, is:lr var det ston 
imellem 22 og 26 marts. I hele tiden fra trllkkets begyodelse indtil 11 april var der fremhirskende S.lige 
vinde. Men fra 11 te til21de april var der N. og N.O. og i denne tid er heller intet trl1k iagttageL 9 april så 
Arvesen omkring Stangeskjar flere mindre flokke af grågjlis, som markelig nok trale i sydvestlig retning. 
11 april obs. en flok af mere usadvanlig sWrrelse, idet blev anslAet til at gå op til et par hundrede individer. 
Trlikket synes at vare afsluttet inden indgangen af mai måned, den seneste flok er obs. 29 april. 
Tilbagetrl1kket foregik fra 26 september til 8 oktober, i hvilket tidsrom omtrent daglig flokke er iagttageL 
SlOrst var tnlkket omkr. l oktober. Hele tiden herskede der s)'dligt veir og var det meget stormende. Det 
synes således ikke som veiret har stor indflydelse på gjlissenes trllk, thi selv på de mest stormende dage 
kom der betydelige flokke. De fleste flokke blev observeret enten sent om afteneme i skumringen eller 
efler at det allerede var blevet mOrkt eller om morgeneme. Flere steder have de varet nede om natten. I 
Rygge skal det ikke sjelden hande at gjlissene om hOsten slå ned på de vidstrakte flade jorder om afteneme 
for at hvile natten over. 
DverggAs Anser erythropus: Om et formodet tilflllde af denne gåsearts forekomst her i egnen se anm. for 
oktober, Iver Elveslet fortalte 5 oktober at han for 2 a 3 dr siden i Fredriks stad havrk seet en liden gås, 
som knapt var halv .rå stor som rkn havde skudJJdie. Den var blågrå aj farve omtrent som denne, ~n iJcke 
så hvid u.n.tkr, var mere grå og havde kwa lidt hvidt unrkr gumpen. Det var om Ms ten. Sand.rjnligvis må 
rktte have våret en Jjeldgås. 
Gravand(fagerglsen) TadorMvulpanser(Vulpanser IJUlonuz): Ankom 10 marts og har varet alm. fra 
17de samme måned. På Tisler traf jeg 16 juni et kuld på 13 unger, der neppe kunde vllre mer end 5, 6 dage 
gamle. Det f6rste llg kunde således v!re lagt 3 eller 4 mai. 
Stokkand Anas boscus(boscluJs): U de ved sOkanten har stokanden varet seet talrig i februar måned. 29 
mai traf jeg i Arekilen på Kirke6en et kuld på 8 ~ 10 kun no gle få dage gamle wtger. Åglllgningen har 
således i dette tilflllde neppe varet påbegyndt fflr 20 april. På Tisler traf jeg 15 juni et kuld med meget små 
wtger og på AgertSen 16 juni ligeledes et kuld, hvor ungerne neppe var mer end 8 dage gamle, i hvilke 
tilflllde Agllgningen ikke kunde vare beg)'ndt fOr flere dage ud i mai. 
Krikkand Anas crecca: Krikanden er påtruffet fra l september og er obs. endnu 23 oktober. 
Brunnakke Anas penelope: Fm 25 september har brunnalcken varet ganske alm. og er enkelte obs. indtil 
udgangen af november. 
Toppand Fuligukl cristata: 19 januar er 4 topllnder obs. ved Kråka i vesterelven. 
Sjøørre OedemiD jusca: Har varet alm. i januar måned. I fOrste halvdel af mai måned hOrtes de daglig 
om aftenrzne i luften på sit trlk nordover. 
Svartand Oedemia nigra: Var alm. i vinteren 91-92. På vårtr.lklcet i mai indtil ud over midten af 
måneden hOrtes denne ligesom foregående nlisten hver aften efter at m6rket var indtrådt på sit trllk 
nordover. I oktober måned var den alm. i holmeme. 
Kviuand CIDngulD gloucion: Anm, for oJct. 15 o/cl()ber sd jeg en hvin.and pd torvet.- Den synes at have 
vllretlidet talrig under hOsttrllkkeL 
Havelle CIDnguiD giDcialis(Fuligulll glaciDlis): Havellen var lalrig ved HvalOeme vinteren 91-92. 
Ærfugl Somateria mollissima: Var alm. omkring HvaltSerne vinteren 91-92. På Tisler såes det f6rste 
edderfuglynge 3 juni og i OnsOskjarene 7 juni, hvorefter det fflrste llg kunde beregnes at vllre lagt allerede 4 
og 8 mai. 15 og 16 juni så jeg ved Tisler flere kuld med ganske små unger, der ikke kunde vare mange 
dage gamle, ligesom jeg også sammesteds fandt et endnu ikke kUlkket lruld. Det fremgår altså heraf, 
ligesom af et på Misingen 13 mai gjon fund af et afkråker netop fortaret friskt Ug, at de fleste dog ikke har 
beg)'ndt !lglJlgningen fOr omkring 12 mai. 15 juni hav de også llrbolteme flokket sig sammen og så jeg en 
stor mAngde af disse ved de Ydre skjllr omkring Tisler. Kun B såes endnu ligge inde i sundene sammen 
med sine hunner. 
Siland Mergus serrator: 16 jwti fandtjeg på Agc.-rOen et rede med 10 halvrugede llg, hvoraf det fOrste 
altså var lagt 27de mai. Redet Il under en ener og var en fordybning i det temmelig tYkke lag af fllldede 
enemåle, samt bestod af fuglens egne dun, der renset veiede 7.02 gr. Af den skudte hun viste det sig at den 
kun havde ribbet brystet og bugen, ikke kraven og rYggen. Stedet havde også fbr varet benYttet til 
redeplads, thi under dunene lå gamle dun samt skaller af gamle klJlkkede llg. 
Havsule Dysporus bøssanus(Sukl bassana): Der fra vinterens beg)'ndelse 91 var ganske talrig er 
fremdeles stadig iaguaget i januar måned. Om hOsten er den ikke iaguaget fOr fra 9 november, men er 
siden meget hyPpig påtruffeL 9 og 10 december så G.Larsen mellem Larvik og Struten en mangde 
havsuler, dog sjelden andet end enkeltvis eller et par stkr. i fOlge. Det s)'nes idethele taget at vllre 
temmelig sjelden at se den i flokke, selv om den ellers er ganske talrig. 
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FiskemAke urus C4nus: På Tisler fandt jeg 15 juni en hel del reder, dels med unger indtil 3 li 4 dage 
gamle, dels med ag, som for det meste var lige ved al kUilckes. Kun i et par reder var llggene ikke 
synderlig rugede. En hel del reder indeholdt kun 2llg, medens dog det almindelige tal var 3. Rederne var 
vll.senllig bygget af gr3sdouer og tang og indeholdt i regelen nogle fjllr af fuglen og Il ikke gjeme langt 
fjernede fra vandet, fordetmeste på lave afsa1Ser. I et rede med 3 !g, hvornf det ene netop var k:Ulkket så 
jeg hvorledes ungen allerede strax den er fremkommet indtager et rumfylde, der er dobbelt så stort som det 
!tg den nys er krObet ud af <se aom. for juni) 15 juni tog jeg pd Tisler etfis/æmågeku/d på 3 iig, der 
allerede var så niir ved at klå/cJces, at der /ørt efter at jeg havde raget dem viste sig brast i skallerne for 
ungernes niib. Fjår, somfandtes i det af griisdotter og tang byggede rede, blev medtaget. Foruden endnu 
et rede med 3 iig og en hel del med to, samtlige pd et par undtagelser niir stiirlct rugede, vor der også flere 
reder med unger. I et af disse vor de 3 unger antagelig 3 a 4 dage gamle, i de andre var de mer eller 
mindre njs klåklæde og i et rede såes en netop fremkommen unge og to åg, som ungen allerede vor stor nok 
til at dilklæ hvillæt den også gjorde. Ved dette e:ampel havdejeg let for at bedOmme de andre ungers alder. 
Allerede samme dag, som den er fremlwmmen, indtager den et rumfjlde, der er dobbelt så stort som det åg, 
den nys er krobet ud af Det tidligste llg har her, når jeg beregner at rugningen varer i 3 uger, vllret lagt 20 
mai. 
GråmAke Larus argenltltus: På Tisler fandt jeg 15 juni 2 omlagte kuld, begge med 2 friske llg, bvoraf i 
det ene rede, det andet llg blev lagt om eftermiddagen efter at jeg i middagstiden havde fundet rede med 
kun et ag. Begge disse reder, der lå på hver sin holme, lå omtrent på holmernes hOieste punkt, en plads 
som denne art i modsruning til canus og fuscus synes at foretrakke. 
Svartbak Lluus IIUJrinus: I rugetiden har jeg seet svartbagere såvel i småholmeme nordenfor Hval&rne, 
som ved Tisler, og er det hOist rimeligt at den hakker, skj~ndtjeg intet rede fandt. Ved Tisler så jeg 
således 15 og 16 juni fler stykker som fltsi parvis. 
SildemAke LIJrus fuscus: På Tisler fandt jeg 15 juni flere reder med 2 llg, samt et med 3 lg, hvilke jeg 
tog. Ligesom disse viste sig fuldt halvrugede var ogd de Ovrige 1lg sUlrkt rugede. Samtlige reder lå i 
lavtliggende fjeldafsatser i narheden af stranden, og bestod belt simpelt af grllsdotter, der var oprevne med 
rod og jord, samt indeholdt nagle af fuglens egne fjar. Når regnes 24-26 dages rugning bar det COrste !g i 
det tagne kuld v:lret lagt l juni. (Anm, for juni) 15 juni fandt jeg på Tisler (pd en holme kaldt Moren) et 
ladd pd 3 foldt halvrugede ag, som jeg tog, Redet, som jeg såfoglenfljve af, bestod af griisdotter der var 
oprevet med rod og jord, samt indelwldt no gle a/fuglens egnefjiir. Det ld, Ugesomflere andre, der blot 
indeholdl2 og sd starlct rugede åg i lavtliggende jjeldaftatser i nmheden aj stranden. Disse ladd pd to åg 
var utvivlsomt sådanne fra hvem det fOrste ag var borttaget. I midten af juli måned såes jevnlig gamle 
individer af sildernAgen på Grasvikfloen. 
Tyvjo uslris parasilicus: Som jeg fOr har truffet almindelig på Tisler i hDkketiden, og som af 
befolkningen dersteds påstodes at hAkke der, fandtes iår, da jeg i midten af juni måned beslSgte denne langt 
ude i havet og fra det Ovrige Hvaler isolerede lille Ogruppe, ikke og blev det endog fortalt at den heller ikke 
ifjor havde vllret der. I juli måned er den dog forskjellige gange iaguaget ved vestkanten af HvalOeme. 
Rødnebbterne SterM macrurø: 29 september er 3 terner, der formodentlig har varet af denne art 
iagttaget ved DrObak. 
Makrellterne Sle17Ulj1uviøtiJis: Ankom 20 mai og var strax efter talrig. 
Henved en uges tid ud i juni, eller omtrent en 14 dages tid efter ankomsten, forsvandt makreltemerne 
nllsten ganske og kun meget få synes at have blikket her. På Tisler hOrte jeg udtale den formening om dette 
mllrkelige forhold, at de var trukket bort af mangel på naring. Der fandtes nemlig ikke småsild under land, 
og da såvel makrellernen som makrellen går efter denne, mente man, ligesom dette var årsagen til det 
usadvanlig dårlige makrelflSke, der iår kun foregik: langt til havs, at også ternen af samme grund holdt sig 
borte. (Se anm, for juni og juli og sammenlign med iagttagelser fra SmOlen, hvor det samme har vlret 
tilflUdet) Juni- I dagene 14-16 juni, som jeg var på en långere sotur, var der knapt en terne at se pd noget 
sted. På Tisler, hvor den altidforelømmer talrig i Mkhtiden, så jeg kun et eneste par, som heller ikke 
havde rede og forovr igt så ud til at streife om, da det senere iklæ var al se på samme sted. Jf beboerne 
havde de varet gans/æ borte i over 8 dage, de anlwm som sådvanlig talrig og opholdl sig der til niivnte 
tidspunkt, da de efter deres mening trakvåkafmangelpå niiring og satte dette i forbindelse med 
malcrelfisket, der i4r er meget dårligt og endnu bm foregår meget langt ude. Der findes nemlig i/ck s11Uhild 
under land og denne skal såvel makrelternen som malcrellen gd efter sagdes der. Rasmus og Hans Elveslet, 
som i dagene 7-10 juni havde opholdt sig ved Heia,JorUJlte, at de heller iklcL i den tid havde seet en eneste 
terne hver/cen da eller andet sted, hvil/æt også havde forekommet dem besjnderligt. Efter Tislerboerne 
afreiser ternen pludselig i midten aj august og er det lam få og enkelte individer .som efter den tid kan våre 
at se engans/æ lwrt tid.- Juli -27 juli så jeg enflok terner udenfor Stromtangen, men såforovrigt ingen i 
skjargården på en tur til Rau0. 30 juli. Kristian Ellingsen fortalte at han l~ på en tur i Hvaloholmerne 
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trafnoglefå par terner på en liden holme udenfor Papper og aj dens store nårgåenhed lauuJeforstå at de 
hiikkde der. Han traf også nede ved stranden to nok så store unger, som han så den ene afforåldrene 
madede. Efter Tislerboeme afreiser ternen pludselig i midten af august og er det kun få og enkelte 
individer som efter den tid kan vare at se en ganske kon tid. I august måned holdt af og til nogle få terner 
til på Roen, hvor de senest er bem:irket 22 august 
Små lom Eudytes sep~ntrionalis: V ar alm. i slutten af april og fOrste halvdel af mai. 
Et skudt individ, som jeg så 23 juli var if. professor Collett i ung fugledragt. - ikke som af mig antaget i 
vinterdragL Siden beg)'ndelsen af oktober indtil ud i november var den meget alm. på fjorden. Et par 
exemplarer sk:udt 7 oktober og 4 november var i fuld vinterdragt. I december måned var den mindre 
almindelig og synes ikke mange at tilbringe vinteren her. 
Storlom Eudytes arclicus: Ligesom foregående var også deMe alm .i slutten af april og fOrste halvdel af 
mai. Et individ, som jeg 16 juni så i sundene mellem Tislerbolmerne og hvis dragt var vinterdragten har if. 
professor Collen varet en ungfugl. Et 3 oktober hos st:ykjunker Hafslund til udstopning indleveret 
exemplar havde endnu ren sommerdragt. I oktober måned har den vliret alm., men i december var den 
ligesom foregående sjelden. Heller ikke denne synes at overvintre i noget sWrre an tal. 
Teist Uria grylk: Et kuld på 2 ~g taget på Misingen 21 mai var kun to dage ruget 
På Tisler fandt jeg S reder 15 juni. 
l) 2 unger antagelig 6 dage gamle. 
2) 2 unger antagelig 4 dage gamle. 
3) 2 ~g. der var n:lr ved at klakkes. 
4) 2 llg 5 ~ 6 dage ruget {Taget). 
5) 2 ~g 3 a 4 dage ruget ( do ). 
I disse reder var, når der regnes 3 ugers rugning(Rugetiden er efter Georg Krause 24 dage), det fbJSte llg 
lagt 19, 19, 20, og 25 mai samt 9 og 11 juni. På Tisler lå de fleste reder under store stenblokke i urene, 
nogle også, som tilfllldet er på SOstrene og Misingen, i de mere sparsomt forekommende fjeldldtsfter. 
Lomvi Uriø l('oile:Her har ihOst v:lret meget få alker. I fflrste halvdel af oktober var denne art endnu 
knapt bemarlcet og i sidste halvdel af måneden og beg)'ndelsen af november var antallet endnu så lidet, at 
udbyuet sjelden blev mer end nogle få stkr. pr. bM. FOrst lige under jul viste de sig i noget stOrre mllngde, 
men over jul var de igjen bone. 
Lundefugl Mormon ørcticus: Ved Misingen er 13 mai iagttaget 11lundefugle, som jevnlig såes at fl)lve 
ind og ud af sprakker i bratteme dersteds, og det er således tYdeligt at de også hllkke på dette sted. Der er 
fOr ikke seet så mange der, og synes det således som de fo~ge sig. 
Alke A lea torda: Ligesom spidsalken har også butalken viltet meget Btallig iMst Den er ikke bemllrket 
fOr sidst i oktober. For6vrigt gjelder om deMe, hvad der er noteret om U ria troile(Lomvi). 

TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1892 

l. Alauda arvensis 
2. Corvus monedula (24 febr.) 
3. Tadoma vulpanser 
4. Haematopus ostreologus 
5. Plectrophanes nivalis obs. 
6. VanelluscrisUtlus 
7. Turdus merula 
8. Alauda arborea 
9. Anser cinereus 
10. Stumus vulgaris 
11. Numenius arquantus 
12. Linota cannabina 
13. Fringilla coelebs 
14. Tunlus viscivorus 
15. Scolopax rusticula 
16. Columba oenas 
17. Columbapalumbus 
18. Accentor modularis 
19. Falco tinnunculus 
20. Luscinia rubecula 
21. Saxicola oenanthe 

26 februar 
9 marts 

10 " 
16 .. 
17 .. 
18 .. 

18 " 
20 .. 
21 " 
21 " 
22" 
22 " 
24" 
27 .. 
27 " 
27 " 
3 april 
3 .. 

3 " 
4 .. 
4 " 
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22. Turdus torquaiUS 4 .. 
23. Motacilla alba 4 .. 
24. Emberiza schoeniclus 5 .. 
25. Turdus iliacus 8 .. 
26. Buteo vulgaris 9 " 
27. Charadrius hiaticula obs. 9 .. 
28. Gallinago media 10 " 
29. Turdus musicus 10 .. 
30. Totanus calidris 13 " 
31. Grus cinerea 18 " 
32. Nwnenius phoeopus obs. 18 " 
33. PhyUopseutes abietina 18 .. 
34. Turdus pilaris 19 .. 
35. Totanus ochropus 21 .. 
36. Fringilla montifringilla 22 " 
37. Alauda alpestris 24 .. 
38. Anthus pratensis 26 .. 
39. Anthus arboreus 28 .. 
40. Iynx torquilla 29 .. 
41. Emberiza hortulana 30 .. 
42. Luscinia phoenicurus l mai 
43. Actitis hypoleucus 5 .. 
44. Totanus glareola 8 .. 
45. Phyllopseutes trochilus 8 mai 
46. Saxicola rubetta 9 .. 
47. Muscicapa atricapilla 9 .. 
48. Motacilla flava 10 mai 
49. Sylvia cinerea 10 " 
50. Cuculus canorus 10 .. 
51. Totanus glottis 11 " 
52. Hirundo rustica 11 .. 
53. Hirundo riparia obs. 11" 
54. Hirundo urbica 12 " :) . ~y~-~~-

55. Sylvia CUIIUC3 12 .. 
RJt>~iiik 

cl~l 

56. Muscicapa grisola 14 a 

57. Cypselus ap us 14 " 
58. Ortygometra crex 16 .. 
59. Lanius collurio 20 .. 
60. Stema fluviatilis 20 " 
61. Caprimulgus europaeus 21 .. 
62. Syl via hortensis 26" 
63. Phalaridium porzana obs. 27 .. 
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