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Ekstrakt: 

Rapporten er et sammendrag av Johan Andreas Thomes (1849- 1912) meget omfattende 
fuglenotater, overveiende fra "kyst- Østfold " og skjærgården. Perioden omfatter de 37 
årene han bodde i fylket, fra 1875. Materialet er kronologisk- og er identisk med Thomes 
egne årlige sammendrag av nitidig førte dagbok-notater gjennom året. Sammendragene i 
rapporten er i en del tilfeller supplert med mindre utdrag 
(i kursiv) fra selve dagbok-notatene. 

Mange fuglearters status og forekomst i fylket er endret siden Thomes dager. 
Materialet er derfor verdifullt med tanke på dokumentasjon av fauna-endringer og 
bestandsutvikling hos en del fuglearter i Østfold. Det viser også hvilken betydning en del 
våtmarksområder hadde tidligere. 

For å lette bruken av rapporten, er det utarbeidet artsindeks og stedsnavn-register bak i 
rapporten. Biografiske opplysninger om Thome er tatt inn foran. 
Stort sett er gjeldende nomenklatur (navn-setting) og systematikk benyttet. 





Forord l innledning 

Miljøvernavdelingen har i ulike sammenhenger nytte av eldre naturfaglig materiale fra 
fylket. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med ulike arters status og bestandsutvikling, 
som danner grunnlaget for dagens forvaltning av artene og deres levesteder. I løpet av det 
siste århundre har det skjedd til dels omfattende endringer for en del fuglearters 
vedkommende, ved at flere arter som tidligere var vanlige, nå ikke lenger hekker i fylket. 
Tilsvarende har flere nye hekkefugler etablert seg. 

Det er en glede å presentere Johan Andreas Thomes (1849-1912) egne sammendrag fra 
Østfold- som i seg selv er omfattende - gjennom 35 år (1875- 1910). Thome begynte å 
føre notater i 1865, bar~ 16 år gammel. Han kom til Fredrikstad den 17.5.1875, i 
forbindelse med sin verneplikt. Kanskje var det dette som ga "mersmak", for den 22.6.187 5 
begynte farmsøyt Thonie sitt virke på "Oxalsyrefabrikken på Græsvig ved Fredrikstad". Det 
meste av notatene er derfor fra Østfold-skjærgården og fylkets kyststrøk. Hans egne 
publikasjoner for årene 1881-83 er tatt inn i rapporten ifak.simile. Fra Thomes siste leveår, 
1911-12, foreligger det ikke notater fra hans hånd. 

Opprinnelig planla vi å utgi Thomes dagbok-notater fra Østfold uavkortet. Dette viste seg snart 
å bli alt for omfattende. Vi har derfor måttet nøye oss med å presentere Thomes årlige 
sammendrag av hans grundige dagbok-notater. Der Thome i sine sammendrag har henvist til 
selve dagbok-notatene, er imidlertid utdrag derfra tatt med. -Det hadde vært ønskelig å 
bearbeide materialet artsvis, for bedre å kunne sammenlikne med dagens bestandssituasjoner i 
fylket. Avdelingen har dessverre ikke hatt kapasitet til dette. 

Thomes notater forelå i mange år i kopi hos viltforskeren Yngvar Hagen (1909- 1993). Hagen 
var Thomes barnebarn (dattersønn), og Hagen har selv benyttet noe av hans materiale i enkelte 
av sine publikasjoner. Hagens kopi-sett av Thomes notater har dannet utgangspunktet for 
prosjektet. 

Thomes notater har sporadisk blitt benyttet som kildemateriale i ulike sammenhenger. 
Foreliggende presentasjon øker tilgjengeligheten av notatene fra Østfold, og sikrer at 
opplysningene ikke går tapt. I Thomes notater foreligger også tallrike opplysninger fra andre 
landsdeler, fra f.eks. Dovre (bl.a. Fokstumyra), Trøndelag, Lofoten (jf. Vår Fuglefauna nr. 
2, 1993) og Finnmark. Disse er ikke tatt med i rapporten. 

Laila Cumming har vært engasjert ved avdelingen, og har utført et nitidig arbeid med å skrive 
inn materialet fra kopier av Thomes håndskrevne notater. Dette har også inkludert noen besøk 
ved Zoologisk museum, Universitetet i Oslo, der Thomes orginal-dagbøker var oppbevart. Vi 
takker professor Jan Lijjeld ved museet for velvillig assistanse. Thomes notater er nå overtatt 
av Håndskriftsamlingen ved Universitetsbibliotetet i Oslo. Førstekonsulent Geir Hardeng, 

miljøvernavdelingen, har vært initiativtager og fagansvarlig for prosjektet. W"-a.r ~ ~ 
Ottar Krohn 
Fylkesmiljøvernsjef 

I foreliggende 2.opplag av rapporten høsten 1999 er det ikke 
foretatt noen vesentlige endringer. 12.9.1999 er for øvrig 150-årsdagen 
for Thomes fødsel. 
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JOHAN ANDREAS THOME 

Johan Andreas Thome ble født i Stjørdal12.9.1849, og døde 22.7.1912. Han giftet seg 
12.9.1883 med Alfhild Schrøder(14.11.1860- 22.7.1959) fra Steinkjer. De flkk 9 barn, 
bl.a. senere forstkandidat Wilhelm Adolf(1891-1972), også han ivrig ornitolog og jeger, og 
FransiskaAntonette (1886-1955), gift Hagen, mor til viltforskeren dr. Yngvar Hagen 
(1909-1993). 

J.A. Thome var en foregangsmann i utforskningen av fuglelivet i Østfold. Før hans tid 
foreligger mer tilfeldige data, og Thome var blant de første som systematisk samlet og 
skrev ned sine observasjoner. 

J.A. Thomes omhyggelig føne notatbøker er et eksempel til etterfølgelse. 
Observasjoner, ankomstdatoer for trekkfugl, eggm!U, form, farge og eggantall i ulike kull 
o.s.v kan ennå lett leses i originalversjon. Thomes mange data er et meget verdifullt 
kildemateriale. 

Fra årene 1875-1910 da han fartet omkring i fylkets kyststrØk, foreligger ellers få 
opplysninger. De betydelige endringene i faunaen siden den gang anes ved lesing av hans 
notater. De er fra tider da havørn, heilo, åkerrikse, hortulan og flere alkefugler hekket 
langs Østfold kysten; arter som mennesket i dag har utryddet herfra. Det er i så måte med 
vemod nåtidens ornitologer tenker seg bakover i tiden til dager Thome fikk gleden av å 
oppleve. 

Han besøkte steder som Øra, Arekilen på Hvaler, SkMakilen, Seutelva, og Ålekilene ved 
Fredrikstad som idag er ødelagt av utfylling og industri. Det var ellers øyene i 
skjærgården han hadde forkjærlighet til. Det er nok a. nevne Akerøya, Søsterøyene, 
Asmaløy, Rauøy og Missingene. 

Onsøy-bonden undret seg nok: En voksen mann med børse, lang kikkert og samleveske, 
som midt i travleste våronna var ute for å se etter fugler i Ålekilene nær Gressvik, der 
Thome var bosatt. Ålekilene var tidligere en meget rik våtmarlcslokalitet. LikesA. er de 
fleste av Onsøys smA.bekker, som Thome drakk av med sitt lille sammenleggbare 
sølvbeger, forlengst spolert som drikkevannskilder. 

Thomes materiale omfatter en av landet største og mest verdifulle egg samlinger. Han 
målte, veide og journalførte eggene og bidratt med solide data-mengder, se f.eks. Hagen 
(1942). Det meste av hans store samling er skjenket Zoologisk museum i Oslo. Store egg
samlinger har med rette dårlig klang hos dagens ornitologer, men Thome virket i en tid da 
naturen var utsatt for liten grad av miljØpåvirkning. Den gang var innsamling av egg og 
utstopping av fugl akseptert. 

Thome vokste opp i Trøndelag og foreldrene het Frantz Anton Wilhehn (1816-1898) og 
Bertha Sophie (1829-1886), født Richter (Thome og Johannesen 1966). Johan Andreas 
var den eldste av 12 barn. Han interesserte seg allerede fra guttedagene for naturen, en arv 
han videreførte fra faren som var ivrig insektsamler. Johan utdannet seg til fannasøyt og 
ble bestyrer for "oxalsyrefabrikken paa Græsvik ved Fredrikstad" fra 22.6.1875, der han 
virket til sin død sommeren 1912. 
Det var kanskje ikke underlig at Thome egenhendig bare rakk a. gi ut et par større 
fugleartikler (Thome 1882 og 1883). Arbeidet på fabrikken, eggsamlingen som han 
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nitidig stelte og 9 barn i årene 1884-1900 med hustruen Alfhild krevde mye tid og 
omtanke. 

Thomes venn, ornitologen doktor Andreas Bredal Wessel (1858-1940) skriver: "Og det 
må betegnes som et virkelig tap for norsk ornithologi, at det ikke blev ham selv forundt å 
gi en samlet oversikt over de resultater som forelå fra hans nitide utmålinger og veiinger 
av norske egg-kull, eller et bearbeidet utdrag av den lange række dagbøker, som han helt 
siden år 1881 hadde ført over sine iakttagelser innen fugleverdenen" Wessel1926-28). 
(Anm. beg. i 1865 så smått, omfanget utvidet etter hvert). 

Thome brevvekslet med Wessel, som var en fetter av hans kone, og besøkte ham i 
Finnmark eksempelvis i 1904. Wessel (1926-28) publiserte en del utdrag av Thomes 
notater. - Likevel er det nok først og fremst Collett som Thome korresponderte med, som 
bidro til at deler av hans materiale er innlemmet i litteraturen. I flere arbeider nevnes ofte 
Thome, f.eks. i Collett (1894). Collen fikk i høy grad hjelp av ham, og i "Norges Fugle" 
(1921) fmner vi Thomes iakttagelsr vevd inn i stoffet. Han har like stor del i flere av 
Colletts arbeider som Collett selv (Broch 1954).- Thome hadde forøvrig kontakt med 
ornitologene Hans Biler Støren Bahr (1821-1901) i Stavanger og Even Anthon Thomas 
Landmark (1842-1931). 

Til tross for arbeid og stor familie, rakk han ekskursjoner rundt om i landet, eksempelvis 
Fokstumyra på Dovre, der han gjorde verdifulle iakttagelser (Berntsen 1977). 
Thome er et eksempel på en amatør-ornitolog som har fått betydning for vår rikholdige 
ornitologiske tradisjon og litteratur. 

Tradisjonen tro ble også J.A. Thomes sønn Wilhelm AdolfTh.ome ornitolog. Han var 
forstmann, pelsjeger i Kanada og senere pelsdymppretter (Thome og Johannesen 1966). 
Wilhelm Thome har i likhet faren etterlatt seg fyldige notater fra fylket, særlig fra de siste 
årtier av sitt liv. Dessverre er opplysningene i liten grad kommet inn i litteraturen, og selv 
publiserte han bare en notis om mulig hekking av lomvi på Søster i Onsøy (Stema 7:43). 

Det ble flere ornitologer i familien Thome. Jaktkonsulent og senere leder av Statens 
Viltundersøkelser (nå en del av Norsk inst. for naturforvaltning), dr. Yngvar Hagen. 

I forordet til boka, "Rovfuglene og viltpleien" (Hagen 1952) sier han: "Det er for meg en 
særlig glede også å nevne den norske ornitolog, min bestefar, fabrikkbestyrer Joh. A. 
Thome (død 1912). De samlede opptegnelser fra hans lange forskerliv er stilt til min 
disposisjon av hans sønn, forstkandidat W. Thome." 
Hagen har i 1950 og 60-årene gitt spredte ornitologiske bidrag fra fylket. En del eldre 
opplysninger er inkludert i Hagen (1942 og 1952). 

LITfERATUR 
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Collett, R. 1894: Tillæg, (overveiende data fra J.A. Thome), s. 353-375 i: Mindre 

meddelelser vedrørende Norges fuglefauna i aarene 1881-1892. 
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THOMES "V AND PRØVE" 

Er meget instruktiv og er, sammenholdt med de under udbHisningen gjorte iagttagelser, meget 
veiledende til at bestemme i hvilken orden :lggene i et kuld er lagt, hvilket ofte har sin store 
interesse. 
L:lngre tids erfaring har vist, at lig lagt i vand temmelig constant forholde sig meget forskjellig på 
de forskjellige rugningsstadier. Helt friske og nylagte lig vil således gå til bunds og indtage en 
liggende, så at sige, horizontal stilling eller omtrent den samme stilling, som om de var lagt på et 
bord. Altså noget afvigende efter :iggets form. Et ovalt eller ovat lig vil saledes indtage en 
fuldkommen horizontal stilling = -9- , medens et pareformigt eller i den ene ende st!rkt 
uddraget :tg vil ligge nedadvendt med den spidse ende =Ø , således at :lggets Htngdeaksel 
darmer en vinkel på crc l O - 200. 
Men efterhvert som rugningen skrider frem, og ligget bliver lettere, samtidig som luftbUiren ved 
basis udvider sig, og derigjennem lettest i denne ende, vil det mere og mere indtage en opreist, 
indtil helt lodret stilling = ~ , og endelig fl yde op i vandskmpen, høiere og hØiere over 

denne, jo mere det er ruget= U O 
Ved hjelp af dette forhold kan det ofte med lethed bestemmes, i hvilken orden liggene er lagt, 
slirlig i sådarme tilftO.der, hvor rugningen er begyndt, før kuldet er fuldlagt, og denne endnu ikke er 
alt for langt fremskreden, og kuldet ikke er større end på 3-4 lig. I kuld på f.ex. 6 lig, hvor 
rugningen er begyndt, efter at 4 Kg er lagt, vil det selvfølgelig vlire vanskeligt at afgjøre 
rlikkefølgen for de 4 fØrste fig, medens dog sjelden i et uruget k:uld på 6 lig alle ville ligge helt 
horizont.alt, idet et eller flere af de første lig allerede uden egentlig rugning vil have undergået 
nogen forandring, så de løfte den butte ende mere eller mindre, ja endog helt lodret. I 
almindelighed er l dags rugning lidet marlcbar på indholdet, idet noget tegn til embryo endnu ikke 
er synlig, og kun kan marlces på hvidens noget stivere consistens, men små ag ville dog allerede 
efter l dags rugning stå lodrette. Hos store lig er der endog efter 2-3 dages rugning intet synligt 
tegn til embryo, kun hviden antager efter hvert en faster consistens, og sådanne ville heller ikke før 
efter 3-4 dages rugning indtage en lodret stilling. Også hos ubefrugtede !ig udvider luftblliren sig 
ved rugningens påvirlcning, så man også for sådannes vedkommende kan slutte sig til dets plads i 
rlikke.n.. (For noen dr er faksimile av Tlwmts egne nota~r tatt inn. 
En tallre/ch,f.e/cs.l ,0,0,1 ,1. viser antall dager hvert egg er ruget.) 

Beskrivelse av en expedition til Vandsjø 

12. juni 1886: Reiste jeg sammen med 
Ryan på en expedition til Vandsj(). Vi 
opsloge vott standkvarter hos Hans 
Starengen i Råde og foretog derfra ture 
til ()erne. 13de. Med N.tls Hansen 
Starengen til rors reiste vi indover s&n 
til Dilling()en. I Våler besOgte vi et tjern 
kaldet Brtsnner&ltjemet, der ligger i nord 
for gården Kjlresund. V ed denne gard 
voxede en stor prltgtig ener, den sWrste 
jeg ved nogensinde at have seel Den 
havde fulds~dig trti'orm med !igformet 
t:lt krone og målte 18 1(2. fod i hffiden og 
12ll3 fod i diameter. Stammen, der var 
omtr. 3 alen htn til kronen havde en 
omkreds af 2 fod 4" i b!Ysthffide 
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Thomes notater 1875 • 76 • 77 

1875 
Korn kråke ="blåkråke" Con us frugilegus: Apotheker Jentoft fandt et dOdt exemplar på Krageraen i 
midten af decem ber. Der skal vare seet store flokker af dem på forskjellige steder i n!lrheden ai Fredrikstad 
lige til jul, og hold bestandig til på jordeme. 
Myrhauk(blåbOken) Circus cyaneus: Et aldre exemplar skal i hOsten 1870 vllre skudt i n!lrheden af 
Fredrikstad. Efter den beskrivelse jeg dog har fået af formand Pedersen der en tid var i besiddelse al dette 
udstoppede exemplar synes det at have varet en gammel spurveMk. 
Fossekall Cinclus aqua deus: SkjOd jeg ved Seudelven ved Fredrikstad den 31 oktober. 
Gråsisik Fringilla linaria: SkjM jeg et exemplar på Ålejordeme ved Grllsvik, den 27 decem ber, hvor de 
holdt til i store flokke. 
Vaktel Ortygion coturnU:: Et exemplar blev fanget eller skudt på Ellinggård om Msten. Da det var en 
ungfugl er det trolig at den har hakket der. 
Enkeltbekkasin Scolopax gallinago: Enkeltbekk:asinen holdt sig her i hele oktober måned. 

1876 
Alkekonge Mergulus alle: Jan. 25. Blev et exemplar som drevet af stormen blev fOrt ind over land og af 
udmattelse ikke formåede at komme videre, taget levende i narheden af Gra.svik brug. 
Grå hegre ="heire" Ardea cinerea: l midten af september slag 2 hllgrer ned på en Oi lige ved Fredrikstad 
mek. v!lrksted. Den ene blev strax skudt, den anden streifede nagle dage senere om på forskjellige steder 
og viste sig blandt anden også på Ålestranden og i Enhuskilen(Kråkerøy). 
Myrrikse Gallinula poTZJlna: Den 11 september skjOd jeg et exemplar af denne på Ålestranden. Den flOi 
op Ult foran mine fOdder, jeg sendte begge skud efter den uden at ramme, da jeg nemlig tog den for en 
bekkasin, og ikke, fOr jeg havde sendt det andet skud, m!lrkede at den ikke på langt n!lr havde bekkasinens 
raske flu gt. Jeg gik imidlertid efter hvor jeg så den slå ned, den flOi atter op lige foran mine fMder, men 
denne gang tog jeg hensyn til dens sagtne flugt og flllde den. 
Rugde Scolopax rusticolll: Ankom den 18 april. 
Skogsnipe ="Grå benet sneppe" Totanus ochropus: Den 30 april skjOd jeg et exemplar ved Seudelven 
imellem Skårekilen og KjOlberg. 
Dverglo ="den lille strandrjle" Charadrius minor: I Fjeldskilen i OnsO skjOdjeg den 18 juni et 
exemplar. 
Dverg(alk (Stenfalk) Fal co lithofalco: På mastetoppen af Swift som lå ved Grllsvik pir for kullosning 
skjM jeg den 4 oktober et exemplar. 

1877 
Stær Sturnus vulgaris: Sta.ren ankom 25 marts. 
Sanglerke = lerke Alauda arvensis: Samme dag hfute jeg IJlrken. 
Duen (Ringdue) Columba: Så jeg 7 april. 
Linerle Motacilla alba: Lin!rlen ankom den 8 april. 
Rødstrupe Luscinia rubecula: RØdkjlUken viste sig samme dag. 
Tjeld Haematopus ostralegus: Kjelden ankom 4 marts. 
Rugde Scolopax rusticola: Rugden var meget sparsomt tilstede på aftentrakkeL 
Kvartbekkasin Gallinago gallinula: Isar den halvenkelte var meget talrig om høsten (ankom midt i 
september), men pågrund af den tidlig indtradende kulde ttak de allerede bort i midten af oktober. 
Myrrikse Galllnula poTZJlna: SumpMnen, holdt hele sommeren lil på Ålestranden i et vas af Scirpus 
lacustris(sjøsivaks), hvor man om aftenen og natten kunde hOre dens eiendommelig hvislende flOitetoner. 
22 august skjOd jeg et ungt exemplar, hvilket tYder på at den må have hakket der. 
Snepperne.ft •• : Vare nesten ikke at se hverken på vår eller hOsttrllk. Sandsynligvis har de valgt en anden 
vei. 
Toppand Fuligulll cristata: l oktober blev en topand skudt ved Åsgårdstranden n!r Fredrikstad. 
Dobbeltbekkasin Scolopax major: 28 august skjOd jeg en dobbeltbekkasin på Ålestranden. Jeg så ingen 
flere. 
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1878 
Sanglerke =lerke Alauda ørvensis: Larken ankom 18 februar. 
Tjeld HaeiTUltopus ostrali!gus: Kjelden ankom 11 marts. 
Kaie = kaje Corvus monedula: Kajen ankom 11 marts. 
Bokf1nk Fringilla coeli!bs: Bogfinken ankom 12 marts. 
Stær Sturnus vulgaris: Staren ankom 23 mans. 
Rugde Scolopax rusdcola: Rugden ankom 23 marts. 

Thomes notater 1878 

Duetrost Turdus "Viscivorus: Jeg sk:jlkl den 7 april en duetrost inllrheden af Kj()lberg. Der var en tiden 
flok som befandt sig på ttak. 
Due=Ringdue Columba: Duen ankom 7 april. 
Linerle Mota.cilla alba: Linerlen ankom 9 april. 
Steinskvett Saxicola oenanlhe: Stendulpen ankom 20 april. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Kveldknarren ankom 24 april. 
Hagefluesnapper (Svart og hvit nuesnapper) Muscicapa atricapUltz: Den sorte og hvite fluesnapper 
ankom4 mai. 
LAvesvale Hirundo rustica: Ladesvalen ankom 12 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: Gjøken ankom 14 mai. 
Vendehals Iynx torquUltz: Vendehalsen ankom 15 mai. 
Tårnseiler Cypselus apus: Tårnsvalen ankom 26 mai. 
Vaktel Ortygion coturnix: Vagtelen bar hakket ved Kj()lberg. 3 Wlger blev ihjlilslået den 2 september af 
slåttemaslånen. 
VepsevAk Pernis apivorus: VepsehOken er den 23 juli skudt ved KjOlberg. Exemplaret var en han. 
Fjellerle =11alpelerke" Alauda alpestrls: Apotheker Jentaft skj&l i Mst (antagelig i september) blandt 
en liden fl ok et exemplar af B jerglarken. 
Jaktfalk Falco gyrfalco: Et Wlgt exemplar af jagtfalken sk:udt ved Orebak i Onso l oktober. 
Vannrikse Rallus aquaticus: Vandrixen har iår hakket i Ålekilen. Jeg skj&l et ungt exemplar den 13 
oktober på samme sted. Jeg så flere af den og de holdt sig der til den 27 oktober. 
Vandrefalk =11pilegrimsfalk" Falco peregrinus: Skudt ved sOkanten i det 89dlige OnsO, hvor den har 
rede. Tiden var juni eller juli. 
Enkeltbekkasin Scolopax gaUinago: Enkeltbekkasinen hiDck:er tahigt i Arelålen på KirkeOen. 
Kvartbekkasin = "smAbekkasin" Scolopax galUnula: Srnåbekkasineme reiste i de sidste dage af 
oktober. 
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TillOrdag den 23 august havde jeg meldt mig til forvalter Magelsen på Ellinggård for om sOndagen at gå 
påjagt i Ellinggårdskoven, hvor der iår ikke skulde mangle på fuglevildt, efter hva man måue formode 
efter det uslidvanlig livlige spil, som islr tiuren ivår havde holdt der, og da ligeledes såvel våren som 
sommeren må siges at have varet heldig for rugningen og opfostringen, turde det bedste h.åbes. 
Jeg reiste da om eftenniddagen til Ellinggård og den fOlgende morgen kl. 7 drog Magelsen og jeg til sk:ovs. 
Vi fulgte en vei gjennem den temmelig svllre skov, henimod en stor m9r", hvor vi troede at finde kold, og 
hvor der vilde vl1re nogenlunde let at skyde. Det varede ikke lllnge fOr vi også fandt fugl, idet 3 a 4 I()ier 
med naget mellemrum flOi op inl1rheden af veien uden at Pluto kunde få stand. Jeg skOd på en af dem, idet 
den svingede over veien på henved 80 alens hold uden at trll.ffe. 
Vi kom imidlertid til m)iren, og i noget hOit lyng i mYrkanten, hvor der stod nagle spredte furulliler, 
begyndte Pluto at tnilcke an. Jeg holdt mig umiddelbart efter af fr9gt for at fuglene ikke vilde tr)'kke 
tilstrlikkelig, og ganske rigtig, idetsamme Pluto fauede stand flOi en tiur op langt foran ham, for langt til at 
skyde, derpå flOi den ene op efter den anden idethele 6, og endelig tilsidst en rOi, den Pluto stod for, og 
som havde ligget ganske nllr foran ham og tr)'kkel Denne, den eneste der fltsi op på skudhold, vidste dog 
at passe sit snit, så den strax fik en furu imellem sig og mig. Jeg slcjOd dog igjennem lrllet og det traf. 
Dette bragte den rent ud af concepteme, så den steilede lodret i veiret over trlltoppene og jeg troede et 
Oieblik at den vilde falde, men turde dog ikke se det an, hvorfor jeg gav den det andet JOb, hvorpå den 
tumlede rundt i luften og faldt til marken. Det var en voxen I()i på 8 mark?. Imidlertid flOi flokken Mlit 
over m)iren og over en ås på den anden side så vi fandt det meningslOst at opsOge den mere. I den ene ende 
af myren på en åsrabbe, der lå for sig selv ligesom en O i myren fik atter Pluto stand lige i mYrkanten 
imellem meget t!lt småskov, så al den anledning, som her frem bOd sig til at få slcjde var inden fuglen kom 
så Mit at den var daklcet aC trfuoneme og dertil var neppe 2 alen fra marken. 
Fuglen trYkkede hårdt, og Pluto stod fast, så jeg gik den på nagle B alen nllr, inden den flOi op. 
Meddetsamme den brusede op. kastede jeg til Oiet og skjOd akkurat i det Oieblik, den havde nået i hOide 
med trltkroneme. Foran mig stod en tyk rOg der skjulte alt foran mig og intet hOrte jeg til fuglens fortsatte 
flugt, jeg vidste ikke hvad enten det var trllf eller bom. Den havde dog ikke hivet sig over trleme, men jeg 
havde heller ikke hOrt naget dump. Heller ikke så eller hOrte jeg noget til Pluto, og jeg blev bange for at en 
ulykke var ha.tdt, alt var så stille og Pluto havde befundet sig lige under slcuddets retning. 
Med ånden i halsen gik jeg da frem, men så her til min gllide Pluto sOge et st)lkke fra, ligesom den skulde 
have Mrt eller seet fuglen falde, men det blev dog forgjaves, der var ingen fugl at fmde, og rimeligvis 
havde jeg også skudt en bom, idet skudet fonnodentlig var gået under den. Det hele gik så hurtig for sig at 
jeg ikke ved enten det var en rOi eller århOne, jeg havde skudt på. 
Vi kom nu oppå en tiden ås i kanten aC myren og havde netop gjordt hold for al bestemme i hvilken 
retning vi skulde drage, da jeg blev opmArksom på slc9ggen af en fugl, der kom bag os. ldetsamme jeg 
vendte mig om fik jeg se to store vinger aC en fugl, der slog til i en grantop omtrent 150 alen bag os. Vi 
kunde dog ikke langer se den, da de foranstående tra.er skjulte den, jeg formodede at det var en bOg og 
tilbOd Magelsen at prOve sin lykke. Han vilde ikke modtage tilbudet og jeg listede mig derfor selv ihold 
med den bag trlleme, der gav ypperlig dakning. lmellem grenene på en gran der stod imellem mig og den, 
hvor i den sad, kunde jeg skimte al den var en Mg. Jeg lagde til Oiet, tr)lkkede lOs og den faldt dOd til 
marken. Det var en gammel hvepsehOghan (Pernis apivorus), et nyt tillilg til de fugle jeg forben har havt 
anledning til at skyde. Da jeg kom hen til Magelsen, der havde ventet på det sted hvor vi havde gjordt 
hold, havde han tod.supen fi1rdig og just som jeg tOm te den sprang en hare op lige ved os, hvor den den hele 
tid havde ligget i en klOvt kun nagle få alen fra os, den fulgte klOvten og forsvandt strax, jeg fik ikke 
engang se den. Vi kom imidlertid til den trakt, hvor vi havde seet Jruldet drage hen, men skoven var her så 
stor og tat at der ikke kunde vare tale om nogen jagt. Pluto fandt også kuldet, med meddetsamme som han 
markerede og beg}>ndte at lrllkke an flOi samtlige op omtrent 100 alen fra os. Lidt senere traC vi også et 
stort dtjUglkuld i den samme trakt uden at få anledning til skud. Da vi detnastkom i mere åben skav og 
atter fulgte en vei så jeg Pluto markere et stykke fra veien, vi standsede for at afvente, men inden han fik 
stand rusede 2 I()ier op, og den ene kom farende ret imod Magelsen. Han sigtede efter den og rOien var 
allerede over ham og endnu intet skud, så jeg blev bange for at han skulle blive for sen, da den et Oieblik 
senere vilde vl1re imellem ldeme på den anden side veien, hvorfra jeg ilcke lUrde vente med mit sk:ud. Den 
faldt ned lige foran Magelsen. Det var en ungrOi på 6 mark?. Vi traC endnu flere enkeltvise fugle, men 
uden held, da de ikke vilde tr)llcke. Det viste sig at ungeme allerede vare så store at flere ikke langer fulgte 
moderen. Et par gange traf vi også en enkelt årfugl. Da vi kom ind i naget t:lt blandingsskov (or og gran) 
hOrte jeg pludselig lige over mig et gak!gakl. 
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Jeg fllc også strax ~ie på en ungr~i i toppen af en hOi gran. ldetsamme jeg kastede til Oiet strakte den sig 
forover til flugt, men det blev en flugt ned igjennem grenene. Endnu tlafPluto et kuld storfugl, han var 
langt fra os, men vi kunde godt holde Oie med ham, da skoven var åben. Også disse flOi op til alle kanter 
fOr han file stand. Gamlemutter flOi lige imod os og satte sig from i en furu på et snes alen fra os. Jeg 
syntes nu det kunde vl!.re Magelsens tur at sky de en fugl, og da tilbudet var så pent anmodede jeg ham også 
derom, men han var endnu galant nok til at lade mig have retten, hvilket noble tilbud jeg alligevel ikke 
vilde modtage. Men denne akkorderen: om dens liv fandt rOien ikke behag i, og afsted for den som en pil 
bag det n!lnneste tra. Der var nu ikke tid til mere akkordering og eftel" den sendte jeg en ladning haggel 
netop som den kom frem i en åbning mellem to tr.ier. Den havde sådan fart at den fOrst nåede marken flere 
alen bortenfor åbningen med et tungt dump, der tilkjendegav at det var en lrllf. 
Jeg havde nu skudt l hvepsehOg og 4 rOier, hvoraf 2 vo:me på hver 8 mark? og 2 unge på hver 6 mark?. 
Vi vendte nu tilbage til Ellinggård, da det allerede var middag. 
Om eftermiddagen reiste vi til AmundrOd, hvor Fredrik Werenskjold feirede sin 42-årsdag og havde der en 
behagelig aften. 26 august (Tirsdag) var Hauge og jeg om morgenen en tur i Ålefjeldene, hvor vi tlaf et 
storfuglkuld, hvoraf jeg skjOd en ungrOi ( i fl.) medens Hauge anskjOd en tiur. 
Denne flOi blot en 200 h 300 alen til en mjr hvor den slog ned og hvor Pluto fik fast stand for den. Vi gik 
hen til og jeg liMte den op, men aldrig har jeg gjort et dårligere skud. Den rusede op lige imod mig og var 
vel neppe mer end 6 h 8 alen fra mig da jeg gav ild, uden at tage sigte blot rettende lObet efter den. Hauge 
brll.ndte så på, men da heller ikke dette traf, sendte jeg mit andet skud ret efter den og vel sigtet, idet den 
holdt på at forsvinde over tratoppene. Den var endnu da neppe mer end 40 alen borte og kom dog fra al 
denne ild. Jeg ved ikke hvad der denne gang kunde forlede mig til at skjde uden at sigte, noget jeg aldrig 
tilfom? ved at have gjordt. Men det var også et eiendommeligt tilflllde at have en sådan stor skive på så 
nart hold og nasten ret over sig, man måtte nasten blive tilbOielig til at tro at det måtte trllffe selv om man 
ikke sigtede. Inde i storskoven traf vi den endnu flere gange, men lod os ikke mere komme sig på livet, 
indtil den endelig forsvandt for os. Også de Ovrige af kuldet fandt vi igjen, men flk ikke mere skud på 
dem. 31 august (sOndag) vare vi auer ude, men trai da tiurkuldet i storskoven, så vi ikke flk s.k:ud på dem, 
uagtet Pluto fflrste gang havde god stand. Ligeledes traf vi et årfuglkuld i så W skov at det blev umulig. 
Jeg fl.k gjordt et sUlngeskud, der udentvil blev en bom. 

Mår Muste!JJ martes: En skovmår skudt i Ellinggardsskoven i begyndelsen af januar. 
TafTeland Fuligula ferina: 2 taffelander er iår skudt her. En hun den 4 februar og en han den 12 oktober. 
Den Wrste blev skudt ved Grasvik i en råk, den anden i Seudelven. 
Sangsvane Cygnus musicus: Sangsvanen holdt sig her i månedeme januar og februar. Den er seet på 
flere steder, ved Øren, ved Kråka og ved Krosnls, hvor der på en gang blev seet12 stk i fOlge. 
Grå gAs Anser cin.ereus: Grågåsen ankom 26 februar. 
Sanglerke =lerke Alauda a111ensis: Llrken ankom 2 marts. Jeg så den sidste gang 12 oktober. 
Stær Stumus vulgaris: Staren ankom 9 marts. 
Kaie = kaje Co111us monedu/Jz: Kajen ankom 9 marts. 
Bokfink Fringil!JJ coelebs: Bogfinken ankom 19 marts 
Tjeld Haematopus ostralegus: Kjelden ankom 26 marts. Den holdt sig herlige til6 december. 
Due=Ringdue Columba: Duen ankom l april. 
Linerle Motacilla alba: Linerlen ankom 2 april. Afreiste 12 oktober. Senere seet l linerle 5 november 
og 17 november. 
Rugde Scolopax rusticola: Rugden ankom S april. Afreisen 29 og 30 oktober. Endnu seet 9 november. 
Måltrost Turdus musicus: Sangtrosten ankom 9 april. 
Rødstrupe Luscinill rubecula: R.Odkjllken ankom 12 april. 
Heilo Charadrius apriCilrius: Heiloen ankom 16 april. 
Steinskvett Saxicola oenanthe: Stendulpen ankom 25 april. 
Hagenuesnapper 11 Svart og hvit nuesnapper" MusciCilpa atricapilllz: Den sorte og kvide fluesnapper 
ankom4 mai. 
Taksvale Hirundo urbiCil: Tagsvalen ankom 11 mai. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Kveldknarren ankom 12 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: GjOken ankom 12 mai. 
Tårnseiler Cypselus opus: Tårnsvalen ankom 18 mai. Afreise i midten af september. 
Kornkrlke ="blåkråke" Co111usfrugiløgus: BJJkråken. En tiden flok på 617 stk:r holdt til ved 
Ålegårdene i midten af apriL En blev skudt. 
Tre lerke AIJJuda arborea: Den 26 april skjOd jeg en trrul!.rke i Ålebjergene. 
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Lundefugl Mormon arcdcus: Et gammelt exemplar a! lundefuglen blev den 2 mai bragt tiltorvs. 
Trane Grus cinerea: 5 traner kredsede over byen den 27 mai. Den 25 havde de vist sig på Ellinggård, 
hvorfra de strax droge bon efter et kon ophold på markeme. Fra Moss berettedes at de den samme dag 
vare ankomne til V!mO i Rygge, hvor der den 28 endnu indtraf en 6te. Indtil beremingens datum den 7 
juni holdt de sig fremdeles på samme sted. 
Grønnstilk To/JlmJS glo.reola: Den grOnbenede sneppe 6 stkr holdt til på Ålestranden den 28 juli. 6 
august så jeg den der for sidste gang. 
Myrrikse Ortygometra porzana: Den plettede sumphOne havde iAr traktet både på Ålestranden og i 
Skårakilen, så den derfor var meget hyPpig at traffe i hOSL 
Tundrasnipe (krumnebsneppe) Tringa subarqUillll: En gut skjOd den lO el. 11 september 4 spovsnepper 
på Ålestranden. 
Heipiplerke =" engpiplerke" Anthus praunsis: Engpiplarken holdt iMst til i stor m!lngde på 
Ålestranden. Jeg så den for sidste gang den 12 oktober. 
Dvergfalk F ale o liJhofalco: Den 15 april så jeg en dvergfalk på en mastetop i byen. 
Myr hauk Circus cyaneus: Den blå kjarMk seet af Magelsen ved Ellinggård i begyndelsen af juni. 
Exemplaret, der har varet en gammel han, holdt til i flere dage på et lavtliggen (sidJJnd) jorde, hvor den 
jevnlig var at se flyvende i kredse ganske lavt over marken. Den hvilede på marken, men var al tid på sin 
post, så det lYkkedes ikke at komme den på skud. 
Vepsevlk Pernis apivorus: Jeg skjOd l gammel han af vepsehOken i Ellinggårdskoven den 24 august 
Havørn Haliaetus albicilla: En hun-havOrn skudt ved reden pA Ellinggård 19 april. Den havde allerede 
da 2 noget vannede !lg. 
Vendehals lyru torquUIJJ: Vendehalsen blev ikke bemarket !Or 18 mai. 
LAvesvale Hirundo rustica: Ladesvalen drog bon 21 september. 
Rakkelbane Tetrao urogallides: Ved Korshavn på KirkOen er i de !Orste dage a! oktober skudt en 
rakkelhane. Den har i de sidste 10 år optrådt meget hyPpig på Nlvnte sted, og nllsten hven år i dette 
tidsrom skal den vare skudt der. 
Vipe Vanellus cristatus: Viben viste sig i Ålekilen endnu 18 oktober. Obs. 28 mans. 
Brusbane Machetes pugnar: 22 august skjOdjeg en brushtsne under bekkasinjagten på Ålestranden. 
Rødstilk Totanus calidris: Den rOdbenede sneppe fandt jeg bakkende på en holme inlrheden af HankO 6 
juli. Den havde små unger. 
Enkeltbekkasin Scolopax gaUinago: Enkeltbekkasinene indfandt sig på sine hOstbetesmarker Ålekilen og 
Skårekilen i slutten af juli Afreisen foregik i de sidste dage af oktober. 
Kvartbekkasin = "smAbekkasin" Scolopar galllnula: Sm!bekkasinerne begyndte at indfinde sig i 
kilerne efter midten af september. Afreise 2 november. 
Sothøne Fulica atra: Et par a! sochOnen tog ivåres tilhold i vardgravene omkring Tomb i Råde, men da 
den ene uheldigvis blev et bytte for gårdshunden, forlod den anden også stedet. 
Åkerrikse Crer pratensis: Agerrixen kom meget sent, iallefald hOrte jeg den ikke fOr omkring 20 mai. 
Gråbegre ="heire Ardea cinerea: 12juli så jeg en hegre i Fjeldskilen i Onso. 
Sjøorre Fuligulafusca: 10 juni fandt nogle fiskere et rede med 8 llg nar vandel på nordre SOster. Såvel 
!lggene som fiskernes beskrivelse af fuglene, der flOi fra stedet da de kom roende Ult forbi godtgjOre at 
x)svartanden hl!kker her. 2 af lggene, som bleve tilsendte universitetet ere også af Nord vi bestemte at 
tilhOre denne fugl. Til sWtte for denne antagelses rigtighed tjener desuden den i dobbelt henseende 
interressente observation, iagtcageelsen af en x) svartand med 4 små unger den 27 september. Anm, 10 juni 
Sd Larsen Ulk ved Kragerøholmerne 5 store fugk pd lang afttand, hvis ftugt og skrig lignede grdgjiis. Det 
har formodentlig våret tranerne.JJ juni: ErholdJjeg 6 åg.fundne på nordre Søster dagenforud. Jeg hm 
bestemt dem til at ti/hOre Fullgjusu. 27.sept.: Som Mget usiidvanligt berettede G.Lo.rsen at han den 27 så 
en Fulig.fusca med 4 terrvnelig sm4 unger vestenfor StromJangen . • x) Anm.: Funnet dreier seg 
sikkert om sjøorre. Na.,neforvirring: Svensk betegnelse "svartllnd" =norsk navn for ~øorre. 
Bergand Fuligula marila: 12 oktober så jeg 2 bjerglnder i Ålekilen. Oren er ellers det eneste sted hvor 
den pleier at vise sig om hOsten. (Hafslund, stgkjunker Hafslund, meddelelse). 
Siland Mergus serralor: En f"lSkand med endnu dunkUldte unger er bemArket 28 september. 
Makrellterne Sterna hlrundo: 6 juli fandt jeg halvrugede Jlg af makreltemen. 
Polar jo Lestrls pomarinus: Den bredhalede jo har denne hOst varet meget almindelig. Alle de 
exemplarer jeg har seet vare unge fugle. 
Alke Alca torda: En brednlbbet alke er 23 juni observeret af G.Larsen i narlteden afLaurlruUen. 10 
oktober begyndte begge alkearter a1 komme ind i fjorden. 
Fjæreplytt Tringa mllrillma: 26 april skjOd jeg en fjarepist på SOstrene. 
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FORÅRET UNIVERSITETSMUSEET l 1879 

06.02 En Mergu.s serrator Silandung hann fra sommeren skudt af mig selv ved Fredrikstad ste februar. 
En FuJigulaferiM TafTeland hun skudt af ovennaskinist O.Aliauge i en råk ved Grtsvik 4de 
februar. 

07.07 .2..J.&. der formodedes at vare af Fuligulafu.sca Sjøorre, fundne på SOsterOerne ste juli. 
Sammenlign iagttagelseme !01'311. 
En Totanu.s calidris Rødstilk, dun unge taget af mig selv i OnsOskj:lrgården 6te juli. 

20.07 En U ria grylle Lomvi, smukt exemplar, unge fra forrige Ar, skudt af Kristian Ellingsen i 
KragerOholmene 19de juli. 
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1880 
Perleugle Strix tengmalmi: I februar måned så jeg et exemplar af perleuglen udstoppet hos stykjunker 
Hafslund. Fuglen, der antagelig var et 9Jtgre individ, var skudt i en lade på gården Skjlllsbu på Vestertkn 
det foregående år, hvilken tid kunde ikke erindres, men antages det at vare om vinteren. 
Svartspett Picus martius: Gjertrudsfuglen. Den 17 april sa.es et sk:udt exemplar på torvet. Den var 
antagelig fra Veum i Glemminge. For 2 år siden er her skudt 2 exemplarer af den, l af S. Thorstensen på 
KragerOen, samt l af Magelsen pA Ellinggård. 
Havsule Sula bassana(Dysporus bassønus): Den 22 april er 2 havsuler seet i Skårakilen. Beskrivelsen af 
disse fugle som jeg har fra to 6ienvidner gik ud på at 2 store hvide fugle af stOrrelse eller sWrre end 
edderfugle lå, såvidt kunde skjOnnes svOmmende, ganske nAr land. De lå ganske stille uden at flYtte sig 
synderligt, men tog flugten da man narmede sig for at sk:yde dem. Lange ben blev ikke bemarket, derimod 
beskrives halsen som lang. Forklaringen om Jtllbbet var naget usikker, dog skulde den nok vare tyk. 
Farven var overalt hvid, undtagen på vingeme hvor der var naget sort. 
Et exemplar er ogsa. skudt i Skårakilen om våren 1877 eller 1878 og solgt i Fredrikstad til udstopning. 
Dvergfalk Falco lithofalco: Dvergfalken sA jeg pA A.ker()en 2S april. 
VepsevAk Pernis apivorus: En han afvepseh6ken skudt i Ålebjergene 26 mai. 
Havørn Halwetus albicilla: Et ungt exemplar afhavOmen sk:udt ved Landegård i ORSO 31 januar. 
MusvAk Buteo vulgaris: Musvåken ankom i begyndelsen af april. 21 juli fandtjeg dens rede med 3 
unger af meget forskjellige alder og udvikling. 
Tretåspett Picus tridactylus: En hann af den tretåede sp~tte skudt i Ålebjergene 4 oktober. 
Vendehals lynx torquilla: Vendehalsen ankom l mai. Åglagningen begyndte i slutten af måneden. 
Gjøk Cuculus canorus: GjOken ankom 9 mai. 
Lllvesvale Hirundo rustica: Ladesvalen ankom 11 mai. Åglllgning efter midten af juni. Afreise mellem 
23 og 25 september. 
Sandsvale Hirundo riparw: Digesvalen hllkker kolonivis på fl!.stningen Kongsten. Den havde begyndt 
!lgHlgningen midt i fOrste halvdel af juni. 
GrAnuesnapper Muscicapa grisoltJ: 20 juni fandt jeg dens rede med nykUikkede unger. Ligeså 14 juli et 
rede med små nys udkUlkkede unger. 
Hagefluesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Muscicapa aJricapUIIl: Den sorte og hvide fluesnapper 
ankom lO mai. Lagde Ag i begYndelsen at juni. 
Varsler !Anius excubitor: Varsleren er seet ved Vollabjerget (Åle) 7 november, samt skudt af Hafslund 
ved Kongsten i midten av november. 
Kaie = kaje C orv us monedulll: Kajen ankom 25 februar. 
Stær Sturnus vulgaris: Staren ankom 22 februar. 17 oktober så jeg blandt en tiden flak stllr en med hvid 
stjert. Afreise ved 17 oktober. 
Bokfink Fringilla coelebs: Overvintrende bogfmker observeret. Ankom 28 marts. 
Bjørkefink Fringina montifringUIIl: Bjergfmke:r have vinteren 1879 - 1880 forekommet temmelig talrigt 
heromkring. 
Grønnfink Fringilla chloris: GrOnfmker vare ogsa. meget alm. her i vinteren 1879-1880. I selskab med 
bjergfinkeme streifede de omkring og gjllstede rogne~eme, der denne vinter vare uslldvanlig rige pA 
bar. 13 juni sA jeg den i det sydlige OnsO. 
Tornirisk Fringillll camUJbina: Tomirisken var talrig på Oren 11 april. 12 mai fandt jeg dens rede med 
41lg. 
Bergirisk Fringillaflavirostris: Jeg skjOd et exemplar at den guln!bbede irisk på Oren Il april. 
Sivspurv Emberiza schoeniclus: Jeg skjOd en sivspurvpå Age~n 17 mai. 
Snøspurv Emberiza nivalis: Snespurven forekom her idetrnindste til henirnod udgangen af marts og var 
atter vendt tilbage hertil 24 oktober. 
Sanglerke =lerke Alauda arvensls: Larken ankom 14 februar. Afreise 17 oktober. 
Trelerke Alau.da arborea: TrlWlrken ankom 14 marts. 
Skjærpiplerke Anthus rupestrl.r: Jeg fandt et skjArpipl!lrkerede med 2 Ag på Misingerne 16 mai. 
Heipiplerke = "engpiplerke11 Anlhus praJensis: Engpipl!lrken var ankommen 22 april. Afreise i slutten 
af september, en og anden bemliiket indtillO oktober. 
Linerle Motacilla alba: Linerlen ankom 7 april og reiste i de sidste dage af september. 
Guterte Mofllcillllflava: Gulerlen ankom S mai. 
Fossekall Cinclus aquaticus: Fossekallen observeret flSrste gang om hOsten 24 oktober. 
Grå trost Turdus pilaris: Flokketrosten forekom meget talrig hele vinteren. 1879-1880. 
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Måltrost Turdus musicus: Sangtrosten ankom 9 april. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Adskillige rOdvingetroster have overvintret i 79-80. 
Svarttrost Turdus rmrula: Også ikke ganske B sorttroster have overvintret i 1879-1880. 
Ringtrost Turdus torquatus: I de fOrste dage af marts skal der vllre solgt på torvet i Ostre Fredrikstad 2 
ringtroster fangede i snare på KragerOen. Ankom 17 april. 
Rødstrupe Luscinia rubeculll: ROdkjalken ankom 11 april. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: ROdstjerten ankom 2 mai. Åglligning i de fflrste dage af juni. 
Steinskvett Saxicola oenanthe: Stendulpen ankom 17 april. 
Tornsanger Sylvia cinerea: Gråsangeren havde flyYedygtige unger 23 juni. 
Hagesanger Sylvia hortensis: 22juni fandtjeg havesangerens rede med 5lidt varmede rede med 5lidt 
vannede Ag. 
Løvsanger Sylvia trochilus: LOvsangeren, der er den eneste sanger, som jeg har fm1det på de galde, 
n!:!.sten for tra.vegetation med Wldtagelse af enebusker og enkelte rosenbusker, blottede havOer, var 
ankommen l mai. Jeg fandt små unger 23 juni og vannede lg 30 juni. 
Toppmeis Parus cristatus: Topmeisen havde udflOine unger 23 mai. 
Kjøttmeis Parus major: Kj6dmeisen havde små unger 23 mai. 3 juni fandt jeg dens rede med 7 friske ll.g. 
Blåmeis Parus coeruleus: 20 juni fandtjeg blåmeisens rede med 5 friske llg. 
Løvmeis Parus palustris: Jeg fandt et swnpmeis rede med 9 stlirkt. vannede ag 20 mai. 
Stjertmeis Orites cauåatus: Langhalemeiser er flere steder observeret ihOst. fflrste gang 24 oktober. 
Tårnseiler Cypselus apus: Tårnsvalen ankom 18 mai. 
Nattravn Caprimulgus europæus: KvWknarren ankom 27 april. 19 juli fandtjeg dens rede i 
Prllstegårdsskoven i OnsO med 2 starkt varmede llg. · 
Skogdue Columba oenas: Skovduen ankom 18 marts. 3 juni fandtjeg dens rede i en fjeldklOft i den 
mod sOen vendende bratte fjeldva.g sOndenfor Krosruis, på et na.sten utilgjllngeligt sted. Det indeholdt 2 
friske llg. Afreisen foregik ved 15 oktober, en eftemOler observeret ved KjOlberg 8 december. 
Orrfugl Tetrao tetrix: ÅrhOnens llgUlgning beg}Jndte i slutten a! april. 9 mai fandtjeg et årMnrede med 
8 varmede llg. 
Vaktel Ortygion coturnix: Vaktelen er i juni måned hOrt på flere steder omkring KjOlberg og Ellinggård. 
Vipe Vanellus cristatus: Vibene ankom 7 marts. 25 april fandtjeg dens fuldvllrpede rede på AgerOen. 
Heilo Charadrius apricarius: Hejloen holdt sig her til midten a! oktober. 
Sandlo ="strandrylen" CharadrilJs hiaticula: S1Iandr9len ankom 15 april. 
Tjeld Haematopus ostrilegus: Kjelden ankom 16 marts. 
Storspove Numenius arquatus: Spoven ankom 8 april. 
Brushane Machetes pugruzx: Brushanen ankom også 8 april. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Glutsoeppeo har ideunindste fra beg9ndelsen af juli måned stadig vist sig i og 
omkring Ålekilen. Et ungt exemplar (dog fuldstllndig voxen), som blev sk:udt df'l' den 7 august sYnes at 
vidne om at den har blikket der eller inJlrheden. Den blev ofte påtruffet inde i skoven temmelig langt 
ovenfor (vestenfor) Ålekilen. I Strålsund {KragerOen) holdt df'l' i hele september til et kuld på 6 stier a! 
disse fugle, hvoraf de fleste blev skudte. 
Grønnstilk Totanus glareola: Den grOnbenede sneppe havde i juli måned tilhold i Ålekilen og 
sandsynlig at den hl!kkede der. 
Sandløper Calidris areruzria: Et exemplar af sandlOberen er 10 oktober skudt ved Svarteskj!:lr (vest for 
StrOmtangen), hvor den var i selskab med en liden flok Tringa alpina(myr.snipe), hvoraf 5 bleve skudt. 
Rugde Scolopax rusticolll: Rugden er observeret i midten af februar i narheden af bYen. 
Den var ankommen til HvalOeme 21 marts, men var ffirst at se ved Fredrikstad 24. 
Åglllgningen begyndte fOr midten af april. Afreise omkring 22 oktober. 
Enkeltbekkasin Scolopax galliruzgo: Enkeltbekkasinen ankom 7 marts. På Ålestranden hOrte jeg dens 
mllkring endnu i slutten af mai, så den vistnok hakker der, men ialfald spanomL Afreise omkring 25 
oktober. 
Kvartbekkasin ="smlbekkasin" Scolopax galli.nldll: Afreise samtidig med enkeltbekkasinens. 
Myrrikse Ortygometra poTZJZruz: Den plettede swnph6ne har også iAr havt tilhold såvel i Ålekilen som i 
Skårekilen. BesYnderlig forekommer det mig at den ikke er at hOre mr langt frem på sommeren, - iår 
fOrste gang 5 juli -, men led sig da som sådvanli~ flittig hOre i lllngere tid. <Se 10 julj) Fra begyndel.sen aj 
denne uge har Gallinula porzaTUJ varet hOrt pd Alestranden. Jeg .s/adJU tro al fknM fo.gl ingen ljd giver fra 
sig for den har unger, eftersom fkn aldrig Mre.sfor langtfrempd sommeren*(fkn J6de om aftenen hOrte 
jeg ved .siden aj den .sådvanlige skarpejloilenfra 2-3 forskjellige hold og.sd en meget finere og svagere 
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floiten der ut11ivlsomt var unger der svarede TNJderen). 12 august fandtjeg dens forladte rede nydende på 
vandel, men fastheftet til sivet i Ålekilen. Observeret sidste gang 3 oktober. 
Åkerrikse C rex pratensis: Agerrixen ankom 17 mai. Den var iår almindeligere end jeg tidligere har 
observeret den. 
Grågås Anser einere us: Grågåsen ankom 29 april. HOsttrlikket foregik irnellem 26 og 29 september. Et 
exemplar skudt i Råde og et på Oren, begge undrr h0stn1lkket.. 
Gravand ="fagergåsen'' TadornD ~ulpanser(Vulpanserttzdornø): Fagergåsen ankom 
19 marts. 
Stokkand Anas boschas(boscus): Stokanden havde unger 26 mai. 
Brunnakke Anas penelope: Brunnakker holdt sig ved 6ren endnu kort ffir jul. 
Ærfugl Somateria mollissimll: Edderfuglen havde lagt llg i midten af mai. Jeg fandt stltrkt varmede ll.g 
på Struten 16 mai. 
Havhest Procellaria glacilllis: Havhesten slrudt af apotheker Jentoft ved Fugleskj~ (HvalOeme) 21 marts. 
Lomvi U ria troille: Alkerne begYndte allerede at komme ind i fjorden 4 oktober, og i midten af måneden 
forekom de i m!lngde omkring SOsttene. 
Albinos: En albinos, hvid med et grålig brunt anstr()g oventil er slrudt ved HvalOeme i midten af november. 
Jordugle Strix brachyotus: En kortibet ugle slrudt (af Jentoft) på nordre del afKirkeOen (HvalOeme) den 
Il april. Den sad i lyngen. 
Toppand Fuligula cristata: En topand slrudt i Vauerkilen på HvalerOeme hOsten 1880. 

TRÅKFUGLENES RÅKKEF0LGE 1880 
Alauda arvensis 
Stumus vulgaris 
Corvus monedula 
Vanellus crista1us 
Scolopax gallinago 
Alauda arborea 
Haematopus ostralegus 
Columba oenas 
Tadoma vulpanser 
Scolopax rusticola 
Fringilla coelebs 
Motacilla alba 
Numenius sp. 
Machetes pugnax 
Turdus musicus 
Luscinia rubecula 
Charadrius hiaticula 
Saxicola oenanthe 
Turdus torquatus 
Caprimulgus europæus 
lynx torquilla 
Sylvia trochilus 
Luscinia phoenicurus 
Motacilla flava 
Cuculus canorus 
Muscicapa atricapilla 
Hirundo rustica 
Crex pratensis 
Cypselus apus 

14 februar 
22" 
25" 
7marts 
7 " 
14 " 
16 11 

18 .. 

20" 
24" 
28" 
7 april 
8 " 
8 .. 
9 It 

11 .. 
15 .. 
17 .. 

17 " 
27 " Anser 29 april 
l mai 
l .. 

2 " 
5 .. 
9 mai 
10 .. 

11 " 
17 .. 
18 .. 

FORÅRET UNIVERSITETSMUSEET I 1880 
27.02 5 Fringilla montefringjlla Bjørkermk samt 

2 Fringilla chloris Grønnrmk slrudt i dagene 17de - 19de februar på Grllsvik. 
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Ingttagchicl' frn DyrcYerdenen _ved Fredriks

stad i 1881 
Af FannaccuL Joh. Thomo. 

Som man vistnok vil have i friskt ~Iiodc, var Vinteren 
i 1880-81 o\"ennaade streng, ikke mindr~ paa denne Kant 
end over det hele Laud forønigt. Den begyndle tidligt, do;; 
rigtig for fuldt Ah•or først fro l\Iidten af December, og od
mærkede sig ved et uroligt, ofte .stormende Veirlig, der led
sngedes :1! stærke Snefald. Fornemmelig udmærkcde Februar 
og Mart.s sig i denne Henseende; den !Iængde Sne, som ,·ar 
ved Udgnngen of J:lDuar, var ikke synderlig stor, d:l den 
enkelte Go.nge ved indtræfl'ende Lindveir og Regn nr dehis 

·ron'\11llden; men i Februar og !Iarts falclt derimod en :liængtle 
Sne, der hvirvlet o.C Stormen bobede sig op i nlenhøie Faner 
og · begrov Gjærderne, san man endog lagde Kjøreveien lige 
over dem, og da Vinteren i Sluten nf Februar nanede Top
punktet af sin Strenghed, frøs ogsno. hele Christinniafjorden til, 
saa nl Dompskibsfnrt for en længere Tid blev Iuldstændig· ~f-

. brodt Dette kolde og \intcrlige Veirlig varede ogsaa usæd
. vanlig længe, ligc til ind i l!Io.i. Her faldt Sne 3dic Mal, 
og endnn !lde l\Iai var der saa koldt om Natten, at det frøs 
Is. Først ved 15de ?II:li begyndte Birken nt sprette. 

I en saadan Vinter kan mnn ikke nndet end forbauses 
over, h\·orledes mange ai de sniaa Skabninger, som høre 
Sommeren til, og hvor:lf Insekterne ndgjøre den største )Iængde, 
men som ogsaa da maa friste Tilværelsen, Iorat ikke .årten 
skal uddv, t.:unne udholde den aU gjennemh-ængeude Kulde. 
}len de have en mærhærdig E,·ue til at udhohle Kulden. 
Naar Vinteren kommer, søgc de alleltaandc Skjulestedcr, og 
benfalde i en dødlignendc Søvn, som først Sommeren \·ækker 
dem tillive nf. De ere dog ikke alle lige nrJicrcgncde i 'fal
get _af Yinterho.rtcr. En Sommerfugl . - Kcslcpapilionen 
(Vanes.>(' lu·ficce) - g;n mig sao.letles i denne Yinlcr .Anled
ning til lngltn:;cbc. Den bante nlgt til Vintcrkvna'ler en 
meget fordriugsllJS Pl:ul.s )ll\:t den slette Yæg under en Tnp
peopgang til anden Etage i Gaagen til mit Logi. Her blev 
den ogsaa siddcntle hele Vintere~ uden ut \ise nudel Tegn 
pa a Liv, end at den boldt sig fust, naar jeg trykkede til de u. 
·Jeg troede mangen Gang, at den ikke kunde ud!Joldc den 
Kulde, som omgo.v den; thi Gadedøren stod ofte naben hele 
Dagen, og Tbermometeret, som jeg bængle ved Siden ar den 
viste paa det nærmeste den samm'e Temperatur som ude (oft~ 
flere og tyve Kuldegrader). lien den overstod lykkelig Vin
teren. Henved Slutcn Bf April begyndte den at røre paa sig 

: og flyttede sig lidt h\·er Dag, indtil den endelig den 2!lde forlod 
&it Vinterkvarter. Jeg bBvde da allerede for en hel 1\Iannetl 
siden seet den første Neslepapilion i Solvægfcn, nemlig 30te 
Marts. 
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Endog i den kolde Vintcl' viste sig Rcrc o\·en·inlremlc 
Træk fugle. . Saal~des er bo.ade Gr ø n linken , D j er g Ci n k en, 
Rugden og Sangsvanen seede i Vinterens Lnb, ligesom 
ogsaa den forØ,Tigt b,·er Vinter i større eller mindre ~længdc 
overvintrende ll vin an el forekom i usæd \'llnligt stort .Anta l. 
Ogsaa et Exemplar ar den smukke og meget sjeldne Taffel
ånd (Fuligula ferina), en Han, er atter bleven skudt i Elven 
tæt ved Byen i Midten af Februar. 

Da der eudelig i !lidteo af 1\Iarts iodlrof nogle faa Da
ges mildt Veir, begyndte Trækfuglcne at komme, Lærken 
naturligvis i Spidsen. ~len det. var kon faa Arter, som iur 
ankom i denne Maaned. 

Deres Orden var følgende : 
Lærken 
Kajco • 
Stæren • 
Ringduen 
Bogfinken . 
Vi ben 
Trælærken 
Stentlulpcn 

Kjclr!cu 
Fugcr:;aa~cn . 
I,itH:rlt.-:• . 
Rudkjtelkcu 
Sungtro~tcn 

Rugden • 
Heiloen 

.• 

Spoveu ~ 

Graagn.•tscn 
Enkeltuekka.o;ioen • 
Engpiplærl>cn • • 
Vendchalscn • • • 
Sorte og hvide Fluesnappcr 

15. 1\Iarts 
15 
18 
28 
2!) 

2. April 
4 
4 

s .-\}>l'll 

- 5 

8 
12 
12 
13 
15 
Hl 
2 )lai 

2 -
2 
4 
i 

Dige.~valen • • • Il 
· Gnlerleo • • • • # U 

Gjnlcr.n • · • • 16 
.Knhlknarrcn 17 
Agerrikseo . .• 18 
Taarnsv11lcn • 18 

Trækfuglenes Ankomst var s11aled.es i:lnr betydelig senere 
end sædYanlig og fornemmelig betydelig senet·e end ifjor, for 
enkelte Arters Vedkommende, nemlig de, der altid ankomme 
tidligst, endog en hel .1\Inaned senere, end Forholdet l'llr i 
den tid1ige Vnar 1880. En Undtagelse fra den almiDilelige 
Regel gjorde Stcndulpen, der iaar indtraf usædvanli.g tidligt,. 
nemlig allcreuc den 4dc April. Fø.a Dage senere ,.ar den 
endog meget talrig. Den ankom iijor l ide .April og pleier 
almindeligst nL indfin<lc sig OJDkring 20de. ~ogle .uter ere 
dog mærkværdig præcise paa Dngen. Snnledes er det især 
mærkelig med Linerlen, der nitid aukommcr imellem 6te og 
!lde April, og heller ikke innr lod sig forsinke af den siltlige 
Vanr. Gjøken og Tnnrnsvnlcn hurer ogsaa til disse præcise 
Fugle. ----ncter sanlcdcs en gaomtcl Tt-nttition her i Egnen, 
at Gjøken bcg}'nllcr at gale )5!le 'Mai. Tnaro.svalcn er nu i 
3 paa hinnn•lcn fvlgcnllc Aar ankotnmen ISdc )lai. Der er 
enkcllc Trrekfuglc, hvis Opllold her i Regelen er ~anske kot·t, 
cllc'r som eut\og sjcldcu Yiser sig 11:1n Gjcun~mrei;~u lil sine 
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norrlli;;<' Slll•lli!Cr-Latit•nct·, men ~om i .\ar, Jl.la Grnml ar •lt:n 
vet! den~~ .\ulwm~t hcrlil ctulnn hCI''lkcnclc Yinlcr ntJt'dcnfiJl·, 
nJKl:;agedc~ til :•l hc<r.t·e os med el længcre Oph•Jitl. Saalcdcs 
var J e rns pur r c n (Acccnlur miJclrclari.~) fra ~in ~nkomst i 
~lidlcn ar AJII'il ualminuelig talrig lige til 1\Iidlen ar ::\lai. 
Intet Untlcr thl, naar deres llækketid indtraf, (f1r de kunde 
fortsælte Rebell nordover, at enkelte Indh·idcr mod S:.edrane 
kom til at ltækkc her. Jcrnspurrcn er ogsaa virkelig 
iaar funden brekkende het·, nemlig ve<l Ellinggaartl i Onsø, 
hvor dens Rede med 5 st:.erkt \'armede Æg blev funden 22de 
Mai. Ogsaa Eng p i p lær k en ( A11tl11CS pralensis) holdt sig 
her til langt ud orer :'lliuteu af )lai. Bjerglærken (.Alaucla 
alpesfris) holdt til i store Sknrer paa de ~anui:;c Ører ullen
for Frcdriksstad i Be~n·ndelsen nf Mai, medcns deriruod Sne· 
spurven vor trukket nordover i Sluten nr April. Gulerle'ii 
(JJiotacHla flaua) er seet ligetil 22de !!Iai, Bla akj æ l k en 
(L11JJcinia sucsica) er paatruffcn i Midten ai ";\bi, Riogtro
s ten (1'urdtCs lurquatus) holdt sig ogsnn her til Midten af 
Mai, Rødvingetrosten (Turdus iliacus) dog ikke læogcr 
end til Sluteo af April, og flere Sncppea.rler holdt til ber 
til Udgangen nf Mai. Af den mindre almindcligc b r c u n æ b
bede Straudvibe (Triny<& pygmaea) trof jeg paa A~er1lcn 
(Hval11ernc) cnilog 6te Juni et Par. Om de ha,·de tæ.nkt nt 
bosættc sig der for Sommeren, var dog h·h·lsomt, dn Hunnen, 
der blev skudt, endnu · havde lidet udviklede Æggestokkc. 
·ogsua Svaoeo, h,·is Træk, nordo,·er gjeme !oregaar meget 
tidligt, vnr udover Vaan·interen temmelig ta!rig, og blev be
mærket ligetil 17de l\Iai. En ILDden Fugl, nemlig S p ids
nnden (Anrts acula), hvis Forekomst her, uagtet den skal 
overvintre ved Norges Søkyst, er meget sjelden, forekom un
der Vaartrækkct i Degyndelsen af i\Iø.i ganske talrlgt udcn
!or Øren red Freddksstad, .hvor de imidlertid p:m Grund nf 
Ørens ftnde & skdcnbcd og denne Ands store Skyhed undgik 
al Forffllgelse. I Forbindelse hermed maa ogsna nrevnes, at 
et Par Exem1llarcr af L~llaudsspur,·cp {Emllcdzcc lCIJJPOilic(l) 
er skndl ber ivaar. 

Soru rimelig r:u·, bcgynt!tc Æghcgningcn ~gsa~ ns:ed\1111~ 

lig sent. All nr ianr sat miod.r,t H D~;:r tilba:,:r: 07. ,·ar 
n:cr en 1\Jaauc!l :.enere CUt( ifjor; d<:l CD'! \'lll" kun en ftrl;,:c 
nf det andel. Skovlum;cncs Æghcgning hcgymlt!: :.:tnlr:de~ 
ikke (jll' 0\'er )litllCII af :.\lai, f!ll" Juni :'flaancds llcgynr!ebe 
var neppe nogcn Edt.lerfugl begyndt nu~ingtn, og C!lr;,L i rlc 
sidste Duge o.C Juni fremkom Stokundcn med spædc t'n;er. 
18de Juni fiLDdt jeg uvarmcdc .iEg a( Straotlrylen (Ciut~·u

clrius hictlicula;, og sa.a sent som 3die Juli fandt je:; frbke 
Æg af Dribncppcn (Aclili.s lt!JJlOleucus). Det er dog en Fugl, 
som de 'kTimatiskc Forhold ikke synes at genere stort med 
Hensyn til Æglægningen, den spørger ikke on1 \"eir og Yinrl, 
nnar dens Tid et· komutcn, snaililnt er blot Dagutellcr )len 
det er jo heller ikke sa.n Spøg til Karl, der fiyder Kongeblod 

· i dens .Ao.rer, den er nf Yi.kingebyrd og ernærer sig ærligt 
ved Strandlaug. Det er lJ (l r.ørnen i Ellingganrdskoven. Hvert 
Anr er den \"endt tilbagc fra sine Vildngetog med en .ny Hu
stru. Drylluppet er .feiret, og den staalhæ1·dcdc Viking h:,·er 
just Hvedebrøiliidagene med sin ømme Viv, dn i et ubevog\et 
Øieblik, medens Gemalen mo.nske er nde pan en liden Jagt, 
hans E,lsketlc falder som et Offer for hans Synder, og han 
finder ved sin Tilbagekomst Reden plyndret og tom. Ogsaa 
iaår ba\'de den ført en ny Brud med sig; n.llerede i de fJJrste 
Aprildnge havde hun glædet sin Husbond med 3 meget store 
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Æg, og Gl:cdcn ,·ar rimeligris stor i Hanbet om med en 
Gnog nt fan 3 Årringer, han harde jo ingen fJJr, o:; ingen 
Hustru ba,·dc nogcn Gang bragt ham mere end 2 Æg. Der 
vor dog koldt udenfor, inlltil + 17u C. om :::\atten, og .Sneen 
loa alendyb i Skoven, men i Borgeo rar der rarmt, og :~It· 
syntes :~L gaa lykkcligt (der r:~r lJnger i alle 3 Æg) ind
til henimod Sluten aC April, da Sneen begyndtc at tine. Da 
\'ar der nagle store flerrer i Trakten, som bcgyn(lle at gaa 
pna Frierbcn. Tiurlcgcn bcgyndtc, og da komu1er der snart 
farlige Folk i SkoYcn. En ]t[orgeu efter entlt Tiurleg blcve 
de begge skuoltc i Xærhcllen af Rcllcn, deu ene nmit\o.lelbart 
efter den anllcn mel\ Rifle. De efterlade sig alt~an ingen .Ar
ringer, og det er U.a nu t'i>homt, om den gamle ReU.c n1crc 
vil blirc bcboct. 

En sen \"anr mna for Sl;u,·l'n!!lencs Forplanlnin;t •uarcre 
bctraglc• suu• c:1 Fordd entl Skrulc, do. de reol for,inl;r.L 
Æglæguin~ lll'!fJI' unrl:;na de f•>rda!rvelige Fro;ln:cttcr; men 
det lmr den ristn!Jk for ,·or Tnll.t.:; sydlige Dclig:f(:ohcd min
dl·e \·æsentligc t;lcmpe, dn ri gjerne ba,·e en lnnr; Høst, 
nt Ungfuglene da til Gjengjeld red Jttgttidens Dc:,:yndclsc crc 
mintlt·e uth·oxne. Resultatet var inlminrleligbcd heller ikke 
saa galt, skjonl vbtnok ikke san godt som man skuhlc have 
ventet o\·en1mn !let rige .Anr ifjor med sin endnu gode Stamme 
inar. Der v:u· ilwst Fugl nogctln·crstcds, men m·ret•k~:ligt nok 
er det slet ingen )fæn:;tlc, der er bragt tiltorvs . 

. Rapl11Jnsene h:n·e ili.lie nogcnFremgang, vi~tnok ha\·cde 
lidt meget umler den strenge Yinter, og der har inar snarere 
været min,lre end mere af dem end ifjor. Fan eller ingen 

• blirer skudt, og dog bli\·cr der nf et Kuld iklte mere enil. et 
Knld en anden H.øst. Rigtignok er der heller næsten ingen, 
som lti"r naget for o.l beskytte dem \'Cd at nnbriuge sao.knldte 
Raphønsko.sser pao. Sneen og udstrø Korn til dem eller. ved 
at indfange dem om Vintet·en. Et Fuglevildt, som tiltrænger 

· saa extraordinære For:mstaltoinget• for at existerc, bnr liden 
Fremtid for sig i vort liand. Dn. tror jeg næsten, IlL den 
skotske Grousc vilde være ligcsna skikket til nt opelske i. 
•ore Slettebygder. Den behØYcde maa.ske ikke noden Beskyt
telse end Lovens Fredning. 

Va gt e len e1· iaar ikke bleven bcmærket heromkring. 
Pan B ekkasiner bnr Høsten været unlmindelig rig, dog 

ikke sna mc·get pan Enkeltbekknsiner; som især pan Smnabek
kasiner, medens Rugden ioar hat· været snngodlsom borte. 
Hverken h·nnr paa Trækket ellm· under llø~ljngten bnr den 
næsten væNt at se. Rimeligvis have de mnattet døie ·meget 
pnn Vnnrtrækket i Danmark og mnnske have danske Jægcre 
taget Brodcrpnrteu, da Ophol~ct der naturligvis bnr varet 
snnmcgct længerc, som de inar cre ankomne scnm·e .hertil. 
Den plcttede Sum p lwne (OdVf!omcfm porzwiCI) har ogsnn 
været me~et nlmindclig. 

Ossna Stoknuden og Kriknndcn have ihøst været 
temmeli~ t:\lri~e. den sitlste bar en<log forekommet i større 
M:rogrlc enrl p~n Hr:rc .\nr, ril'l'itf nr l b.tr il; l:;; Tlr u li u akk c no-
den va:ret saa almiml··li~. ~rm1 <l<: u !Jid•:r. .\f lJyka:nrlE:ruc: 
~(c\·ne:; Bjcrgnudcn (Futivula "'"'·i/tl), :\ultl u:;mdvunli:,: 

tnlrig iiHJ~t, og clen almiurlcligc S rart an tl ( Fuli!Jtl[l, nigraj, 
der bnr forekommet i ~>tiJre Sl•nrcr i Skjærgaarrlc:u. 

Do. Aiiiet har Heret rigt Jlllll Ro~~t~eb:cr, har her været 
en llæugde Kramsfn::;lc ih,ist, med en sandan Rigboldighed 
pna Arter af dette Fmllesmn-n, som det \'el er muligt. Do
nefangsten bnr 1111 O~"i:l:l. \"altet dre\·et fliltigt og bar j;iYet 
godt Udbytte. Fra Slutcn of September mr det dog knn 
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Sangtrosten og Rinl.-tro•tcn, som mlgjonlc Fan:;stbyttet, Ilt: 
øvrige .Arter \'are endnu ikke komne nedo,·et·, men fra :\lid
ten af Oktober kom ogsaa en l\Iæn;;de R1l<hinger, Sorttroster 
og Duetroster, hvilke samtlige igjen reiste red 'Gdgangen af 
Oktober, men a811Stes af Flokketrostcr (Fjeldtrost), Sidensvanu-

.M!. og Konglehiter samt Dompaper, hvilke no holde til her 
i ~Iængdc. SiJcu~\·anLb!:n ha1· ,·ære~ rigtig talrig, det er 
ikke hrer Vinter, denne smukl;e Pryd for Kramsfuglknlpperne 
og tillige ganske rclsmagende Fugl kommer hertil. Det er 
nu ftere Aar, siden den her bnr forekommet i nogen Mængde. 
Det samme er ogsaa Tilfældet med ~ouglebiten, det hel
ler ikke bar ncret her paa flere Aar. Der er fislnok 
mange Slags Fugle, som kunne fanges i Trostedonerne, men 
det maa ligesan \'ist høre til Sjeldenhederne, at 'Bekkasine1: 
blive hængende der. Et saadant Tilfælue bændte ihøst en 
Gut, som banle sine Doner ikke langt fra en god 'Bekkasin
myr. Han bier en Dag oren11sket ,·ed at finde en Trost 
med et lnugt ~a:b - det var en Enkeltbekkasin (Scolopcu 
gttllinago) - i en of sine llæligedoner, der rar anbragt lllUgl 
ud paa en Green 'i omtrent l :Meters Høille O\'er Markeu. 
Da ikke Rognebær er Føde for dem, og det helltr ikke 
tiste sig, nl den h:mle spist sandanne, er d~t lidet tænkcligt, 
nt disse skuhle have lokket den i Son ren; formodentli~ har 
tien gnuskc tilf:chli:; Hpict im01l den og llcnctl !bleven fu~stet. 

Benimod :Midten afOktober begyndtcAlkerne at indfinde 
sig, men tlen~s ringe Anta! i Forholll til almiurlelige .:\nr synes 
ikke at tyde vaa. at dl! ha\'C 11:1\'l DO:;'el @'Ollt A~r. J:Jg!cn 

poa. ucm har helll'l' ikke sinnet rnrt til; cnrlel ble,: dog skt~~lt 
i Slnlcn af OktuLc•·, men dct·mcll er del ogsaa hlcvcn slut 
med All;cjnglcn for h·intN·. ~ovembcr og -liltlcls ogsan Bc
gyndelscn nr Do!CCIUbet• hnr \'æret saa stormcncle, nt det kun 
h11ist faa Dllge l1ar været muligt nt komme Jlaa S11en. Efter 
dl'nne Tid er det kun faa, som driye Alkejagt, da der 
S3D. langt UlloYer Vinteren i Regelen er mindre af dem, og 
de, som entlnu holde til i Fjorden, ere snn forskræmtr, . 
at Jagten !idet lønner sig. En Fugl, som fot"tlum sknl haYe 
været gnnske ahniudeli~ i Skjærgaarden om Vinteren, men som 

. derpaa · i C,!l lnng Anrrrekke kun sjelden har vist sig, nemlig 
den til Pelik:merncs Orden hørende Havs u l c (Sulrc basscma), 
synes atter med det tilbageYendende Sil!lefiske \'cll lhalslerne 
og 'Bohuslen nt rille blive en almindelig Gjæst. De,n er 
i Vinter (tjentngne Gange obseneret dels enkellvi:;, dels. Rere 
·i Følge. Et Exem~lar, der rar en ældre lian, er ogsao un
rier den langvarige Storm i No\·bt-. (nemlig 23ue) skJI.dt i 
Glommens Udh1b gansk~ 1!_ær Byen. · Den var øiensynlig me
get udmattct og fortumlet, da !l.en· blev paatruffcn hYilen!le 

.pao. Vandet; thi f11rst efterat der vor skutlt to Skud paa den, 
SJigte den o.t redde sig ved Flugtcn. Den vat· >'derst mager. 
Omtrent un1le~ lignende Omstændighcder blev en Sang s·Y a ne 
(Cygnus musicus) skudt Dagen fot11d indenfor Dycns Grændser. 
Den var først seet ~t ftyve ganske lavt over Byen.~ Vestsidlil . 
og hovde derpao. slaa.et ned i en o.f Fæstningsgr:l\'euc paa 
Østsiden, vistnok C~r ot tinde Ly mod Stormen samt noget 
at stille sin Hunger med, da. disse Gro. ve ere rige paa 
V.ø.ndplonter. :Men den blev snart bemærket og skudt med 
Hagl No. 8, h\·ilkct just ikke tyder )lll.a, at den var me
get sky. O!r.iaa den ,·nr meget mnger. I HJISt erc ogsan et 
Par Gra a gj :c s (Anser einere us) skudtc somt et ~o.r Kyst:. 
brokfugle (C'lmrmlri11s hclrclius), ltvilke begge erc ~ 
lige sjeldne her i Trækthlernc, ligcsom ogsaa nagle H c i r c l' 

. ( A1·1lcCl ei ueren) flere Gange cre sc.tXlc i LJillet nf Au~,ru~l 
)lanne1l. 
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En1l riller<: mna n:evnrs som en Sjchlcnht·•l, nt et 
Exemplnr ar Ilen 1...-idrn:gccle Flni!S)lClle (Pir.•t.~ leu
ronolus), l.'o linn, er sl•1ull i Ous11 · :nei<.> Oktohcr. En emlnu 
stl)rrc Sjelc!enllr.•l cr rien lillrTnrlclrlul: (Cr,ldi•t~fl ,",.,,,,.J 
brorn! eL Excn•plar l i'llc Oktohl'l" l:r_~kullj Yl;!~ i IJII·II. 

Det -rnr en Anrsun;;c mcr\ ~a:l\'illl Ant~·unin:; til Unbll:.o:l:kcrc. 
Dn den Ll<:v paMruR"cn, rar den ullen Scl~knh. !Jet 1:r 
mærkcligt m<.>•l lll•nn1: DuC"m·t, 1lcr egentlig tiliJJirl:r ~Ir:l!~m
og Sydcuropn, mcu !>Om dog formodes at h:ekke l1er. i I.anrl ~:l, 

nt de ·fleste iogtta:;nr: TBr:~hle øf dens Forck'omH lws c.s 
gjerne hore inc\tl'Uifct lilolcb coolog bety•leligt s~nere om liJhll:o 
en1l Tiden for dere~ sydlige )Iigrntion dersteds. X:~ar dette 
Dævnte ExcmJJiur er en A~rsungr, der endnu ikke l1ur fila«:t 
den Voxøes Drngt, skultlc runn let tro, at den \'ar {Jldt ber i 
Landet, men den Om!>l:r:n•li::;hcd, at de allerede i Septemter 
forl:ade }Iiddelhnrsi:J.ndcoc, t:aler dog mest for, ot det maa 
ba ve v:er~t ~f forrilllct Individ, der istedetfor at reise sydover, 
bar taget den modsatte Retning. Det ~il ialfald være lidet 
rimeligt, ot i Skanr\inHico r,ldte Turleltluer skulle Legi\·e si~; 

sydover so.a meg~:t s1:nero end sine sydligere Slægtninge. Des
værre var det nævotc Exempl:ar formegct beskadiget til ot 
egne sig til Udstopning. Af størst lnter~sse, saasoru endnu 
mere !jeldcn, er dog en kl11ftbalet Storms-rnle (Thalas
sidtoma leacleii), der, rimeligvis ogsaa fonlre,·en af Stormen, 
blev ihjelslanet ,·ed Yaterlunds Ikygge i østre Fredrikssto.d 2$de 
November. Snaridt bekjendt er denne Fugl kun et Par Gange 
tidligere skudt i Londet. Dette Exemplnr er indseodt til 
Unir~:rsitetsmuscct. 

Fremdeles maa jeg omtale Aarets us.ædrnnlige Rig•lom 
pua Ugler nr forskjellige Slngs. Det bar i mange .Aar ræret 
meget sparsomt pan disse . interessante Fugle her i E:;uen . 

.De_ ~ ~ .Forekomst ~l:llntli~ ka~ si.g_e.§. at være almi~
deliL ~re ~n .og Kntuglcu, medens enhrer noden "{;gle 
er nær sagt lige sjelden. .Almiudelig:;t synes· Perleuglen 
,(Strix ten!Jma7nu) nt hare været, den har ,·ist sig paa flere 
Stccler bande forrige og inderrorcnrle Yinlcr, nlmiutleligst som 
en Gjrest i "t;uhuscnc, men ogsna Ilrfkuf?lcn (Stri.c (anerm) 

har ihøst ud:>trakl sine Streillog frn Fjrhl\•nc hertil og syne~ 
beiler ikke at han~ \":.Crcl g::mskc faalallig. Jeg har snnlcd<.>s 
udonr liJlslcJ!.. s:kllllt_3 __ EX~III}I\Orer o.f tlcuoe l:J:\1.!. (t\ct ftlr~tc 

. den 3•lic S!!pleml,.:rJ. 2-11le Au:p1~l ~lcjcul jP:{ l·l gnn,lw ungt 
EXI!IIl(Jiar nr tl<·n k9rlcll'e1\C {;gle elll·l' .Tot••ln ~J cu (SiriJ· 
brarltyutus), og i Slutcu af OkLol•c:J' er et Excmpl:.!r af rm· 
mintl~te Ugle, der fornt~dclot sin LC5kedne Sll•rt·cbc i Forhold 
til sine Slægtniuge bærer Xo\"nct S p u rve ugle (Strix pw>scrilw), 
fanget levende. Den kom om }Iorgencn i Dagbr:.ckningen, 
me•leos Gasen endnu bro.endte, ind paø. et DamphJh'lcri, der var 
i fultl,Drift. Utlen 1anskelighcd lod den sig grille og blev 
sat i Bur. Jeg bar den nu, og den Inder til at tri\·es godt 
og er en temmelig mor~om D11rfugl, dn tlcn tilligc er bleven 
gnnskc tam. Dog gjur tlen slot· Forskjel pan mi:; og frem
mede, som den ikke er vant til ø.t se. I~ærdcleshetl riser 
den stor Frygt for min Hund, med Synet of hvem den ikke 
kø.n b!i\•e fortrolig. ~Ien den vil \'el i Længden bliYe noget 
vanskelig D.t un1lerhohle, do. den forsmnar euh\"er anden. Kost 
end Smaafugle, i.\Ius og Rotter. )lindre Fugle, som Meiser, 
fontrækkcr 1len b:er, men ogsna fot·holds\'is ~an store . Fu;,:le 
som Sidensvnodser og Fjeldtroster fortæres, uaglet de ntegct 
overguø. den i Størrelse. Den har en fortrælfelig Ap11etit og 
besidder en beundriugsn.crdig Styrke ~ det li~le krogede Næb.' 
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En Meise er fortæret i ein, zwei, drei, metlcns en Spurv gjerne 
deles i et Par :i\l:aaltider, en Sidensrantls er fortæ~et paa 2 
D:age og en Fjeldtrost paa mindre end 3 Dage. Deo begyn
der altid med o.t kn:ekkc H:~lsen paa deo Lildelte Fugl lige
som for o.L nflive den, det"paa tager den eo lidcn Bct:enkoings
tid, idet. den sidder med vidt udspil~de Fjære o\·er sit Olfet·, 
plukker saå raskt s,·ing- og Sl)Teljrerene ar o:;' beln·nder 
Mo.nltidet. Ho,·edet e~pcderes altitl først po.a smuo. Fugle, ja 
selv po.a Sidcnsvo.n•heo, medens Fjclulroslens Hored slides fra 
K.roppen og gjcmn1es tilslut. No.ar Ilo,·edct er forhcrct, c1· 
dens f~Jl'Stc ~(o.:allid tilenrle, foru\ls:at det ikke er sa:a liden 
Fugl, at 1len fortærer Ilen hele med cng:ang, og den gjemme•· 
da Resten altid i den samme Krog ar Buret, iurltil dl:'n po.auy 
bli\'er sulten, hrilkct ju5t ikke \'nrcr mc:;et henge. l\Icd 
Undtngelsc :~f FjeldtrCJsten fortærer dtn Rub og Stub, selr 
o.C Shlcusraudscu Llin1· ikke seh· de SIJJrste Ben, jn il>kt~ eu
gang Følhleruc .tilo\'l:rs. . Den lmler aldrig si u Sh:lllllle hJII'e, 

uden naar de.n er sulten, og da s,·are:r dca mi~ \'illi:;r, t.i!:lr 
jeg taler Ul den, med tn knirkende Fluitt·n. 5tc l>.::ce:mL<:r 
ble\' en Laplantlsu g le (Sfri:c. lapprmic<IJ br:agt hertil fra 
Tunsberg for at uustoppes, hyor dcu ,.nr skuut, og da ligeletl~s 
el Excmplar skal \':Cre skudt i Xærheden of Fredrik.hahl•) 
kort· Thl forud, synes det ogsna, som om denne høinoruiske 
Ugleart ianr bnr utlstrakt sine vinterlige Streiftog syuligere 
end sædranligt. 

)!edens jeg er inde pn11 Ugletbemaet~ 'sko! jeg ogsoa for
tælle en lideu Historie om Kntuglen (Stn':c altccO), der kan 
tjene som et Bidrag til dens 1\Ierit!i:;te. Den tyder just ikke 
paa, at den er sa11 uskyldig, som den gjerne gj~~:ldcr for. 
!'an §anrde_~ ;E;. stnar midt i Gnardsrum.met pan en hui Stolpe 
et .stort Dueslag, der forrige Vinter var beboet nf 6 Duer. 
For at de ogsaa om Vinteren efter' Behag kunde motiooere 
i det fri, 'stod ofte Døren aaben og ble\' heller ikke hikket 
for Natten. Ud p:aa Vaarvinteren l.:om en af Dneille bort, 
oden at man ba\'de seet noget usæd\'noligt, og den fors\'undne 

'blev formodentlig skre,·et paa Høgens Regning, men en Tid 
senere nkte det en i\Iorgen Forundring, at blot en af Dueille 
kom. ud af Slaget. A.arsagen \'iste sig sn:art Ted EfterS.fll. 
Der b8\'de om Natten \'æret en Rædselsscene i Duehuset; thl 
' a! Duerne Inn m}Tdcde pao. Gnlret, samtlige oden Ho\"ed. 
Der ble\' mange Gjetninger . om, h,·em der !..'linde rære t'dø
veren af denne gyselige :i\Inssakre; der ble\' gjettet paa Katten, 
Røskntten og Rotten, wen det var ufatteligt, at det kunde 
l'l!re nogen af disse, dn det syntes at ligge utlenCor )[ulighe
dens Grænser for noget lhfødde~ D)T o.t komme ditlop, og 
heller ikke saaes Spor nf noge~ sa:adant Dyr j den 11llliddel
bare Nrerhcd a! Dueslaget. Der bier tilslut blot en Tanke, 
som kuntle ha,·e nogcn Grunll for sig, nemlig at det mno.tlc 
være en Ugle, en nf di55c Nattens o~de .!ander, som \"ar 
Gjerningsmanden; men det mnatte cl1\ \'ist ,·:.c re en stor t'gle; 
tbi Ducillc val'e store. Den stakke\s gjcnleren•le Due von'!de 
sig efter dette ikke inll i sit eget Hus, og Ulle i den barske Yin-

•) lkn>m m:tn:;l"r jcc intiulcnill sikker Ol'lysnin:;. 
~. J, t }', }',o Tl~ .. kr!C1 lb<~. 
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ter tilbragte den mnngc Nætter, iucllil det atter lykk~clc~ al 
lokke den iuu. )[~:u :.'llonleuc;clen iudfuuclt ~ig aller, og en 
Morgen laa ogsaa den paa snmme. mystiske :\la:ulc lll)Tcl~:t o~ 

bovcdls1s i sit Bur. :'lian lotl den imiillerlill ligge for al se, 
orn Røveren ikke vilde kowme igjen for al fort:crc sit Offer, 
og del viste sig ogsaa sum·t, at den hovde været tier og ll!1ll 
ar den; men der var intet Spor at opdngc, som kun1le gi ve 
en sikker FormodDing om, hvem Gjerning~mnuclcn var. Re
stell af Duen blev da forgiftet, der blev nttcr ædt ar den, og 
nogen Tid senere f:lndtes en Kåtuglc liggen1le død i Haven, 
ikke l:lngt fra Dueslaget. Ved Un,lerwgelse ar dens Kro vi
ste det sig g;\nskc rigtigt at være nngjehlcnde. 

20de August forsvnndt Tnarnsvalcn helt pludselig, og 
ikke mere end hØist et Par Duge senere \"ar endnu et enkell 
lndhid at se. Dermed \":11" altsaa Trækfuglenes Tilbngetog 
begyndt. De efterfulgtes snnrt :1f de endre Svaler, nemlig 
allerede 7dc September. Dette vnr i Grunden tenimelig 
tidligt og nnvnlig omtrent 14 Dage tiilligere end ifjor. 
Dqg · forbleve enkelte Indh·ider af de sidstnævnte Artet· 
her i hele September, og endog · sno. sent som !)de Oktobet· 
saa jeg en L:tdesvale meget medtngen of Kulden og rin1eligvis 
ogsaa e.f 1.\Io.ngel paa Føde. Stendulpen boldt sig ber til 
15de September, Gulerlen, som i Slutningen of August viste sig 
her i stor Mængde, forsvandt 20de Se}>ten1bcr, og Linerlen 
Sde Oktober. Graaga!lSHokke trak sydover i de første Dage 
af Oktober, Kjelden, Duerne, Stæren og Engpiplærken omkring 

· Midten af Oktober, og Lærmode Oktober. Sangtrosten 
fors\·andt 22cle Ol;tober, Duetrosten og R11dvingeu 27dc Okto
ber, og Sorltrosten 4de No,·ember. Af den sidste findes dog 
endnu en og anden il:tien, der viser sin Nærnerelse ved ai 
og til at gjøre Selskab i Kramsfuglknippeme. Sanvel Enkelt
bekkasinen som den bnh·enkelte eller Smaabekknsincn holdt 
ntl til 2!Me Oktober; de h:tvde \"ist ogsaa fremdeles \·æret 
her, b\·is ikk~ den lille l~ulderal'Lus, som dn indtrandte, ba\·de . 
!ordre\'et dem. Denne Kulde vnrede · kun en 8 n 10 Dage, 
og vi h:ive sirlen til Dato ikkun bavt liJistveir, blot en enkelt 
Dag imellem nogle fna Kuldegrnller og næstcu ikke Sne at 
tale o~ . - Al imi•li~rtiol ikkr :~Ile 4roø bort, .\ard~ng .. iki;; 
Yiutcrcn npmw•ltr; m~·d rncrc J\ Jvl)r, lrar og;:~ a l"ist t.ig ; l hi 
enrlnu Ille ·l.lcel:mber f:~mlt og skjod jeg i en n:t:rli)!geurl~: 
Bekkasinmyr en smclrlfed Smaabd:kasin. 

Tilslut fcn·Ljcm:r· et guu•l•~ mu:rkeligt KalvemisfrJ.ner at 
omtnlcs. Det blev fsJdt eller rettere ~ngt urltaget ar Koen, 
der ntnatte ~la:;te:;, 7rlc No\·cmbcr pan Brække i On:;u. Det 
var en Sammen\·oxnio.g af 2 Fo>trc til et med. 2 llon:r.ler 
pø.o. h,·er sin llals, 2 Haler, 4 normalt dannede, nedn•lrE:nclte 
Ben og 4, to og to samn~ensmeltcde, ol'adren1lte B~:n. Det 
saa dog ud, som om det blot \"ar en Kal~, der hn~de 2 Ho-

. veder; ovenpaa Ryggen vare de mellemst~; Ribbe:~ skndte op 
og lignede mest Rygfinner pnn en Fisk, foran h\·ilke de sammen-

, smeltede Forben stade h·eiNt noget bagoverbøiede, . og bagtil 
i Halens Retning koru de rudimentære Baglemmer tilsyne som 
et nformeligt snmmensmeltct Bugben lige;om en tredie Hale 
mellem de to naturlige. 

Fredriksstad i Decbr. 1881. 
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Norsk jæger- og fiskerforenings tidskr. 1883 12: 102 - 118 

Iagttagelser 
fra Dyreverdenen ved Fredriksstad 1882 samt 

Vinteren 1883 
(M F:~n;1:1c~ut Joh. ·Tllome.) 

Som b1•roJrt i miue .Jagtl;l:;r.l•~r" f•Jr l 881, vnr Yinlt·rrn 
endnu n~u Aarets Utlgang meget mihl, saagollt:;om uucu Sn·· 
og Is - den harrlc ligr.lil ::-;~·laar mere Jit,<lt~tH K:~rak1r;r --. 
S:1aletlcs fort;;_allc den o~onn, knn 1m })~!,( i .J:Jiluar (rien ?.•Jt•:.l 
sank Temperaturen nt:d li! + 8" C., og irlethcle ,·ar der i 
denne 1\Jannc•l knn li Dage, da Thermomctret faldt uurlcr X ul. 
Feb111!1r, der rigli~uok pan .Grund af sine studigc og lildels 
stærke Storme mere minolcrle om, i h\·ilken .Aarsthl ,.i Lefandt 
os, vor heller ikke synderlig koltlere, og Xcdbørcn var oftere 
Regn end Sne. i\Iarts bC!,•yndtc rigtignok med ....;- 1!1'• C.; 
men det var nok kun for at mindc om, nt det enrlnu 'far 
Vinter; thi den 12tc !egede allerede ~eslepapilionen (den 
almindelige røde Sommerfugl) i Solvæ:;gen, og Aarhan~n slag 
sine første Spil. I ~Iidten af i\Innneden kunde Thermomctret 
i }!iddagstiden endog vise indtil + 15° C. i Skyggen. "FIIt"~t 

ved ~iidten af April fik vi lidt Vinter, dog ikke i Form af 
nogen nævne~ærdig Kulde, men i Form af Sne, der·rigtiguok 
ikke nogengang ~lev gammel. Sanledes fik vi ogsaa, som det 
~erne pleier blive o,·enpaa en sna mild Yinter, en tidlig, men 
laug Vanr. Træe"!e begyudte allerede at sprætte i Begyn
delsen af April, men h:n·de paa fna. Undtngelser nær --: som 
Ribs- og .SWckels~ærbuskene, der i Slutningen af April stode 

·grønne, - endnu ikke udfoldet sit Løv i i\Iidten af ;)!ai, og 
en Overfiødighed nf Regn i Slutningen af April og første 
Hnlvdel af Mai bevirkede, at Landmanden endnu kun befandt 
sig i Begyndelsen afPlougaaunen. Saa kom der endelig ntter 
Varme i Luften, og Vegetationen blev i kort Tid Iremdreven 
til en ualmindelig Frodighed. 

Af de egentlige Trækfugle ere ikke mange oven·intrend.e 
bemærkede, kun ·~oglc ·Lærker ~leve i Januar seede paa et 
Par Steder. Derimo~ er Bjer:;anden (Fuligula 111an1a), der 
ellers er sjelden nok her, men son1 allerede fra Il1JStcn af ,·ar 
ualminde1ig talrig, forblcYen her hele Vinteren. Endnu saa 
langt paa Yaaren som den 25de ·l\Iai skjød jeg 2 af di~se 
Fuglc. Jeg fortalte i min forrige Artikcl, al Ilavsulen (Sula 
b11SSa11a) syules at skulle blive almind.clig Vinteq!j~cst her 
igjen, idet den ucmlig flere Gange før Jul var bcwrerket, 
liflCSom ogsna ei ln•livid rar skmlt. Denne Antngclse syne.; 
11~sa:1 at bekræftc sig; thi senere udo>cr Yiutcren har lla>
sulcn Yi~t sig i tiltagende ~Irengde og er endog tiidl!is ia"l
tagct i Selskaber pnn l O til 20 Indh·idcr. Et ~xcmplar b~c\· 
skurlt eu•lnu 20de April. Ifølge HYalø-Lodscr, af b_vem den 
er kjenclL undet• XnYn ar .Jean v.on Gent~, skuide den især 
holde Lil langt ude til H!lvs. 
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Trækfuglencs .Aoltotn.t ifjor frembyder m'egcL ar lntercs~c. 
:Mange ankom, som rimelig kunde være, · ~sæumn]jg tidlig, 
men særlig bør fremhæ,·es en Omstændigl.u~d, som .j.eg ikke 

tidligere i samme Grad bar bemærket, nep11ig Anko~slen ar 
enkelte Forløbere, længc før endnu Trækkel kunde siges at 
lage sin Be;ryndelse. Saaledes er en Flok Graagjæs ... (ialfalrl 
efter den Eeskrh·else, jeg bnr faael af dem, som saa Flokken, 
synes del ikke at have kWlnet \'ære ø,ndre Fugle) . sect at 
trække nordover allerede den 20de '?IIartS. · Den 14~e Marts 

. blev en Linerle og 2lde 1\Inrts to andre saadanne seede, lige
som en s,·ate iagUoges den 23de April. · Disse 3 Arters 
egentlige .Ankomstid kan dog ikke sælles fø~ henbolds,·is !Ode 
April, 2den April og 3die i\Io.i, idet intet Individ ~denfor de 
ovennævnte blev seet før de a~ førte Datoers. . Derimod . var 
det ganske paafaldende, hvor sent Taaros~alen ankom, den, 
som ellers pleier at være saa præcis po.a Dagen. 

De ankom i følgende Ortlen : 
Stæren • • 
Lærken • 
Kajen •• 
Viben • ·• 
Kjelden • 
Trælærken 
Heiloen • 

. 

19 Febr. 
·2S -

6 Marts 
12 
13 -
13 
14 
15 
19 
21 
21 
22 
26 
26 

Bog finken 
Rugden 
blaaltrosten 
Skovduen 
Riugduen • • 
Rødkjælken . 
Fagergansen 
Linerlen ••• 
Storspoven • • 
Graagaascn : 

2 April (l4dc l\larls) · 

Stcndulpen • 
Enkcllbekka~incn 

Engpiplæt·ken • • 
Vendebalsen 

. . . . -

l) .-\pril 
l() 

13 
15 
22 
22 
23 

(2fldc )(art' ) 

Sort ·Og bvi<l Fluesnapper 
Lades\•alen • • 3 Mai (23de April) 
Gjøgen • • • 5 
Kveldkno.rren 7 
.Ageniksen • 19 
Taarnsvalen 23 

Noar Maaltroslens .Ankomsttid er sat til 2lde }!arts, da 
de tørste Individer iagtloges, maa det dog bemærkes, at den 
knn oplra.adte meget 'sparsomt indLil nogle Dage ud i April, 
og Hovedtrækket tog nie11$yulig sin Begyndelse først: omkring 
14 Dage efter førstnan·nte Dato. Forholdet barde. saaledes 

nogen Lighed med det for Graagaasen, ~n og ~ 
svalen ovenfor omhandlede. 

-Gjennemtrækket af de J.rter, &Om ha\·e sine Hækkepladse 
nordligere, foregik ialmindelighed hnrtigt. Saaledes var det. 
for Hvinandcns og Havellens vedkommende allerede afsluttet i 
de første Dage af April. Ved samme Tid Corsvandt ogsaa 
Snespurven. Snepperne, som nnkom i den sidste Uge af J.pril, 
forlede Trakten allerede i første Uge ar l'IIoi i dog saa jeg eD 
Flok Glutsnepper eødnu den 18de. Ringtrosten for.inudt i 
Slutningen af April, og Rødringen blev neppe bemærket p1111 

Gjennemtrækket. Eogpiplærken· vo.r dog aL se indtil den 2lde 
Mai og Gulerlen inJtil. Cdgangen af denne Maaned. Bemær-
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kes maa ogsaa, at jeg endnu saa senl som den 14de )Iai ob

serverede Graagj:es paa Gjen11emlræk. Under Tr:ekkel .ere 

ogsaa 2 Traner (Grus ci11crea) bem:erkede den 23de April; 
det er k-un sjelden, at denne Fugl sees her paa sit Træk. 
Som el · sjelden stoll. Syn, som jc~ mr \id ne til, m:1a jeg her 
nævne, at da jeg en .Aften (den :2Sde .A.pril) bef:~ndL mig udc 

l Skjærsnarden, bier jeg, efter:it det allerede Yar be~yndt at 
morkne, i det FjcrnD opm:erkoom paa et st:erkl Fuglc~kri:;, 

der syntcs nl kommc nærmere. Ly•l.•n ~~kjcncll<· jc:: slr:ox 
som tillum~n·lr Stor!'poven r Xuuu•11ill< ttrr.utolll$}1 • og jc:; lik 

da sonrL se et gnnske n~ædvnnli::; ~turt To~; ~om, hevtP.
jlende si;: i en nrestcn ret Liøie, knm n•lr.nfl'l! IJnvet og_ trnk 
indover Land i nordlig Retning. Hvor lnu~t dc~Le Tog var, 
og h\·or mange Jnoliviucr det trellcrlc knu jo ikke ,sna bestemt 
siges, især pan Gruml af, at den \'enstre Flfli .i ~[JJrket ikke 

eognøg knndc sees tilende, men det var dog ulri_vlsomt 1000 
·Alen langt og talte sikkert flere hundrerle Irr.divider. _ Af 

Flere, son1 samtidig s:l:l· dette Tog, blev det 'end~:; anslaoet 
betydelig høiere; men jeg ved, h\"Or Jet man un'der saadanne 
Omstænrligh'eder har for :~t oven-uruere, hvad mon. ser, og vil 

derfor belst lade Toget beholde Tallet for sia- selv. Nok er 
det, at det· var af usædmnlis Størrelse. At ~e· den mrerk

værdige Orden i dette umaadelige Tog og den næs.ten nøi?gtig 

lige Afstllnd mellem hvert Individ, mcdens disse store Fugle 
under høilrdt Skrig høit i Luften trnk hen over vore Hove
der l var iso.ndhed et imposo.nt Sliue; . . SQIIl ru an. ikke ofte ser' 

:Mage tiL -- , 
Rupdm ankom ifjor, som anført, usællvanlig tidlig, nem

lig allerede 19de )!arts, og begyndte strax et .'meget livligt 

Træk. Den forekom idethelet:lget noget tidligere end de Par 
foregaaende Aar, hvilket mnnske nærmest kan tilskrives den 
Omstændighed, at Fuglene ved sit kortere· Ophold pa& de 

Stationer, som de paa sin Reise hertil passere, have undgnaet 
de Erterstræbelser, som de der ere udsatte for, og som især 
decimere deres Anta! betydeligt, naar de forblive ·længe paa 
disse Steder, inden de kunne d~:~ge over Havet. Rugden lagde 
ifjor 2 Knld. To Reder, hver med 3 Æg, bleve fundne i 

!1idtcn af Juli. Det ene, som jeg undCt"Silgte den 20de Juli, 
var da næsten færdigt til nt klækkes. Om hvorledes det sik 

med det første Kuld, kan jeg intet bestemt oplyse; men det 

synes ikke usanusy~gt, nt det nresten fuidstrendig rnislyk
kedcs. Lokket nf uct smukkc Veir fra ucns Ankomst indtil 
l'tlidtco af April er det bilist sandsynlig, at den nllercde lnglle 
første Knld i Bc;,.')·ndelsen af April, og dn Ungerne af dette 

Kule! . nlts:~a mD:lttc frcmltommc i noden lialvJel ar S:lmme 
Dlaanetl , ola afn·xlr·rr•l• .. Sne ellt'r nc~n hnrtr: tillJ,I!{I'O' Or•l '!l. 
er tlct ikke; umll·l :or 'cut c, c no! al clP :;pmtlc Co7t'r mnn ttr, 
omkomme . 

.A11rlmmm loce-) uoltt: nllcrcrle :1t spille fø1· ::.\Iitltr.n ;~f )lø rP, 
og i si!lste Ugc af ::.\furts er ogsnn ~ hurt. JJcr blev 
s:~nledcs en lnøg Tir\ til nt 4rive Spilskytteri, og da der ikke 

fandtes Soe, · og Stammen ogsaa v:1r nogcnløno\e god, vare jo 
Forholdene særdeles gunstige. :Meo pø.n Grunol nf rlet mindre 
gun.~tise Veirlig gik Spillet i hele deo for Ja gt lovlige Tid 

temmelig træst; der var forholdsvis fnn rigtige Spilveirsd:tge, 

og Udbytlet stod ikk~ i Forhold til Tiden; men saa mang
lede der listnok ikke p:tn dem, som tog sin }[.,o igjen, erter 

at Fred.ningstidcn v:~r indtr:tndt. Efter i\Iidten nf 1\lai eller 

omkring den 2Qde synes Ungerne at være fremkomne, men 
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Høstens Resultat var ikke saodant, som Stammen fra fore
' ga.aende Aar og Bestanden om Vaaren kunde gi\·e Haab om. 
·De_ i Jagttideo paatrufne Kuld vare dog ikke egentlig smaa, 
men derimod fan. At beregne Vildtstauden efter det :Kvantum 
Fugl, som udovcr 'nøsteo og Vinteren ble\· bragt tilton-s, gaar 
dog vel ikke an; thi da. mutte man antage den for yderlig 
slet. Ikke paa lang Tid har der nemlig været falbudt s:~.a 

· I idet Fugl ; men denne Omstændighed maa ni blot ansees 
som begrundel i en loyal Overholdelse ai de panbudtc Fred
ningsbestemmelser. .A.t nu Snare- og Stokfangsten er forbudt 
i Smaalencne, maa ansees som en ligesoo hensigtsmæssi~ som • 
fuldt berettiget Foranstaltning. l en Egn som her, hvor Skyt
ternes Antnl e.r sae. stort, at neppe nogen Skovstrækning 
sa'fner sine· Bøssemæod, vil visselig Vildtstanden' alligevel 
blive holdt nede paa et kanske mer end ønskelig lavt Xi,·eau. 
Nu da SJ.·ydevaa.ben og Brugeo nf dem blh·er mere og mere 
ndbredt, synes intet rimeligere, end at alle Slags Fan~;;tind
retnioger for Fugl eftcrhaandeo blive aldeles forbudte, maaske 
dog med Undlagelse fot· Ryperne. Det er derfor at bnabe, at 

·denne Fredniogsbestcnunclsc, der for Smaaleococ nu kun gjo?l
der for 5 Anr, naar denne Tid er omme, man blh•e (Qrnyet 
for bcstnndig. I de to Aar,· Forbudet nu har nuet gjehl.entle, 
kan det ikke _just siges at have banret oo:;eo synlig Frugt, 

b\·ad der Yel heller ikke ,·ar al Yen le pa a sn·a kort Tir!; 11:en 
da del lader til, al det b!h·e:r no:;cnlunrle loynlL rc,pd<teret. 
kan man ha\·c de bc!lsle Forhaabnin:;cr. Den ~y.:;•lmu hbr.dt 
Barfugleue, som fra. forskjellige Kanter af Lamlet Cl' hh:' en 
omtalt i Aviscroc, har ikke Yæret sporet hct;. D111h: Fu~lr· 

vides lntetstcds heromkrin:; at \'ære fund ne. · ·:. 
Tiden for Æglægningnn falder, som bckjentlt, meget for

skjellig for de forskjellige Fuglearter. Fol' ~Iao~-:s ve•lkom
meode begynder den al~id meget tirllig uden s}1tderligt H<:n
syn til de ve:r.lemle meteorologiske ForhQ!de; -for Aodre3 of
bæoger. deo meget af Yaareos Besknlfenhed og begynder der
for tidligere el! et· senere, alt eftersom Vaaren ·er mild e11er 
kold, medens atter nndr~. n;turligvis lsær .d.e seoesL ankom
mende Arter, nitid ilegge sine Æg sent po.a Ao.ret. Sidste 
Vaar har mange, tildels slbre Afvigelser fra .deL Almiodelige 
at opvise, og jeg skal derfor tillade mig at f~emkomme med 
e.ndel ar mine Ia:;ltagelser herom. ·---:-- Man skolde pnn Gruod 
ar den tidlige Vnar hnYe ventet, at ogsaa Æglægniogeo vilde 
begynde tidli:;t; men det blev dog ikke nlmi~delig Tilfældet. 
Kun for fan Arters vedkommende begyndte ~en Lidligt ja. 
endog usædvnnlig tidligt, de fteste Arter saavel a.f Landfugle 
som Søfugle begyndte snarere usædvanlig sent, rimeligvis som 
en Følge af den kolde og regniuide Periode f;a Midten ar 
.April til l'llidteo af "1\Iai. Hauør~tn.L der bører til de Fugle, 
hvis Æglægniogstid ikke paavirkes af Veirforholdene, lægger 
altid sine Æg omkring Slutningen af }[arts, saa ogsaa ifjor. 
Til det gamle Ørnerede i Ellinggaard.sskovcn, spm jeg tidligere 
flere Gange har omtalt; si4st i mine Iagttngelser fra 1881, da 
jeg Jortaite, a.t begge Ørnene efter at have lagt 3 Æg bien 
skudte, indfandt sig ogsna ifjor et nyt Ørnepar, som tog del 
i Besiddelse. Den 26de ~[arts var del første Æg lagt. Kat
ualen lægger ogsna tidligt Æg ; saaledc.s blev et Rede med 4 
oogel vnru1ede Æg fuodet den 6te April. 1\len som E:c:empel 
paa forpolds,·is usædvanlig tidlig Æglæ~'lling skal jeg næ\·ne, 
at et SkollducrecliJ (Columba ocoas) .med ~ Æg, hvis Rugninr,: 
allerede var Jlaal.lcgyndt, blev rundet den 6te April. Den 
hnrgcr sit Rede i hule Inecr og har co lnu Beskyttelse fvr 
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sine Eg, m<>n l.csyr.rir-1· Il()~ i nc;rr-lr;n ikkr: .=E~l:Ppln~~n fnr 
Ted t"•l!;an:;l·u af :l •:\·;:,Ll :.\laar.e•l. St,m !:l tn•lr.'l m~::k··liW:'rll 

I::xem]•cl nuw t~ol!l n(;;;, nt jeg den 23de A(Jril [IJ.:l tn fJ i 
Skj::ergaanlcn fetnrlt to Stokcmdrcckr, dr:t ene med Il DCigc:t 
vannede, det andet med l '5 næsten ntlrug<:•IP. .-"Eg. I el~ Ile 
Rede vor der allerede Huller paa alle .Æg~ene, c:.g Tel.! ller11· 
ring peb Cngcrnr. inde i dem, saa det var tydelig, at Klæk
ningen her vildc: fCiregaa i Løbet af den samme eller hnist et 
Par Dage. Her maatte altsaa det før~te .i:; allereile være 
lagt senest den l 'ide ~[ar!s, medens Stc:.kanden i .!.lmindc:Jig. 
bed ikke begynder at lægge .Æg fpr henimCid Slutningen ar 
April. Ch·crallt ,·år dog ikke Stokanden begynrlt saa tidlig, 
namlig paa Fastlandet, men dog saa:ridt kunde skjønne; i 
Begyudelsen of April. . Yidere fundt jeg den 2!!de :\lai det 
første Æg af Malnlfumm ...:. den ankom den 15de ~[ai, -
medens Æglægningen først almiDdelig tog sin Beg)"Ililelse i 
de sidste Dage af Juni. Jeg fandt soaledes den 2den Juli 
mange Ternereder, hvori der endnu blot var l eller 2 Æg 

· og endnu intet, hvor Rugningen var paabegyndt. l llodsæt
ning til disse Exempler paa nlmindelig tiillig .Æglægniug skal 
jeg uævue, at især de til Spun·efuglenes Orden borende Arter 
og endel af SYummeruglene lagde sent .Æg. Den ellers sa:L 
tidlige Gr·uaspun; begyndte f1>rst at lægge Æg efter :\lidten 
ar ?tlai og Pil(inktn (Passer montanu;;) endnu senere, først i 
Slntningen ar samme Maaned, Kranken og Sl.j(Cren ikke før 
omkring Begyudelsen af ~lai o. s. '"· Ogsaa Ædder{uglens 
Æglægoing maa betegnes som meget sen, idet deo fllrst be
&)"Ildte i den sidstc t"ge ar .Mai eller omtrent den .24de, lige
som ogsaa :Maagerne - Graamaagen, Sildemu:~en og Fi•ke
maagen -. først da. for Alvor begyudte sin Ægh~gning. 

Ved Søsterperne, hvor der aarlig hækker en Ii!len Koloni 
. ~lkerJ .. 93_ tilEf?.e on•.ktj_!!g ~lisingerne ,·ar der isommer ogsa:L 
tpdel Lunde(tcglc (.llormon arctit:IIS), soo1 syntes at b3se fast 

Bopæl paa disse Øer. Jeg har ogsaa ti!.lels fllr børt, o.l 
Lundefuglen. skolde ,·ære at lræfre dcromkTiog om Sommeren, 
men bnr ikke kunnet konstatere Rigtigheden herar, da jeg 
aldl"ig selv har scet dem der, liges~·'lidt som jc; no;eugan;l' 

før bar k~nnet erholde. noget Exemplar der fr~.· .. l Sommer 
derimod ere flere Individer sliudte i ~lnnuederne. :.\fai, Juni o:; 
Juli, Jigesont jeg ogsaa sel\" har se et dem der. Da de o.llc
sammen synes at være ældre Fugle, er det _m~&et rimeligL. :~l 

de "o.s:_saa hæ_kke der, men det kan da ikke s~c paa samme 
.Vis, som Lunden er vant til.paa de nordlandS;ke Øer, nc1nlig 
i Jordhuller, h\"orimod .Æghegningen her maa forcgaa i KhJftcr 
og Sprækker i de bratte Fjeldvægge, ligesont. Tilfældet er 
med Alkerne og T eisterne. De havde ogsna sit Tilhold nilen
for den steile Side af søndre Søster, hvor de ""este Teister og 
Alkerne ruge, og skulde ogsna være seede ligesoni "disse stadig 
at flyve op imod Fjeld\·æggen, dog uden o.t det blev iagttaget, 
at de nogetsteds fløi ind. En Hun, som blev skudt den 14dc 
Juni, og som jeg nndersøgte, beviste intet. Dens Æggestokke 
vare meget lidet udviklede. ~ 

En anden Fugl, som jeg heller ikke før har truffet ber, 
men hYi.9 Tilstellevæl·e!se paa de )~erste Øer ·og llolmcr jeg 

·. dog ikke har betvivlet, er Bjergrglen (Strep~ilas inter11res). 
Pan de l11ngt til Havs liggende Øer, Tislerne, traf jeg d. 

· 2den Juli et Po.r af denne Fugl og vo.r ogsaa saa heldig i en 
Stenur at 6nde dens Rede med et Æg og to nys udklækkedc 
Unger. 
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Nogle Hegrer (Anlea cin~rea) have ogsa.a i Løbet of 
Sommeren og utlover Høsten bavt Tilhold paa Cor..kjellige 

Steder heromkring. Ungtct der var B.ere, færdedes de dog 
sjelden sammen i men strei lede for det meste enkeltvis omkring. 
Et Individ blev skudt. 

.Ikke blot ved Forekomsten af flere sjeldne Arter hører 
det forløbne Aar til et af de intercssanteste i den Aarrækkc 
i hvilken jeg her bar anstillet Iagltagclscr i n1co og>aa clern:d 
at ikke alene Stedets, men ogsan Lantlets Fauna er blevcn 

beriget med en ny Fugleart, h\·ilken jeg derfor først skal 

omtale. Den ~l te Oktober skjøll nemlig Stykjunker llafslunll 
paa J!!:lm." udcnfor Frellriksstad eu lJI'ærguwuyc (Larus mi
nutus~). lian beruærkede den sammen med endel andre Maa
grr, der irni•lle:rti•l, da han krm1 .otr:rmrrc, fjr·rnP.ole si~;, hllr
imod dr·onc kom flyvende hen imool hr~m , hvor..-cd dr; t 1•1111 
langt Holrl lykkcde:s ham at skylle rlen n~•l med det coe;;te 

Skud, han ha\'de i:rjc:n. Del Yar en ung Han. Om EltCJnl•la
ret, der ble\" intlscntlt til Universitetets Zllologi~ke )Iuseum, 
inoleboldt ")lllrgenl.ladct• for 2rl~n ~ovember en ·Beskrirebc, 
hvortil jeg kun skal f11ie efter Hr. Hof,lunrl~ Jleretning, at 
der o,·er det hvidc Bryst var udbredt et rosennrdt Skjær. 
Som Tilfældet er med enkelte ontlre Fugle, der han et lig
nende Fan·eskjær, vor dette formodentlig allerede ved An
komsten til lluseet for:n·undet, da hele l,;ndersiden beskrives 
som snehnd. Denne lille, smukt tegnede og tækkeliJ;e liaage 
rugede ifølge Xilsson tidligere pan enkelte Steder i s,·erige -
hovedsagelig Gottland og Ølnnd -; men er ifølge Holmgren 
i de senere .A.ar aldeles forsvundet derfra, og dens Hjem skal 
nu først begynde pao. den anden Sl1ie af Østersøen, b\·orfra 

det str:ekker si~ ind i ~ibirien. 

Den .lite August skjød jeg i Aa}ekilen, en Sump i Nær
heden ar Byen, en Knækand (Anas q,·erq,·eJula). Nys forud 
før min Ankomst til Stedet var der bemærket 3 Stkr. i Følge, 

som boldt sig i Selskab med et Kuld tamme Ænder; men 
da de vare blevne forfulgte, bo.vde de to forlodt Stedet. Jeg 
fandt da blot den ene il,!jen og skjød den lige ved Siden 
ar de tamme Ænder. Det var en gammel Hun, der ikke bar 
noget S1ior al nt · have ruget. Sandsynligvis befandt de sig 

ogsaa h--un paa Flytning, eftersom de andre to ikke senere riste 
aig der. 

Ogsaa ifjor den 3lte August blev en ung Turteld11e 
(Co!umb11 turtur) skudt i Nærbcden ar Byen ved. Aale ! Onsø. 
Det nr ligesom del i L881 fældte Exemplar en Anrsunge, 
der blev . paatruffen alene. Den ble,· til~endt Uninrsitets

muscct. 

I Begyndelsen af Augll5l 6k jeg bore Ya11driksws (Ral· 
lus aquaticus) eiendommelige Lytl i den o\·cnnrevntc ;\.alekile. 

Især o1n Aftcnernc i Skumringen og tildels ogsaa on1 Dagen var 
den at hllrc iolltil en Ugc uu i s~pt!!mberi men blev sideo 
~lillr . Eftcr:Jt fuld ::ttenlli;; )(,trke ,·ar in•ltr~3•lt, lod den sig 
nhlril,l' lwrc, men 3f!ø;tes da af den mc~l!l nu:rc bøinlsll-rlc 
plettcJe Smnv1tl.JUC. l:u:;tct mange gjgnta;.:uc i·'rm 11g lykkcllcs 

del mi~ ikke at fa o.L skuolt noget Exemplar fm· dcu 13dc Ok

tober. Dette, der ogsa:~ blev tilsendt Unh·er5iletsmnscet , vor 
eu Un3fugl og godtgjorde sonledes, o.t den havde bækket her. 

•J l • ~lur;:cnl.luel~l., fur U. : •h.:n ~:\)\'•:m~cr \":Ir d~n :an;,:h·ct ~J.. u•h ~f 
Apotlo•ker J.:ntort, Jer imi<ll.:rlid blot LH:sur::•'llc lu•l•co,.ld·•·u lll 

l,;ni\o'Criih:t-..mu~ccl . 
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Sitlen 1Si8, da jtg p .1n samme Sted og _Dato slijod et un;,1 
Intli\·id , har jeg ikke bemærket den her; .me:n efter de Erfn. 
ringer j eg nu har gjort om den, er jeg dog tilboielig til o.t 
tro, at den godt kan bare været her oftere,· ja kanske ao.rlig 
bækker ber. Dens Stemme er ingenlwide .Jet- at opfntte og 
minder, ialfaltl paa A..fstand, san !idet oin Fuclelyd, ilt den 
letlelig undgaar Opmærk>omheden. Den repeterer dertil med 
saa lange Mellemrum og tillige L:un uudtagelsesris paa den 
Tid af Dø:,'llet, da mnn pleier at færdes paa sandanne Steder. 
Hertil kommer den Omstændighed, at den er overmaade van
skelig at fna paa Yingernc. Den løber ustandselig undaf for 
Hunden i alskens Bugler og Kredse og eftcrlader et saadant 
Vin·ar nf Spor, at Hunden ved at folge Foden tilsidst ikke 
ved hverken ud eller ind. Om det saa kan lykkes den nt 
fna Stand, blh·er det alligerel resultatløst, da Fuglen, naar 
man· vil støde den op, øieblikkelig tager tilbens. 

lblandt Sjeldenbeder maa ~gsaa her næ\'lles, at et~ 
d.vr blev fanget levende i Kærheden af Byen den 22de Juli. 
To Fiskere fra Kalderød paa Kragerøen laa om )'[orgenen 
ude paa Østerelven og fiskede, da de bleve opmærksomme 
paa, at et D)T, som de antoge for at være en Hund, kom S\'Øm
mende O\'er Elven fra Øren mod Kragerøen. Da den imid
lertid kom dem noget -;;;;;;ere, saa de fik se, at den barde 
Horn, gave· de sig til at forfplge den og roede den ogsaa ind, 
slyncede .Krabbetauget om dens Hals og bugs~rede den til Land. 
Rimeligvis udmattet efter Forfplgelsen og den lnnge Svømme
tur - thi Elven er paa det Sted, h\'Or den kom orer, ikke 
langt fra en Kilom~:ter bred - fulgte den meget spagfærdig med 
op til Gnnrdcn. ~len da den her saa, at deu skulde føre~ 

inu i Hw;, gjorde den med et ea saa voltlsom og uvenlel 
Modstnnd, al den nwr havdc slidt sig løs. Den kom dog 
ind, men rar i Begyndelsen s:tø. ·sky, at den Ikke lnnlte at se 

uogen iude hos ~i;.; udt:n :•l :,ti"n: fr,rl\' ivlr.tlr: Jlr,Jl mr,•l Y:s:;;
gcne og To.gcl. Heller il~k" lo~ do::n J•: .. , en Tir! ):'æring lil 
sig. Senere har den tlug ror;r,llcl ~i;; m~rl Fan!Jcn>kahct og 
b~ r ikke \' tcret van~kt:li;; at erm~rc. Eierne Jaaw: Mk sideD 
havt Fordel ar sin Fnn:,'lit ved nl vise den frem for Betaling 
i hvilken HensigL de og>.'la tildels ba,·e ftlrt dtn op til Byen. 
Den var et vakkert Dyr, en saakaldt Spidsbuk, med Horn 
oden Takker, o.ltsna i sit andet Aar. Rnnbukkeo har for~um 
forekommet i Norge; men burer nu desværre til de alt flere 
og flere Dyr, som forsviDde fra ,·or Fauna. Da den derimod 
fiudes i ikke ringe ~Iæogde i det sydlige Sverige, maa denne 
altsaa. være kommen derfra.. Rimeligvis paa Grund af at den 
ikke' Jænger har fast Rod her i Landet, er den ikke indbefat
tet blandt de Dyr, som Loven freder; men det kunde dog 
vist ikke · skade, om der for den fandtes en besl..-yttende Be
stem.ni.else ; thi det er. ikl\e første Gang den har forvildet sig 
hertil. Det er snaledcs ikl\e snn mange Anr, siden el RaadJT 
blev fanget ved Sarpsborg, og seh· i Jotunljeldene er for 
.uogle Aar siden to Stykker ble\·ne fældede ). 

Ogsaa fra lnsektverdenen har vi bnvt et ~eldent Besøg 
.l'f den bekjendtc T'amlrcgræslwppe (Gryllus migratorius), h\·ornr 
.to Exemplarer ere ble\·ne opbevaret.le. Det ene, der er tilsendt 
,Unh·ersitetsmusect, blev fanget den 17de September i Skjær
.gaarden, 'hvor 2 Stykker blere observerede samtidig, det andet 
blev !ondet poa en Lnstetomt i Beg}'lldelsen o.C Oktober og 
opbevares i Middelskolens Samling. 

31 

Thomes notater 1882 - mars 1883, publisert 



J agttiden 1..-unde · ifjor bge sin Begyullelse DSæd vanlig 
Lidligt. Paa Grund af den tidlige Ruguing ,·are Stokaudungcrne 

Jordetmeste allerede flyvedygtige ved Juli l\I:aaneds lndtr:rden . 
.Altsna hele G Uger før Jaglcn paa de fredede \i!Jt~rter 

nnbnedes, kunde man begyndc .A~dejagten. i\(edens Ja:;:ten 
paa llarfugleue, som allerede O\"Cnfor omtalt, ikke var snn 
god, som deu om Yanreu forhnnntlenværcullc Stamme gav 
Haab om, var den dog ikke nctop danrligcre, end \"i ber erc 
:;aute til. lh"Jtl der Yar: den egeutligc Grunt! m, at Fornnl
uingernc saalcdes skufiedcs, skal jeg ikke bestemt kunne si:;~:. 

Det synes d9;; meget n:erliggeude, idetmiu(lste for en Del 
at søge Grund~n i det meget Regn, som atter faldt i de sid
ste Dage af 1\Iai og næsten uafbrudl vedblev lige indtil Mid
ten af Juni, altsaa netop i den Tid, Ungerne taale mindst. 
Men den Omslændighed, at ialfald de af mig. paatrufne KuiU, 
om just ikke store, dog vare nogcnlunde fuldtallige, synes at 
vise, at de Kuld, som først lykkelig ere fr~mk~mue, nogen
lunde have kunnet greie sig, sna der altsaa ogsaa maa være 
en anden Grund. Jeg skulde derfor tro,·. at det daarlige 
Resultat maaske ligemeget kan have sin .Aarsag i en Bortfry
sen eller anden Beskadigelse ar Æggene foraarsaget ar Væde, 
naar Reden bnr havt. en uheldig Plads, . saaledes at derved . 
hele Kuldet er goaet tilgrunde. . 

Rapl•ønsene have_ sandsynligvis heller ikke ho.vt nogeu 
bedre Fremgang, ialfold er der intetsteds at børe om nogeu 
tiltageude l\Iængde, og den Stamme, som flndes, tiltrænger 
fremdeles al den Beskyttelse, den kan faa, og fremfor alt en 
meget sknansom Jagt. En ar vor Bys Jægere, der ogsan er 
deres specielle Yelynder, har erbvervet Jngttretteu paa en 
atørre Strækning, bror de bovedsaglig forekomme, og sparer 
ingen lføie for der at beskytte dem. Men saa. 'har vi atter 
bavt en baard Vinter for disse Fugle med en Mængde Sne, 
der i lang Tid "ogsaa har været bedækkel med en for dem 
uigjennemtrængelis haard Skllre. De have derfor ogsu i 
Vinter søgt ind til Husene og et Par Flokke have endogsaa 
besøgt Byens Haver. 8 Stykker al disse ere ogsaa indfan
gede. De leve endnu alle i bedste Velgao.ende og skulle nu 
snnrt atter slippes ud. 

Yagtelcn er bemærket hist o, her, og et Exemplo.r vides 
skudt i Skjeberg i llidteu nf September. 

Duerne vare ifjor ikke pna langt nær so.a talrige, som 
de i de sidste Par .Aar have Yæret. 

Heller ikke Bci.-J.:e~sincrne forekom i det .Anlal, som de 
pleie. Fornemmelig vor den ellers hver Høst san tnlrigP 
Smaabekkasin meget raatallig. Dcrimod var clen plettede 
Swnp1wnc (Gall inula porz:nl;l), tl•; l" har sit Tilhold f4:lk:: med 
Bckkasincrnc, re:l talrig, saa j~:1·ulig Iltre Iorlividr:r f&.ldt med 
poa Bckkasinjaglen. 

Paa Kramsfugl har Illlstcn \"æret gan;;kc rig, og da her 
nr godt for Rognebær, er der ogsu gjort god Fang5t. Det 
er da fornemmelig 1\Iaallrosteu, Rød \·ingen og Fjeidtroslen 
samt Sidensnndsen, son1 bar \·æret de ,·igtig;;te Art.er; Dnc
trosten og Sorttrosten ha\·c 1..-uu forekommet meget spredt, og 
Ringtroslen bnr jeg ikke engang bemærket · paa llo;ttrækket. 
Den 9de Oktober begyndtc Rlld\iugen at indfinde sig og Fjeld
trosten den 23de Oktober. Duetrosten bier fanget i sidste 
Uge af Oktober. Den (de November riste de første Siden
svandse sig og \"are senere meget taldge til benimod Jiii:--
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Harejagtcn bliver bedre med bfert .A..ar. Skjøndt Haren 
paa enkelte Steder vislnok forekommer sparsomt nok, maaske 
nærmest som en Følge ar for vidt drefen Jagt paa den, og 
samtidig for !itlet dl'i!\'en Rævejagt, er den dog for det meste 
rel talrig. Sel\' ganske nær Byen er der en god Bestand ar 
Hare. El lidel Jaglpnrti skjød saaledes i Høst for 2 Hunde 
6 Harer paa 2 Dage i ikke mere end t Mils .A..f.stand fra 
Bye11. 1\len de Herrer Harejægere lade Ræ,·en \'ære for 
meget i Ro til deres egen Skade. Den ha;Td; Par sidste 
Aar formeret sig betydeligt. Selv Pr.emien, som er sat paa 
dens Hoved, har ikke animeret til nogen stærkere Forfplgelse. 

Allerede i Begyndelsen af Oktober 'riste .Alkerne sig i 
stor ll!ængde langt til Havs; men paa Grnnd af \'edboldende 
nordlige Vinde blev der intet Indsig ar før orer Midten ar 
Maaneden. Endnn mnatte A.Jkcjægerne mange ::IIil tilsøs, før 
Jagten I."Ullde give noget nævneværdigt Udbytte. Da Alkerne 
øo.a. efterbaanden begyndte at sige illd igjennem Fjorden, ble\· 
der alligevel ikke nogcn stor :Mængde :lf dem, og Jægerue 
kunde ikke ih,tlsl rose sig ar nogen Storjagt. Et Forhold, der 
ganske afveg fra det sæd vanlige, maa her nre\'IIes. Kort efter 
Begyndelsen nf Oktober pleier nemlig den spid..;næbbede Alke 
(Uria troile) al indfinde sig, og lige til hcnimod Slutningen 
nf Maaneuen er det ofte næstcn udelukkende denne .Art, 
som skydes. Da først begynder den brcdnæbbedc .Alke (.Alca 
tordn) at komme, mcdcns dog fremdt:les. IIorcdma~·.e:n 11l<:icr 
bc~taa ar fprstn::erntc Art. Ifjor derirnoc.l V:lr nctup del Olll· 

vendte Tilr:cldt:t. Ligefra llcgyndclscn til lidgau:;t:n nf Ok
tober var det Ilen brcdnæbhcde, . som udgjonlc den l>llll".,t~ IM 
af Fangsten, sa.aledcs al nepJle mer end eu eller to spitls
næbbede blev ft.eltlet for hvert Snes ø.f den brcdn::ebbeue .Art. 
Naar man derl10s erindrer, at den brednæbbede Alke er mc1e 
sky end den spiusnæbbede, vil man forstaa, i bvlken forholds
vis ringe 1\Iængde den sidste har forekommet. Ogsna eCterat 
den spidsnæbbedc ha\·dc inllfundet sig Cor·.Alvor, vedble\' den 
brednæbbede at forekomme i orerveien~e. M:_engde. 

Der er faa Slags Jngt, som· giver Anledning til saa 
m~nge Ulykker som Søruglejagten og fornemlig Alkejngteu. 
Ofte er der et Par eller flere SJ.:yttere· 'paa en liden Farkost, 
hver udrustet med 2 il 3 Bøsser, som nitid holdes lndede og 
ligge færdige for i gi vet Øieblik at kunne præ.stere saa mange 
Skud ·som muligt. ?slange lære aldrig at være forsigtige; 
Jagtiveren belager de hidsige Gemytter, .og f~n ere ikke de 
Skud, som ufrivilligt, ofte ved den groveste Skjødesløshed, 
puffe af, men til Lykke for Opho.vsmanden · enten blot gjøre 
et Hul i Luften eller i Banden. Saadant hænder sa.a ofte, at 
mo.aske de .ftestc Alkejægere have lignende Oplevelser; men 
Advarselen glemmes saa let; tbi det gik jo saa godt, og Hid· 
sigheden og Uforsigtigheden er snart den samme. Uagtet man 
ved, hvor farligt det er nt lægge de ladede Geværer over Tof
terue med llundingen vendt i Baadens Retning, forlades dog 
ikke denne Skik; Jægeren sbar forud i Baadstun1en og ven
der Ryggen til de mod bom rettede Bøssemundinger, Alken 
forfplges, et Skud sendes eiter den, den dukker, og i en FarL 
griller han en a.f de bagenfor liggende Bøsser i Mundingcn, 
for i samme Øieblik,. som Alken ntter kommer op, 11t være 
parat til nt giYe den et nyt Lag. Men san.. lager llllnen imod 
Toften, og Skuddet gaar nf. Netop paa denne ?tlande bleY 

·ihøst en nf Onsø's ældre Alkejægerc, en Gao.rdmand med Fa
milie, sin egen Danemnnd. Skuddet gik isjcnncm Lun:;cr.ne 
og Hjertet og ru cd de Ord: .det bliver vist Døden~, faldt 
hnn overende og Llev brø.gL død hjem. 
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Og~aa i Vintr:r har lhw.,ztlna (:-;"~ ·• l.as~1trrd) f.:;rcl<o;Jtr;,r" 

ber i ?.fængdr 111lcnfrJr Fhkcplar!,i'!rnc. 
Allereuc dr.n .l r.uc Au;;u'it dro:5 Taarn~\·alr:n Lr,rl. En 

Flok pna 4 Stykker visle sig dog cnrlnn den 22<lc. Den kom 
ifjor senere end s:cdvanlig og rei:itc og:;aa litlli:;cre, enu den 
pleier, nemlig efter el Ophold af kun 12 Uger. De andre 
Svaler nfreiste den 21)dc September, og kun nogle fua Slykker 
ere bcmærkcdc nogle faa Dage senere. Ternen er ikke bc
mærket. senere end rien l iJdc Septcmbcr. Stenrlulpcn fors>anrlt 
den 23de samme ~Ianncrl. Grangjæssencs Tilbagetog foregik 
fn den 29dc September, P!J.D. hvilken Dag den fJJr~te syrlgaa
ende Flok, et usædvanlig storL Tog, blev seet at drage O\'cr 
Byen, og vedvarcde ligetil Slutningen af Oktober. Den 29dc 
Oktober saa jeg saalcrles endnu en Flok pna imellcm 20 a 30 
Individer. I sidste Halvdel af Oktober holdt ogsaa 4 Graa
gjæs til paa~ . Et Exemplar .vides slrudt under Høst~ 

trækket j Rande. Linerlen afreiste d~l_l !ste Oktober; men 
endnu den 14de saa jeg en Efternøler, som ha\'de en Skade i 
Vjugen. Duerne ere seede til den Bde Oktober. Lærken Yar 
afreist inden lllidte~ af Oktober. Engpiplærken indfandt ~i:; 
paa sit Høs~træk i Bcgyudelscn ar September; men der var 
ihøst ikke den store !lfængde af dem som sæd vanlig, og Af
'reisen foregik .successivt mellem den 13de og 22de Oktober. 
Kjelden er seet indtil 'den 19dc Oktober. Mnnltroslcn afrei
ser den 2Bde Oktober; Dm!trosten er heller ikke bemærket 
senere og Rød vingen senest den 3die November. Rngden er 
aeet indtil den 28de Oktober og Kajen indtil den 29de samme 
Maaned. Stærens Afreise foregik fra ·den 29de Oktober indtil 
den 6te November. Nogle rigtig sene Efternølere ere ogs:m 
bemærkede. Sanledes blev en Agerrikse skudt paa Bekkasin
agten den 22de Oktober, og endnu den 30te samme Maaned 
jskjød jeg en Gransanger (Sylvia abietina). Fra Slutningen nf 
November s:m jeg i en Have jc\"Dlig en Rødkjælke (Luscinia 
rnbeculn), som sammen med Sidcnm1ndsene søgtc ben til nogle 
Rognctræer, hvor den ikke srntcs al lide nogen Nød, saalmn:;c 
Bærene ikke vare fortærede nr' de grundigere Sidensmnds!l; 
Men ellcrat det tog slut med dem, maatte den dele Brød meq 
Graaspurvene paa Gaden og i Rendesteucne." . Uaglet Vinle
ren be~n·ndte at blive sna streng, at Temperaturen tildel~ 

sank til + 20 ° C., og Sneen faldt i :M:engdc, vcdblev den 
at holde til pna samme Sted,. og alt gik ogsnn godt ind
til den Bde December, da den hn.vde det· Uheld at faa en 
Styt't Vand fra Kjøkkenet over sig, medens den befandt sig nede 
i en Vask for at linde Føde. Stærkt medtagen ar dette 'nad 
og næsten stiv af Kulde blev den nu taget· ind og omsorgs
fnldt pleiet, saa den fik tørre og varme· ~ig og kom sis 
ogsao. 1g,1en. Den viste Sig ikke meget. s_ky og tog snart 
tiltakke med Brødkrummer og Kanariefrø, men døde dog efter 
et Par Dages Forløb. 

I indeværende Vinter ere ogsaa fiere overvintrende F:ugle 
seede. Sailedcs er Rø<h·insen fanget til benimod Jul. Bjerg
finken bnr ofte været nt se, og en enslig· Bogfink bnr af og 
til vist sig, jn. i Februar og indev:er~nde .o:r,wncd har dlln 
endog ofte p:m smukl\e Dage i Haabet om. en snart tilbagc
vendende Sommer sUIJget sin velbekjendte Strofe fru et lunt 
og solbeskinnet Sted. Den lBde Januo.r saa jeg en Lærkc, 
og den 20de Januar blev en Kaje skudt her. En Flok Stær 
paa 5 Stykker er ogsna seet den lBdc Februar. --
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A.f Trækfugle ere hidtil 
Lærken . . . 
Kajen , • • • • • • 
Fagergaasen • 
Stæren •.•••• 
Kjelden 

ankomne: 

• • IIP a • 10 Februar. 
3 Marts. 

14 
17 
.20 

og Viben ikke før . . . . •. • • • ao 
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1883 
TArnfalk Falco tinnunculus: Vides ikke med vished bemllrket fOr 13 april. 
Vepsevåk Pernis apit~orus: Ved Toip i On~ er en gammel hun skudt 29 juli. 

Thomes notater, april. des. 1883 

Fiskeørn Pandion haliaetus: I Soliskoven i Tun~ omtrent en fjerdingsvei fra Slangsvold i Råde ikke 
langt fra VandsjO hakke et par årlig i en Mi furu. 
Hønsehauk Astur palumbarius: HOnsehOken har vlket meget alm. på efteårsvinteren. (Se aom. under 
december.) Her opholder sig i vinter flere hønsehøke. Julaftenfloi en sådan under forfolgensen af en due 
gjennem dåren ind i et kjoklæn på Gråsvik. Ligeledes hos kloklær Bjerke floi en hOnsehOk en dllg i julen 
ind i et hånsehus, hvor den blev fanget og dråbt. Den påståes at tulkke i Skjebergdalen, hvor dens rede skal 
vilre funden. (Se anm, under .a.ug,) August Buer påstdr at hOnseMken hiUcki!r i Skjebergdalen. Hanfundet 
dens rede. 
Spurvehauk Astur nisus: En spurvehOk er slrudt ved Skåra i OnsO 25 november. 
Musvåk BuJeo l'Uigaris: Så jeg fOrste gang 15 april. Den holder også til på HvalOeme, hvor jeg har seet 
den ved Botnerkilen på KirkeOen i dagene mellem 20 og 24 april. 
Jord ugle Strix brachyotus: Om dens forekomst på HvaJOeme se aom. under april. En gut på Ref 
(Kirkeoen)fortalte mig at han sommeren 1882 ved en sternu i/cke langt derfra og som han også viste mig, 
traf en "katugle" med flere iklæflyvedygtige unger, som ld i lyngen. Da moderenforfulgte horn måtte han 
flygte. Stedet var beliggende ved en skovkant og en stor ljngmark. Jeg lamde ikk på stedetfinde no gen 
jjiir, der kunde ajgjore om dette har våret aluco eller som jeg niirma.st må formode brachyatu,s, 
Kattugle Strix aluco: Er meget talrig på IGrkeOen. 
Svartspett Picus 1111lrtius: Gjertrudsfuglen traf jeg meget talrig i Skjebergdalen i august. 
Grønnspett Picus l'iridis: Er meget talrig på KirkeOen. 
Vendehals Iynz torquilla: Plaugviben ankom 2 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 8 mai. Jeg har iår lagt mllrke til hvor langt ud på sommeren den galer, 
jeg hOrte den flere gange i juli måned. Si ds te gang 22de, da jeg hOrte den på et par steder i Råde. 
LAvesvale Hirundo rustica: Ankom 6 mai. Efterat ungeme ere udflOine i begyndelsen af august samle de 
sig i store selskaber sammen med Hirwuio urbica(taksvale) og overnatte i sWrre rfir og sivansamlinger i 
el ve og indSOer. Om dagen holde de også til på disse steder, hvor der fmdes rigelig af myg og mOl, men 
streife også ofte vidt omkring og indfinde sig fOrst på disse favoritpladse henimod aften. I Skårekilen ere 
de således fra august måneds begyndelse indtil deres afreise tilstede i tusindvis. I en liden arm af Isevandet 
i Skjebergdalen som ved en smal tange er skidt fra dette og ligesom danner et selvstandigt kjam (SOrkjam) 
så jeg også 26 august en stor mangde svaler overnatte i det der rigelig voxende tagrOr. Afreisen foregik 23 
september, men nogle få eftem(Slere er bemlkket indtill oktober. 
Taksvale Hirundo urbica: Også denne ankom 6 mai og var ligesom foregående allerede et par dage 
senere ganske alm. Afreise samtidig. 
Sidensvans Ampelis garrulus: Der var meget talrig vinteren 82 til henimod jul var i begyndelsen af året 
borte. Fonnodentlig vare de dragne langer sydover-, af aviseme sees også at sidensvandsen har vist sig i 
Danmark. I midten af februar viste de sig her igjen, men ikke talrig. I hHst have de atter vllret talrige, de 
fOrste individer viste sig 22 oktober. Fornemmelig forekom den i stor mangde i sidste halvdel af december 
og såes da tildels i flokke på et par hundrede individer. 
Hagefluesnapper "Svart og hvit fluesnapper" Muscicapa atrkapilla: Ankom fOrst 9 mai. 
Varsler Lanius ezcubitor: I natheden af Skåra i OnsO er en hann skudt 18 april. 
Tornskate Lanius collurio: 19 juli så jeg voxne unger i Ålekilen. 
Skjære Pica caudiJ/a ( europæa): I et rede på Grllsvik fandt jeg det fOrste ag 28 april, i et rede på Oren 
fandt jeg et :lg 3 mai. 
Ravn Corl'us corax: Hllkker temmelig sparsomt heromkring. Jeg ved således kun fOlgende steder hvor 
den pleier at have rede: På Hank6, i Onsaknipen, på sOndre SOster, og muligens på nordre S6ster samt på 
KjOgOen. 
KrAke Corl'us corniz: Var begyndt llglllgningen 21 april. <Se anm under amiD. W. Sissener traf på 
Kirkeoen 21 april en krdke pd reden. 
Kaie= "kaje" Corl'US monedula: Et sandsynligvis overvinuet exemplar skudt på Oren 20 jan. Den 
ankom 3 marts. Afreise fOrst i november, den vides sidste gang seet 31 oktober. 
Stær Sturnus l'ulgaris: En flok på 5 li. 6 overvintrende star ere iagttagne i midten af februar. Den ankom 
17 marts. I begyndelsen af april holdt den til i stor m:lngde på Oren, men inden midten af måneden havde 
den spredt sig og forladt dette sted. Stllren pleier hvert år efterat ungeme have forladt rederne i stort anta! 
at hvile i rOrene i Skårakilen om natten, i Ålekilen holder den også meget til, dog neppe om natten her, 
men ikke på no gen af disse steder har den iår varet at se. Også i Arekilen på KirkeOen overnatter den i 
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rOrene, jeg så således om aftenen 28 juli en stor flok der. På Oren, hvor den derimod har varet meget talrig 
er den sidste gang seet 28 oktober, men da kun fl. 
(Om afreisen conferer anm. under oktober og november) Hafslund så en lidenflok star på et snes stkr. pd 
Oren endnu 2ade obbr. Selv har jeg ingen iagttagelser om dens afreise, da den ihOst i/cJæ hm våret at se i 
Skårakilen. På Oren derimod har den våret talrig. -I et trostelcnippe hos slagter Johannesen så jeg 3de 
novbr. en står, der Jamde våre Mist 4 d 5 dage gammel. 
Dompap Py"huliJ vulgaris: Allerede 6 oktober beg9ndte dompapen iMst at indfinde sig i omegnen. 
Konglebit Corythus enucleator: Den var i november måned uslldvanlig talrig omkring F.redriksstad og 
blev fanget i stor mangde i doner. De Wrste viste sig 2 november. Fra zode var den en tid nAsten bone 
indtil henved jul, da der atter forekom endel af dem. 
Bokfink Fringilla coelebs: I månedeme jan. til mans er en enslig bogfinkhan jevnlig seet omkring 
Grllsvik. På smukke dage har den ofte sunget sin velbekjendte strofe fra en eller andet lundt og 
solbeskinnet sted endog i jan. og februar. Således er den hOrt 27de januar, 3 og 10 februar. Den ankom l 
april og var gde overmåde talrig overalt på markeme. På Ålejorderne forekom den således da i tusindvis. 
Endnu 7 november er et individ observeret 
Bjørkefink Fringilla montifringilla: Den har overvintret temmelig talrig i vinteren 
82-83. Også i slutten af december dette år er 4 stkr observeret ved Grasvik. 
Gråspurv Fringilla domestica: Beg}'ndte lglagningen Ørst i mai. Et rede på taget havde 5 friske :tg 7de, 
- det fOrste llg kunde slledes v!lre lagt omtr. 2 mai. 
Tornirisk Fringilla canruzbiM: Ankom 3 april. 
Gråsisik Fringilla liMria: Der var borte hele vinteren kom tilbage igjen 21 marts. På Msttrlllcket 
indfandt den sig allerede ft5rst i oktober. (Sle). Fra midten af måneden var den talrig og har siden varet her. 
Stillits Fringilla cardrulis: På Oren er et par stillidser observeret 30 oktober. 
Jern spurv AccenJor modularis: Den var W" nasten ikke at se på vårtrllkket. Det eneste exemplar som 
vides observeret er seet 22 april. På hOsttrakket så jeg to exempl. - 4 og 6 oktober. 
Hortulan Emberlzø hortularuz: Ankom 6 mai. 
Snøspurv Emberiztl nivalis: Var meget talrig omkring l april. 31 mans er flokke på flere hundrede seet. 
På hOsttrllkket er den ft5rste gang seet 26 oktober. 
Fjellerke Alau.da alpestris: Vides ikke observeret W". <Se anm. under !ijlril). Den er indtil denne mdneds 
udgang ikke observere l på Oren aj Hafslund. Heller ilcke jeg så noget til den der 2~. 
Sanglerke = lerke Alauda QTllensis: En overvintrende larke observeret 18 januar, den flHi kvidrende 
nordover. Ankomst lO februar. Allerede et par dage senere var den alm., men blev dog Ørst rigtig talrig i 
den sidste uge af februar. (Se narmere anm. under februar). M. Michaelsen og et par andre så omform. 
Jade en larke ~mfloi sjdover. Hans Sjvertsen sd også en liirke Jade. Adolf Arvesen sd enjfok liirker 
nte. Formand Andersen så en lårke, som trak nordover omform.JJde. Jorgen Sjvertsen med flere så et 
folge på 6liirker som traksjdover omform J3de. G. Larsen så en liirke som Irak nordover J4de. Hafslund 
så 21iirker 13de og ligeledes 2 den uae. På Oren så jeg Jlfle 3 st/rr (en ad gangen), som /øm udenfra 
soen og trak nordover folgende iskmalen afOsterelven. Adolf Arvesen sd i dagene mel/em 14 og 17 febr. 
flo kJee fra 2-6 stkr. I "Fredrikstad tilskuer" for 20 febr. låses: "Frafors/cjellige /ranler meldes om liirker der 
ere komne som vdrbud og der er os velvillig mel dl, at der allerede for en tid siden ere lwmne liirker til 
Krageroen, hvor de soge niiring i gjodselhauge. Dette 71U2 imidlertid ikke arues som noget varsel om en 
tidlig vdr; thi det er ingenlunde nogen sjeldenhed, at lårken anJwmmer til Smålenene endog i begnde/sen 
affebr." I den sidste uge affebr. var den meget almindelig. Jeg hOrte denfOrste gang sjnge 26 • V eiret 
var da smukt. Mage Issen så en af de sidste dage i måneden en flok liirker på 15 stkr. 
Jeg hOrte den fHrste gang synge 26 februar, veiret var da smukL HHsttr.lkket foregik i dagene mellem 3 og 
5 oktober, efter hvilken dag den var ganske borte. Et individ er dog obs. endnu 28 oktober. 
Tre lerke Alauda arborea: Ankom l april. Under trakket forekommer den gjeme i flokker på jorder der 
grllndse til fjeld. (Se anm, under april) På Krageroen hOrte jeg l april en trålerke. Karl Ellingsen hOrte 
også l trålårke på Griisvik l april. Hans Sjvertsen hovde seet den 3 april. Adolf Arvesen ligeså 3 april. 
Ved Vo/labjerget trafjeg om aftenen i slaunringenS april i en bar bakke enflok trålårker på 12,1S stkr. 
Flere sade i triirne omkring og sang. 6 april om morgenen hOrte jeg en som sang over Griisvik. Augen 
Slevik, med hvem jeg talte 8 april, påstod at tråliirken var anJwmmen allerede i midten afmarts. Ved 
Elveslette hOrte eller sd jeg dog inlet til den 22 marts. I et rede fundet ved Tronddalen 15 mai var der 2 
fuldt tjll.rkladte unger. På KirkeHen er trlllarken meget alm. 
Skjærpiplerke Anlhus rupestris: Skjnrpiplarlren så jeg 12 april. Den havde udflHine unger 24 juni. 
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Heipiplerke = "eogpiplerke" Anthus pratensis: Ankom 15 april. Jeg så den her endnu 6 mai. På 
Asmal~en, hvor Colleu har fundet den tr!lkkende, traf jeg et par 24 juni. På MsUrakket så jeg den f(jrste 
gang 26 aug. Afreisen foregik fOrst i oktober og er den ikke bemllrket efter sde. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Er observeret fOrste gang 6 mai. 
Linerle MotaciJia alba: Ankom 5 april, men blev fOrst alm. efter 13de. På Oren b'af jeg 3 mai en flak 
linerler på crc 100 individer, såvidt kunde seet alle hanner, der syntes at befinde sig på tr!lk. Afreise 8 
oktober <Se anm. for oktober). Endnu 4desdjeg linerlen pa Gråsvilc; derimod så jeg ingen i lei/erne 5de. 
61e så August Hansen flere linerler på tommersoppene vedÅlestranden. Om morgenen sde så Hans 
Paulsen en flo/c på crc 50 linerler, som sloge ned pa tagene på Ålestrand.en. Disse befandt sig utvivlsomt 
på triik. Siden vides ikke flere bemiirket; derimod holde der seg en enkelt linerle ved bruget en tid, og som 
jeg så tilfors/cjellige tider, nemlig sde, 13de og J6de. 26de er den seet af Adolf Arvesen ved prambyggeriet 
på Ålestranden og 3ote sd jeg den i tommerliindsen. Et ensligt individ gyntes nasten at skulle komme til at 
overvintre. Den blev stadig iagttaget omkring Grllsvik indti14 november, men har jeg ikke siden Mrt 
naget til den. Usandsynlig er det dog ikke at den blot har forandret opholdssted. 
Gulerle Motacilla./lllva: Ankom 8 mai. (Se anm. for mai) På Ålejorderne så Adolf Arvesen 8 mai flere 
guler ler, hvoraf han mente, at samllige på en når vare hanner. 
Duetrost Turdus viscivorus: V ed Buer i Skjebergdalen traf jeg 26 august en tiden flok due troster, 
sandsynligvis et der udkH!kket kuld. H(jsttrakket foregik fra 18 oktober indtil månedens udgang. Et par 
overvintrende exemplarer er fanget i doner i begyndelsen al decem ber. - det ene 7de_. 
Gråtrost Turdus pilaris: Siden nytår har flokketrosten varet borte. På vårtdlkket indfandt den sig 
omkring 20 april (Se anm. under apriD. Om morgenen 24de så jeg en meget stor flo/c tråkke i nordlig 
retning over Kirlæoen. På mine vandringer omkring på oen deforegående dage havdejeg Jcun seet 2 stkr. 
På Mstrll.kket viste den sig allerede 9de oktober, men var dog ikke meget tahig i denne mdned. 
Fornemmelig i fOrste trediedel al november var den tahig, men også tildels i decem ber. 
Måltrost Turdus musicus: Ankom 11 april. FOrst fra 17de var den alm. Åglagningen begyndte i slutten 
af samme måned. (Se anm, for april). G.!Jusen hOrte en sangtrost i Ålebjergene om aftenen 17 april. Om 
aftenen J8de var den meget almindelig og sang overalt. 27 april s/cjod en gut fra Åle en hunn med flere iig 
i sig, hvoraf det ene s/culde våre nii.sten jårdigt. Afreise 27 oktober. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Hllier sandsynligvis på HvalOeme. På Kirlc:eOen hOrte jeg den i dagene 
mellem 20 og 24 april på forskjellige steder sYnge fra toppene al de forlcrOblede furuer på sådane steder 
hvor naturen meget minder om hOifjeldskarakter. På hOsttrakket ankom den allerede 4 oktober og var 
meget tahig hele denne mdned. Afreise 3 november. Enkeltvis er den senere fanget til henimod jul. 
(lagttaglsen om rOdvingensfore/comst på Hvaloerne er dog formodentlig urigtig og beror formodentlig på 
forve:xling med sorttrost. Jeg kunde nemlig aldrig få iagttage den i lcikkerten, da den altidforsvandt når jeg 
skulde betragte den.) 
Svarttrost Turdus merula: Var som s!dvanlig sparsom på hOsttrakkeL Det fOrste individ bematketlO 
oklober. Også denne har vllret her udover efterårsvinteren, enkelte exemplarer fanget til henimod jul.. 
IftHge toldbetjent Gr.m skal den hakke på den sydlige del af KjOgOen. 
Ringtrost Turdus torquatus: Observeret fOrste gang 6 april og er bemllrlc:et indtil 22de samme måned. Af 
og til fanget i doneme iMst Den er tidligst bemllrlc:et 4 oktober og ikke efter denne måneds udgang. ~ 
anm. under oktober og november)- Sissener hovde kftbt en ringtrost 4 e/5 oktober. A/en gut fra Brakke i 
Onso kjobtejeg 17de en ringtrost, som var fanget 16 . Han fortalte at han også havdefanget 2 stkr. 
tidligere, den ene omtrent sae, den anden omtrent l ode ohober. Den er også iagttaget af Hafslund ihOst- i 
oklbr. 
Rødstrupe Luscinia rubeculJJ: Ankom 6 april. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom 4 mai. 
Steinkvett Saxicola oeTUinthe: Ankom 15 april. Den havde udflOine unger 24 juni. 
Buskskvett Saxicola rubetra: Ankom 6 mai. 
Løvsanger Sylvia trochilus: Ankom 4 mai. 
Toppmeis Parus cristatus: Jeg fandt dens rede i en ~den trllstamme ved Nlls i Borge 
3 mai. Det indeholdt 4 stllrkt (omtrent 4/5) varrnede Hg. 6 mai fandtjeg ligeledes et rede i Ålebjergene 
med 6 (omtrent 5/6) varmede lg. 
Tårnseiler Cypselus ap us: Ankom 19 mai. Afreise 24 august (Se aum.). Afreiste 24 august. Jeg så den 
endnu omform.,· men om aftenen kom de ikke som sådvanlig tilbage til Gråsvilcs mange huse, under hvis 
tage sd mange beboelsespladsefindes. l de sidste 14 dages tid have de lidet våret al se om dagen, og forst 
henimod aften have de indfundet sig ved de steder, hvor de have havt sine reder etter hvile om natten. 
Deresjlugt har ogsd i den sidste tid våret siirdeles hoi, og ofte har jeg, når dens skrig har gjenlydt fra 
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luften, ik/æ våret istand til at oine dem. 28 og 29 så jeg endnu nagle stYkker. <Se anm. under september). 
Om aftenen 28 august så jeg endml 2 tårnsvaler på Griisvik og om morgenen 29 samme måned yderligere 5 
stk. Disse erejormodentlig komne liinger nordenfra, da såvel ankomstene som rugningen indlråffer noget 
senere nordover, må de selvfolgelig også blive senere reisefordige. 
Nattravn Caprimulgus europæus: Jeg har iår ikke observeret dens ankomsL Dens vides ikke seet flir Il 
mai. Tolbetjent Gran har fortalt mig at i den tid han som k:Ijdsbetjent stadig fllrdedes på sOen (nemlig 
indtil for 4 år siden) ttaf han ofte om våren i slutten af april eller beg. af mai kveldknarren i stort antal på 
de langt ud i havet liggende til HvalOerne bOrende små Oer eller holmer Alna og Heia. Han havde således 
seet indtil et halvt hundrede stYkker på en gang på en enkelt af disse Oer. Det var dog kun en ganske kort 
tid at den var at trllffe således. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom l apriL Den er seet indtil 19 oktober, men har ikke viltet synderlig 
talrig iår. 
Skogdue Columba oenas: Ankomst samtidig. Også denne har vllret meget fåtallig iår. 
Orrfugl Tetrao te trU: Århanen er Mrt spille på enkelte steder i slutten af marts. (Se anm, under marts). 
Er hOrt spille i Onsoknipen 21de 18 eller 19de er den også hOrt ved Kalniis landbrugsslwle. Men endnu ved 
månedens udgang er det kun undtagelsesvis at den er hOrt spille nogetsted.r. Men rurst fra beg}'ndelsen af 
april tog spillet sin egentlige beg)lndelse. Åglltgningen er beg9ndt fOrst i mai. Kuldene vare ved jagttidens 
begyndelse endnu tildels lidet udviklede, men iregelen fuldtallige. Endnu 26 august traf jeg et kuld, hvor 
hannerne neppe lod sig adskille fra Mnerne. Årfuglen er i stadig tiltagende og må indevllrende år betragtes 
som et ganske rigt år. På KragerOen er der en m!lngde og ligeså viste den sig al vllre talrig i Skjebergdalen. 
Storfugl Tetrao urogallus: Begyndte neppe at spille llir omkring midten af april. Åglllgningen s)'nes at 
v~e beg)lndt i slutten af april. Også tiuren har havt et godt år og er i stark tilvaksL På Krager6en er den 
wdeles talrig. 
Rakkelhane "Tetrao urogallides": En rakkelhane skudt på KirkeOen i narlleden af Korshavn 21 apriL 
Jerpe Tetrao bonasill (Tetrastes bonasill): Jexpen forekommer neppe lllnger i Skjebergdalen. August 
Buer i Skjebergdalen fortalte mig at den tidligere var temmelig alm. der og fornemmelig fandtes den i et 
fjeld kaldet S!lteråsen. For crc Il år siden skal det sidste exemplar vllre fanget i nAvnte ås, og er siden 
såvidt ham bekjendt ikke bemarket i dalen. 
Vipe Vanellus cristatus: Ankom 30 marts. Den var iår mer end almindelig talrig på vArt:rtlkket. Allerede 
en uges tid efter ankomsten fortrak dog de fleste. (Se anm, for marts o~ AQril). Om morgenen 30 marts så 
Adolf Arvesen en jlok viber pd henved et snes stkr, hvoraj han skjOd den ene, pd Ålestranden. Samme 
morgen er også aj flere brugsarbeidere se et en jlokfugle på 16 a 17 individer, hvil/æ tk holdl for grågjiis, 
som trak vestover men alt tjtkr dog pd at dette har våret den samrn.ejlok, som er observeret aj Arvesen. På 
Oren er den for ste gang seet 3Jde.- Den har våret ualmindelig talrig pd vårtrålckl!t idr. Sdledes var der 
henved et halvt hwulrede stjklær på Oren l april. PåÅlejortkrne holdtogsd denforomtaltejloksig n.ogle 
dage. En uges tid efter ankomstenjorsvandt ~fkste; 3 stk holdt dofJ!emdeles til pd et jorde ved 
Vollabjerget indtil midten aj måneden og på Oren trafjeg endnu 15 enflokpå et snes stkr. 
Heller ikke iår s)'nes den at have hllkket på Oren. (Se anm. for mai). 3 mai fandl jeg lam 2 viber på Oren. 

I en stor myr på den nordlige del af AsmalOen, hvor jeg ttaf den i juni måned, hAkker den formodentlig. 3 
aug. er en vibe seet i Ålekilen. 
Heilo Charadrius apricarius: Ankom 31 marts. Jeg så den her endnu 3 mai. På AsmalOen, hvor den 
iftHge Collett tidligere har hakket findes den nu ikke mere. Beboerne dersteds antage at det er crc 3 a 4 år 
siden den har havt fast tilhold der. lllilge toldbetj. Gran skal den om hOsten vise sig meget talrig på 
AsmalOen, fornemmelig på dennes sydlige del ved gårdene Huser og Viker og på AgerOen. 
Boltit Chllradrius morinellus: Også pommerantsfuglen er illilge toldbetj. Gran ikke sjelden al traffe pa. 
AsmalOen og Ager6en, om vAren dog kun undtagelsesvis, da dens trllk da foregår så hurtigt, men mere alm. 
om h~sten. Gran har da ofte skudt den på disse steder. 
Sandlo = ttstrandrylen" Cluuadrius hillticula: Der er meget talrig på AsmalOen, havde unger 24 juni. 
Dverglo = ttden lille strandrylen" Charadrius minor: Også den lille sttandr}'le er meget alm. på 
AsmalOens sandstrande. Den havde også unger 24 juni. 
Tjeld Haematopus ostralegus: Ankom 20 marts. Den er iagttaget indtilll oktober. 
Storspove Numenius arquatus: Ankom 4 april. 
Småspove Numenius phoeopus: lagttaget 15 april. Den opholdt sig her til udgangen af mai. 
Brushane Machetes pugnax: En brushOne antages at vllre iagttaget i OnsOholmene 6 februar. En ung han 
(årsunge) skudt i Ålekilen 3 september. 
Strandsnipe Actilis hypoleucus: Ankom 29 april. I Arekilen så jeg en drilsneppe 29 juli. lagttaget i 
Skjebergdalen 25 august. 
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Gluttsnipe Toto.nus glattis: 2 glutsnepper er skudt i Ålekilen henholdsvis 13 og 16 augusL Den ene var 
en årsunge. 
Rødstilk Totanus caUdris: Ankom 15 april. Flere par hakker på AsmalOen. Den havde unger 24 juni. 
Grønnstilk Toto.nus glareola: Observert 3 mai. Den hmdter på AsmalOen. I nogle små kjnm i en stor 
myr på den nordlige del af Oen traf jeg nemlig 24 juni 3 par, som da havde unger. 2 srykker, begge llldre 
individer skudt i Ålekilen 18 og 31 juli. 
Rugde Scolopax rusticola: Ankom 4 april. I de fOrste dage efter ankomsten var den ikke at finde på trllk 
på de sadvanlige steder i skoven. Sneen dlliede også endnu marken fuldstJndig der. Den havde i 
begyndelsen tilhold i sådanne lOvskovbevoxede åskanter og hauge, hvor sneen var gået såvidt bort at der 
fandtes enkelte bare rutkker. Her ttak den da også om afteneme en uges tid indtil sneen omkring 12te var 
gået såvidt bort i skoven at den ~gte did. Den var også iår ganske alm., derimod var den ligesom ifjor 
meget sparsom på KirkeOen. Den er her na.sten ikke at se på trlik om afteneme. 
I det hele synes den ikke a1 trives synderlig på HvalOeme, uagtet der dog er megen udmarlc:et god 
rugdemark. Kun i trll.ktideme synes den at vare noget talrigere der. 
Trlliet begyndte 17 april kl. 7 .40. Trlliet begjndte 18 april Jd. 7 .50. 
Enkelte individer ere seede indtill9 november. (HvalOeme) (Se anm. for oktober og november) Rugden er 
bemårket endnu 23_o/db. ~W. Sissener Ligeledes samme dag i Ålebjerg,ene aj A.Arvesen. Fremdeles er den 
se et aj en gut ved Ale 25 Nov.-Sissener så en rugde på Asmal6en l scze og en på Spjiiroen 19fle. 
Dobbeltbekkasin Scolopax major: Dobbeltbekkasinens trak berOrer kun lidet Fredriksstads n:mneste 
omegn. Det trllk som RUger Glommen sydover, synes allerede ved eller nordenfor Saxpsborg at forlade 
elvens retning for muligens at fOlge meridianen eller at gå noget Ostligere. Jeg traf nemlig iår 26 aug. 
adskillige dobbeltbekkasiner ved den nordOstlige ende af Isevandet i Skjebergdalen. Den skal forekomme 
her hver hOst og var iår allerede ankommen dertil en 14 dages tid tidligere (altså omkring 10 august). 
Enkeltbekkasin Scolopax gaUinago: Enkeltbekkasinen ankom 15 april. Den 22de samme måned var den 
talrig i Ålekilen. I Arekilen (KirkeOen) var der flere kuld isommer, dog oversteg de hakkendes antal neppe 
6 a 8 par. Ungeme, der den 29 juli vare fuldt flyvedygtige og af sWrrelse ikke meget forskjellige fra de 
voxne vare endnu ikke fuldt befjllrede. På hoved og hals vare de endnu dunede. I Ålekilen var der også to 
å tre kuld ligesom der også iår har vH.ret et kuld i Skårakilen. Den var ikke slirdeles talrig på hOstlliikket. 
Ved den indtrlldende kulde med påfOlgende tilfrYsning afk:ileme 30 og 31 oktober foregik afreisen. Et 
individ traf jeg i Ålekilen endnu 28 november. 
Kvartbekkasin = "småbekkasin" Scolopax gaUinuliJ: SmAbekkasineme var ihOst mindre talrig ligesom 
ungfuglene vare små og sent udviklede. Afreise samtidig med enkeltbekkasinen. 28 november traf jeg 
også 2 småbekkasiner i Ålekilen. 
Myrrikse = •• sumphone" Gallinula por.azna: 22 juni er den iår fflrste gang hOrt i Ålekilen. Den 29 juli 
fandt jeg dens rede i Arekilen på KirkeOen netop som llggene holdt på at ud.kUlkkes. (Se n1trmere anm. 
under juli) l Are/ålen pd Kirkeoen jandt jeg 29 juli et rede netop under joregdende udldakning. Der var 
endnu 3 åg i reden. På to aj disse var der huller for ungens n.åb, og den peb inde i det. En aj de små 
ku/sorte nys udldåkkede unger lykkedes det mig atfåjat i, medens modem romlebort med de ovrige. Reden 
lå på en temmelig hOi tue, vel skjult mellem gråsset. Det var iklæ meget stort og bestod aj en liden bunter 
tort grås lagt i enfordybning aftuen neppe 6 tommer i diameter. Pd bunden aj reden gjemt under gråsset 
fandtes en mångde små skalstjkker aj de udldåkkede åg. Det så ud som tkn med flid hovde sogt at gjemme 
skallerne af de udklåkkede åg. De 3 endnu uudlclåk/cede åg ly/cJ:edes det 71Ug at conservere. 
Den havde vist ikke havt lYkke med sig iår i Ålekilen og Skåfakilen, thi der var meget fl at trllffe på disse 
steder under bekkasinjagten. Ikke observeret senere end 5 oktober. 
Åkerrikse C rex pratensis: Ankom 17 mai. I narheden af Arekilen på KirkeOen blev et exemplar pålruffet 
og skudt 29de juli. Den synes at forekomme meget sparsomt på HvalOeme, - dette er rurste gang jeg har 
observeret den der-, men må den altså hakke her. 
Trane Grus cinerea: S traner er observeret på trak nordover 28 april. 
Gråhegre = "heire" Ardea cinerea: En hegre havde ihOst tilhold i Arekilen på KirkeOen. Fra midten af 
august har 2 hegrer også havt tilhold i Ålekilen og på forskjellige nllrliggende steder, De ere sidste gang 
seet 4de oktober. 
Grågås Anser cinereus: Ankom 13 april. Trlikk:et vedvarede indtill1 mai. Afreisen foregik mellem 16 
september og l oktober. 
Ringgås Anser torquatus = bernicla: Augen Slevik har berettet mig at han ofte i beg)'ndelsen af 
makrelfisket (i slutten af mai) langt ud på havet- sOndenfor Fllrder- har seet flokke af store gåslignende 
fugle, der alm. ere meget stye. Dog har han tildels kunnet seile dem ganske nar forbi, og mener da at have 
bem!l.rket noget hvidt ligesom en ring omkring halsen, men har fundet dene noget mindre end alm. grågj!is. 
Han har dog holdt dem for at vare et slags grågjlis, hvem de også skulle ligne på flugten. 

39 



Tbomes notater, april - des. 1883 

Gravand :: fagergåsen Vulpanser IIUiorna(TødornD vulpanser): Ankom 14 marts. 
Stokkand Anos boschas(boscus): Var talrig udenfor 6ren endnu i midten af april. ÅgUlgningen begyndte 
15 april eller måske lidt tidligere- En and, der blev skudt 15de havde flere !gi sig, hvoraf det ene var 
fllrdigt- Et rede med 10 omtrent 3/4 rugede lig blev fWldet på AgerOen 22 mai. Sammesteds er også 
samtidig seet et kuld med 8 små Wlger, hvilket sidste tYder på at!lglllgningen i dette tilflUde er beg}lndt 
inden midten af april. På AsmalOen, hvor den h.!1kker i flere småkjern er den iagttaget med unger i 
begyndelsen af juni men også endnu 18 juni er der taget bitte små unger. I Ålekilen og StrOmsrulshOlen 
vare ungeme flyvedygtige 20 juli, men i Arekilen !raf jeg endnu 29 samme måned et kuld med kun halvt 
udviklede vingespeiL I Isevandet i Skjebergdalen traf jeg endnu 26 august et kuld hvor ungeme markeligt 
nok uagtet fuldvoxne ja uslidvanlig store, da vllgten gik op til crc 1000 gram, dog endnu ikke havde fuldt 
udviklede vingespeil og selvf6lgelig vare uflyvedygtige. Stokanden har iår vllret meget talrigere end på 
flere år. 
Krikkand Anas crecca: Allerede 5 august skjlkl jeg en ung hann i Skårakilen. Også fra Haugesten ved 
Vandsjts i Råde er allerede den 3die samme måned bragt et knippe krikJlnder til byen. Den skal trmcke på 
dette sted (Se anm, under august) Det 5 dennes sbuile exemplar var en ung hann. En mand ved navn Carl 
Haugstenfra Haugesten i Råde bragte 3 aug. et knippe krilaln der til torvs. Han fortalte at den Mkker i 
Vandsjo i narheden af H augsten, samt at der er en hel del aj dem der. 
7de november er atter 3 n}'slrudte laikander brngt til b}'en fra samme sted. 
Stjertand Anos acuta: 5 spids!lnder er iagttaget mellem Oren og Hestholmen 22 april. 
Ærfugl Somateria mollissina: Edderfuglens llglllgning synes fOrst at vare beg}'ndt ved eller måske efter 
midten af mai. Et rede fundet på Age~n 22 indeholdt 5 friske llg. Ved HvalOeme er de fOrste unger seet 
16juni. 
Svartand Fuligul4 nigra: og 
Sjoorre Fuligul4fusca: Såvel denne som den fOrste vare talrige i skjllrgården i oktober måned. 
Kvinand Fuligul4 clangula: Der tidligere vinteren 82-83 ikke har varet syodedig talrig, var derimod 
tilstede i mllngde i februar. 
Siland Mergus serrator: Synes ikke at have begyndt llglllgningen sYnderlig fOr midten af mai. 24 juni 
traf jeg kun et eneste kuld, hvis 6 unger ikke kWlde antages at vare mer end 3 k 4 dage gamle. Således 
syntes de fleste endnu at ruge. 
Havsule Sula bassana(Dysporus bassanus): Fornemmelig i jan. var havsulen talrig udenfor HvalOeme. 
Også ved Rauo er den i denne måned iagttaget meget talrig. Endnu ved udgangen af april var den af og til 
at se og er et exemplar skudt 21 april. (Anm. for december) Den vides ivinter ikke seetfor i de sidste dage 
aj decb.Formodentlig har dette sin grwui i at der hidtil niisten iJcJce har våret noget sildefiske. 
Makrellterne Sterna hirundo: Ankom 15 mai og er seet indtil25 september. 
Stor lom Colymbus arcticus: Skal hllie på flere steder i Skjebergdalen f.ex. i OpsjO og Kf1dskjem.~ 
anm. under augusOJ Opsjo i Skjebergdalen hiilcJær drlig et par aj storlommen. Såvel ifjor som iår er dens 
rede fundet der, begge gange med 2 åg. Også i et andre kjårn, kal det Krjdskjern, sammesteds hvor der er 
en liden holme skill flere par årlig pleie at hiilcJæ. 
Lomvi Uria troile: 10 oktober er de fOrste spidsalker seet inde i fjorden. Den har ikke vllret sllrdeles 
talrig. HvalOboeme kalde den alm. "sildalke" 
Alke Alca torda: De ffirste bredrulbbede alker er fli.Idet 16 oktober. Heller ikke denne har iår vllret 
sllrdeles talrig. 
Alkekonge Mergulus alle: Et par exemplarer skudt i narbeden afMisingene 28 oktober. 
Lundefugl Mormon arcticus: Også iår er en lWldefugl skudt på Leren 3 august. 
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Dvergfalk Falco lilhofalco: ste oktober skjM jeg en dvllrgfalk i Ålekilen. 
T:'l.rnfalk Falco tinnunculus: Antages observered ved Åle 4de marts. Den 23de marts observerede jeg 
den selv ved Kongsten og gde april i HankOsWtdeL Den 6te juni fandt jeg et rede i Vollabjerget (Onso) 
med 411.g, hvorafdetene var varmet i 7 a 8 dage. CSe anm. under juni)./ Vollabjergetfandtjeg 6te juni et 
rede med 4 iig, hvorafdet ene kunde wire varmet i 7 a 8 dage. Der havde imidlertid varet 6 åg, men to 
vare tagne afnogle .muigutter. Åggene havde intet andet underlag end det i kloftenforefindende sand. 
Vepsevåk Pernis apivorus: Fra Nipen i Vaneig erholdtjeg et ag taget 26de juni. Det var varmet i crc 6 
dage. Reden, der var bygget i en Mi gran i en myr mellem klippefulde trakter indeholdt imidlertid to ag 
(Se anm. under juni). Fra Nipen i Varteig (niir Sarpsborg) sendte Reidar Schroder mig et vepsehåkiig raget 
26dejuni. Der var to åg i reden, men da det blev antaget at den vilde lagge flere lod man det andet ligge. 
Det sendte åg var imidlertid varmet omkring 6 dage og da derefter også det andet sladde erhverves fandtes 
det sonderhaklæt i reden. Reden var bygget i et håit granrrii i en myr mellem klippejulde rrakter. 
Fiskeørn Pandion haliaetus: I et rede i nllrheden af Agnalt i Tune, som blev fundet l te juni var der to 
ag. Ungeme, der fremkom den 12te juni vare endnu den 2den august ikke fuldfjllrede og lå endnu i reden. 
Hønsehauk Astur palumbarius: En MnseMk (hann) skudt ved Skåra i OnSO den 9de mai. 
MusvAk Buleo vui_aris: Observeret 24de marts. I et musvåkrede,.som nogle gutter fandt i 
Gandsrudfjeldene 3 e mai, var der 4 ag. En af llggene, som jeg havde anledning til at unders(Sge, viste at 
de allerede vare varrnede i no~le dage. 
Haukugle Strlzfunerea: 18 e oktober skjMjeg en Mkugle på Ålestranden. · 
Spurveugle Strix passerina: Et individ observeret i Skårnkilen den I ode mai, (se anm. for mai) Jeg så en 
spurvugle i Skåra/ålen I ode mai. Den var meget skj og lod mig iklæ knmme sig pd slaldhold. Dog jloi den 
ikke lange stråkninger ad gangen.-, ligesom et individ skudt i Oreblticskoven 21de september. 
Snøugle SITU nyctea: En aldre hun skudt i n!irheden afRamsholmen (Borge) den 7de desember. 
Jordugle Strix brachjotus: Ved Kihl i Råde skjM jeg et smukt exemplar af en jordugle den 2sde 
september. 
Kattugle Strix aluco: Fra Ulveng i Borge erholdtjeg 4 l:lg tagne i en hul asp den 19de april. De vare 
omtrent 1/3 varmede. Ved ruivnte sted er den temmelig talrig, da der f'mdes mange gamle hule aspetnter, 
hvor den kan hll.kke. (Om dens forekomst i Onso se anm. under ok1b.) l slwmringen om aftenen 2i:Jdeh0rte 
jeg co Ialt ugler den ene i Kjolberglunden, den anden i Borgåsen, som slueg og svarede hinanden indtil den 
ene flo i over til den anden. 
Svartspett Picus rtUUtius: Som i Tune kaldes "tYrikråke" er der meget almindelig. 
Grønnspett Picus lliridis: Er meget alm. i Skibtvedt 
Flaggspett Picus nuJjor: I Skibtvedt skjMjeg 15de august en årsunge. Ved Oreb~ (OnSO) skjMjeg den 
12 november en aldre hann. 
Dvergspett Picus minor: Observeret ved KjOlberg den 11 te mai, skudt ved Skåra den 16de november og 
observeret ved Åle den 14de december. 
Vendehals IYnx torquilla: Ankom 25de april. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankomm 6te mai, men var f(Srst almindelig fra Il te. 
Låvesvale Hirundo rustica: Ankom l te mai. I et rede i en lade på Åle var der lagt 4 eller 5 llg den 7de 
juni. I to nYe reder på Ulveng i Borge var der derimod ikke lagt llg endnu 14de juni. Om et par, som på en 
gang byggede to reder på 4 dager, se under julj. Den sde juli begyndte et par at bygge på engang 2 reder 
ved siden aj hverandre i en aj fabriklæns oplagshuse for sagflis. Begge reder vare fiirdige om aftenen den 
nte og allerede denfolgendeform. var der lagt 2 åg i det ene rede. Den J6te var der 4 ag. Det andet 
rede blev iklæ benyttet. I en lade på Åle var der i et rede endnu 31 te august unger, som endnu havde dun 
på hovedet. Afreisen foregik gde september, men det sene kuld ved Åle opholdt sig i gårdens nllrhet indtil 
den 16de. Et enkelt individ er iagttaget endnu 28de september. 
Taksvale HiruTUJo urbica: Ankom l te mai. Den var i år betYdelig talrigere end på flere år. 
ÅggUlggingen beg}'ndte 25de mai (se nllnnere anm. for juni), Den er iår betjdelig talrigere end den har 
våret pdflere år, Ved Skåra hvor der i mange år ikke har våret mer end et par reder er der iår bygget 19 
reder på et hus. Pd sknlegården pd Åle er der og sd iår 20 reder mod 13 ifjor. Her fremkom de fOr ste 
unger allerede 12te juni (i to reder). Den 2otU fremkom det unger i flere andre, medens endnu en/æ l te par 
ikke vare fårdige med sin redebygning. Afreist.e samtidig med foregående. 
Sandsvale Hirundo riparia: Er f6rst observeret 3die mai. 
Gråfluesnapper Muscicapa grisola: Observeret 15de mai. Var da talrig. Et par havde bygget rede under 
et tag på bruget. Det fOrste ag var lagt den l te juni, men samme dag Melagde nogle gutter reden. 
Fluesnappeme toge strax fat pA bygningen af et nyt rede i n!lrheden og 16de juni lå hunnen og vannede på 
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7 llg. For anden gang blev reden Odelagt den 17de juni, men ufortrliden tog de flegmatiske fugle på med 
bygninÆen af det tred.ie rede, denne gang nOiagtig på det farste sted. Men også dette rede blev nedrevet 
den 24 e inden det endnu var fl1rdigt og sandsynligvis heller ikke lagt :lg. Men endnu gav ikke disse 
ihl!rdige fugle sig. På et bedre skjult sted b)iggedes det 4de rede, som jeg fandt den 14de juli. Den havde 
kun 2llg, på hvilke den endnu lå den 22de. Den ste juli fandtjeg et rede bygget i stokvl!rket af en 
plllebane i tomten. Der var 4 et par dage varmede llg. 
Hagefluesnapper "Svart og hvit fluesnapper" Muscicapa atricapil/a: Ankom 7de mai. 7de juni fandt jeg 
ved KjlUberg to reder. Det ene indeholdt 5 friske llg, det andet, som jeg tog, 6 llg, Mist et par dage varmede 
llg. 
Tornskate Lanius collurio: Observeret 2ode mai. På AsmalOen fandt jeg et par af tomskaden ved 
Kilemyr 1 te juni. Ved Arekilen på Kirke&n traf jeg den talrig 27de juli. Et rede ved Åleveien indeholdt 
14de juni 51lg, hvoraf det f6rste kunde antages at vl!re lagt gde eller 9de juni. Da fuglene stadig blev 
forst)irret ved reden, og llggene også tildels bleve Odel~te, b}iggede de et nYt rede i nllrheden, begge gange 
i slåperislaat. I dette nye rede var der lagt 4 :lg den 27 e juni, men da der til den 29de ikke blev lagt flere 
og fuglene atter havde skyet reden tog jeg l!.ggeme. (se anm, for iunD Ved Kilemjr på Asmaloen traf jeg et 
par aftornskmlen Jle juni. No gle gutter fandt et rede i et slå.periskrat ved Åleveien 13de ez.ude juni med 
5 åg.Da de viste mig det den 21Jde var der Jam et ult åg, de ovrige vare knuste og fuglene hovde flyttet. 
Det gjenvårmede åg lauJde antages at våre varmet i 5 a 6 dage og var således tkt forste ag lagt den ade el. 
9fk juni. Den 2'J'ie hovde de samme gutter arter finnedt dens nye rede påny by~get i en slåpetornbusk med 
4 friske ag. De forstj"ede fuglen ved sine stadige bes og således at da jeg 2~ besogte steikt påny var 
forladt. Jeg tog åggene. Den 22de fandt jeg vestenfor Åle i en orebusk ved siden af en båk et retk med 6 
noget over halvrugede åg. Lige ved landeveien i nåruden afHorrefandtjeg også samme dag i et 
slåpetornkrat et rede med 5 over 314 varme de åg. Den 22de juni fandt jeg to reder, det ene vestenfor Åle i 
en orebusk ved siden af en bn. med 6 noget over halvrugede ag (det fOrste llg altså lagt omtrent 7de juni), 
det andet redelige ved landeveien i nl!rheden af HOrre i et slåpekrat med 5 over 3/4 varmede llg, (det rurste 
altså lagt omtrent 6te juni). 
Skjære Pico cøudaUJ(europæa): Ved Solbdlkke i OnsO fandtjeg den 25de april et rede med 7lidt 
varmede llg. I dette rede var der 611g 2ode og kunde således det fOrste vllre lagt 12te eller 13de april. I et 
andet rede sarnmensteds var der endnu ikke lagt Ag den 25de april. Ved Orebllk: fandt jeg 6te mai et rede 
med 7 D.g, der vare varmede 3 k 4 dage. 
Ravn Co11'us corax: På sOndre SOster6 tog apotheker Jemtoft 17de mai en ravnunge fra reden. Den var 
omtrent af en kråkes stOrrelse, men kunde endnu ikke flyge. 
Kråke Corvus cornb:: I et rede ved Slevik var der 6 lig den 27de april. I et rede ved Solbrakke var der 
endnu ikke lagt llg den 25de april. I tre rede ved Ul veng i Borge var der 3, 4 og 6 friske Ag den 3die mai. I 
et rede ved Borgås i OnsO var der unger i llggene den 9ile mai. I et rede i Haugeskoven i OnsO var der 3 
nykHlkkede unger den 11 de mai. I et rede på Krager6en tog jeg 4 friske :lg den 15de mai. Det tidligste llg 
kunde således i de to nllst sidste tilflllde antages lagt 15de april og i fOrste tilflUde 2ode april. I siste tilflllde 
var det fOrste llg lagt den 11 de mai. 
Kornlaåke(blAkrAke) Corvusfrugilegus: Er iagtaget ved Åle i slutten afjanuar og ved Slevik i fOrste 
halvdel af februar, hvor et exemplar blev skudt den 19de februar. 
Kaie Corvus monedula: Ankom 17de februar. Tilbagetoget foregik i midten af oktb. Herunder er en stor 
flok (på omkring et hundrede stk.) iagttaget på Ålestranden den 18de oktb. (se anm, for okt,) Ved 
Ålestranden viste sig den lade oktober en stor miingde kajer, som sloge ned i endel dervårende oretråer. 
Da de imidlertid snart bleveforfulgte, og en af dem skudl, droge de videre. Deres tal var afflere angiver til 
over et hundrede. 121e oktober havde Nils Skåra se et en flok Jøjer, som drog sjdover. 
Stær Sturnus ~ulgaris: Overvintrende stllr ere iagttagne på forskjellige stedec i vinteren 1883-1884. (se 
anm, for jau,febL og marts)jan.-Ved militårlårkegården på Braklæslettenfangede Hafslund en står for jul 
~gen over njtår. Febr.- Gudmund Elli':f:en så en står ved Viker 12 febr Ros sliber Petter Gerhard- på. 
Alestranden viste der sig om efterm. 22 ;Ja der begjndte at sne lidt en står sammen med hans 4 duer, som 
sade på toget af sit slag. Da duerne snart efter flo i ind,fulgte stiiren efter, men duerne kom strax ud igjen. 
Stiiren, der formodentlig ilclæ ligte sig derinde alene, kom også ud igjen og tog platJ.s ved siden af duerne. 
Disse ftoi imidlertid atter ind og ståren efter;men åbenbart ligte duerne ilcJæ den niirgående gjii.st; thi de 
kom atter strax ud, pånj efterfulgt af ståren, tkr satte mere pris på deres selskab end disse pd dens. Atter 
jloi duerne ind og slåren efter og atter kom duerne ud og ståren efter og denne faren ud og ind gjentog sig 
uajbrudt i over en time indtil endelig da tkt lakker mod aften ståren kjed aj den ugjåstfrie modtagelse den 
blev tildelfortrakfor atjinde sil{ et andet herberge for den kalde nal. Marts- Hans Sjvertsen så en står ved 
lendsmand Wettergrens hus på Ale stranden 3 marts. Formodentlig den samme, som tidligere er observerer. 
Jsde sa jeg 2 står pdÅlejordene. Samme dag så Adolf Arvesen 2flo/cJær, den ene på omkring 10, den 
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anden på 20 individer også på Ålejordene.Efter de oplysninger jeg 23de /w.nde erholde på Oren er står en 
iklæ seet der fOr J6de. Nogen mångde var der endnu ikh afdem 23de. Ankom den 15de marts. Fik unger i 
slutten af mai <se anm. for maD. I Kjolberglunden, hvor en koloni star hiiklær, var der unger 26de mai. 
Meget talrig i SlWekilen og i en sll:Srre Phragmites (takrØr)-ansamling i elven ved KjlUberg om natten. 
Flere tusen ovemattede på disse steder. Afreise i begyndelsen af november. Seet talrig endnu 2de 
november (se anm, for oktbr. og novb.)-Okt.er fremdeles her ved månedens udg(Jilg, 31te så Adolf Arvesen 
en storre jlok på Ålejorden.-Nov.Karl Eriksen så en storre flok står i rorene ved Seut om aftenen den 2de 
november. Blandt no gle kramsfogle kjobte Alfhild d. 2'Jfk to star, som vare slauJt ved Åle 
Grankorsnebb Loxia curvirostra: Jeg erholdt et exemplar skudt ved Agnalt i Tune den 12te april. 
Kjernebiter Coccothraustes vulgaris: Et til to exemplarer af kirsebårfuglen er flere gange iagttaget 
omkring Grllsvik i sluuen af december 1883 samt i januar og februar dette år. Den er dels seet i haver dels 
i slåperislrnlt. (se anm. for jan. og febr.) Alfhild så 2 februar i Larsens IUJve lige udenfor kjoklcenvinduet på 
niirt hold en fugl, som UlVivlsomt var en lårkebiirfugl. Også 30 jan. er to Jugle seed i en have på Griisvik, 
hvilke ligeledes efter beskrivelsen må have våret lårsebårfugle. Adolf Arvesen så en kirsebårfugl ved Horre 
en af dagene mellem 22 og 27 februar. Et par dage efter at han havde seet den, er den også seet af IUJns 
broder ved skolegården på Åle. Den havde begge disse gange ti/holdt i småt /crat af slåpe. 
Bokfink Fringilla coelebs: Et enkelt individ er observeret til forskjellige tider i vinterens JOb. I 
begyndelsen af februar skal den også nogle gange våre hfirt synge. Den ankom den tsde marts. De ftJrste 
hunner observeret den 23de marts. Den var allerede strax talrig. ÅgHlgningen begyndte ved midten af 
mai. I et rede, der var bygget i en eg ved bruget, var det fOrste ~g lagt 13de mai, i et andet, der var bygget 
i en or sammesteds, var der 3 llg den 2oc:Je. I et tredie rede kunde det ffirste llg fOrst vllre lagt omkring den 
24de mai. Dette rede, der var bygget på en tagsp:lrre under et stavtag i tomten, fandt jeg eftemt hunnen var 
beg}'ndt rugningen. Fra den dag hunnen begyndte at ligge forstummede hannen, der tidligere san~ meget 
flittig i Wirheden af reden. Muligens deltog den også skiftevis i rugningen. Strax ungeme den 10 e juni 
vare udkUllckede begyndte hannen at bringe ftJde til reden, hvilken moderen, der i de 3-4 ffirste dage ikke 
syntes at forlade ungeme, modtog til fordeling mellem disse. Allerede den 2oc:Je forlode ungeme reden. 
Bogfmken var talrig endnu ved udgangen af september. I siste halvdel af decem ber er en hun stadig 
iagttaget i en have på Grllsvik. 
Bjørkefmk Fringillll montifringilla: Den 4de jan. erholdt jeg 2 bjergfinker nYs fangede i done. 
Gråspurv Frinfeilla domestica: Jeg har heller ikke iår kunnet finde at åglagningen begyndte fOr i mai. På 
taget tog jeg 14 e mai et rede med 6 stllrkt varmede llg samt et andet 15de med S friske llg. I en rugekasse 
tog jeg også et rede med 4 friske .!lg 15de mai. Den 26de mai tog jeg på laboratoriumstaget et rede med 6 
llg, hvoraf det ene var friskt, medens de andre vare varmede i 3 måske 4 dage, et tilflllde som jeg også flir 
har seet, når llggenes antal bar varet stort. 
Pilfink Fringillll monJana: Pilfinken er også alm. omkring GamlebYen. I et rede i en sUlrrekasse 
udhllngt under rOstet på fonnand Pedersens bolig tog jeg 6 llg 23de mai. Der var lagt 2 llg 15de mai og 
rugningen var nu påbegyndt. 
Grønnfink Fringillll chloris: Nogle grfinfink:er er iagttaget omkring Ålegårdene i slutningen af febr. og 
begyndelsen af marts. 
Tornirisk Fringilla cannabina: Ankom 16de marts og var snart talrig. Endnu Uinge Ulnge efter midten 
april så jeg den i flokke. Åglllgningen begyndte ved midten af mai. Et rede, som jeg fandt ved Grllsvik i 
en enebusk 19de mai indeholdt 5 vistnok lidt varmede .!lg. Den 6te juni fandt jeg et rede i Vollabjerget i en 
enebusk med 4 omtrent 4 dage gamle unger. Den gde juni fandt jeg også i en ener ved Vollabjerget et rede 
med flyvedygtige unger. Et rede ved Grllsvik, som jeg tog, og som bar bygget i en ener n.!lsten ved marken 
indeholdt 9ae juni 2llg og 11 te om morgenen 4 llg. 
Gråsisik Fringilla linaria: Var her hele vinteren 83-84 ganske talrig. Fm midten af februar tiltog den i 
antal, men aftog igjen i begyndelsen af marts indtil den omkring gde var forsvunden. På cfterårsvinteren 
har den forekommet meget Spamlmt. 
Grøonsisik FringUla spinus: Små flokke har jevnlig vllret at se på forårsvinteren (febr. og marts) indtil 
henimod udgangen af marts. Den 12te febr. så jeg en meget stor flok på omkring 150 individer. Om 
hOsten (i oktb.) har den også vllret at se flokkevis. 
Stillits Fringill.a carduelis: Fra slutten af jan. indtil 2de marts er en liden flok stillidser på crc et halvt 
snes stier. iaguaget i en tidselbakke i narheden af Ålegårdene. 
Jernspurv Accentor modultuis: Et enkelt individ er i begyndelsen af februar iagttaget på forskjellige 
steder på og i n:kheden af Grllsvik. Den er også flere gange i den samme tid Mrt synge, således Mrte jeg 
den den 9de februar i haven udenfor min boplll. Ankomst 21 de marts, men var fHrst alm. fra april. Med 
april måneds udgang forsvandt den. I midten af december er et individ iagttaget på Grllsvik. (Se anm, for 
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de;tmber). 15de blev jeg opmiirksom på enjernspurv, som sad pa Anders Gulbrandsens tag og kvidrede. 
17 holdt den hele dagen til iRjans have. Siden sdjeg den ikke. 
Gulvspurv Emberim ciJrimlla: Så jeg flokkevis indtil2ode april. Den 19de mai fandtjeg et 
gulvspwverede med 4 åg under en ener ved Grlisvik. Åggene, hvoraf et var knust, vare omtr. halvrugede. 
(FOrste ag lagt omtr. gde mai). Den 25de mai fandt jeg ved Ålestranden ligeledes på marken under en ener 
et rede med 4 friske llg. Nogle dage senere fandtes reden forladt og jeg tog da llggene. (Fiirste ll.g lagt omtr. 
2ode mai). Den 30te mai fandt jeg atter ved Ambjlimrlid i Glemmingen et rede også under en enebuske 
med 4 ag, der holdt på at klltkkes. (Ft:Srste !lg lagt omtr. 11 te mai). Den 6te juni fandt jeg ved RMsveien et 
rede med samme beliggenhed som de forrige hvori 2 unger crc 4 a 5 dage gamle. (Da ll.ggenes antal 
sandsynligvis ikke har varet under4 kunde ft:Srste llg antages lagt 12te mai). 
Hortulan Emberiz.a hortultzM: Ankom 4de mai. Ved Tronddalen fandtjeg 25de mai to reder, begge 
beliggende på marken under enebusk:e, hvert med 4 friske llg. Da de antages ikke fuldlagte lod jeg dem 
ligge, men to dage senere fandt jeg begge reder plyndret. På AsmalOen fandt jeg hortulanen (i hllkketiden) 
meget alm. og Mrer den tilligemed fring. cannabina til de stll.rkest reprllsenterede småfulgarter på Oen. Se 
efterfOlgende. På Asmaløen hvor den hllkker sparsomt, fandtjeg dens rede ved gården Huser 2dfe juni med 
5 et par, tre dage varmede llg. Reden lå på marken under en ener i nllrheden af en tiden blik. 
Sivspurv Emberiz.a schoeniclw: Ankom 11 te april. Jeg traf denne dag 3 stkr. i Phragmitesen (talerøret) i 
Skårakilen. Dagen efter var der omkring et snes stkr. og senere måsk:e enda flere. Jeg traf dem fremdeles 
sammesteds den 1sde, men den 28de så jeg dem ikke der. 
Snøspurv Emberizll nivalis: Endel snespurv har i hele vinter 83-84 havt tilhold på Oren, men fra midten 
af febr. (den 16dC) blev den meget talrigere. 
Fjellerke Alauda alpestris: Den 4de mai traf jeg en sWrre flok (mellem 50-100 stkr.) på Oren. 
Sanglerke= lerke Alaudll arvensis: Ankom 30te januar. Fra den 7de februar var den talrig, men efter at 
vinteren kom igjen med et stllrkt snefald 22de og 23de februar, trak de omtrent ganske bort og var en tid 
kun af og til at Mre i luften, ligesom de kom for at rekognocere, indtil midten af marts, da der atter indtraf 
smukt veir. Den 15de marts så jeg en mllngde Ulrker trllkke over Gdisvik, de kom alle C>stenfra og trak 
vestover. (Conferer anm. for febr, og mansl.En mandfra Torp i Onso hOrte liirken 7 febr.-sde febr. er den 
hOrt sdvel ved bruget som på Ålejordet af Martin Michalsen. Ligeledes ved bruget af Kristian Dahle, Og 
irulividere ved Dale af Anders Dale. Hafslund har iagttaget den på Oren sde .Endvidere er den ogsd samme 
dag iagttaget af Hans Syvertsen og Petter Larsen. ute er den seet aJ Nils Skåra.12te så jeg to IDrker på 
Griisvik-jordet.J31e hOrte jeg denforste gang sjnge.J4de sd jeg henved 100 st/u påitlejordene, hvor de 
holdt til i flokker og sang livligt.l "Fredriksstad Tilskuer" for 12 febrUQI' stdr:Om vdrbud meldes overaltfra 
liirken har også i langere tid varet seet her, men det er ingenlunde no gen sjeldenhed at enkelte liirlær vise 
sig i begjrulelsen af febriUlT, vi skulle snarere tro aJ dette finder sted hvert eneste dr Marts-Lårlæn har i 
den forste halvdel a/måneden ikke våret meget aJ se til. Hans Sjvertsen fortåller aJ han i ugen 2-8 marts 
pdflere ture med Oscarsborg til Vestlandet ofte har trujfetliirlæn langt til sos i smAflokker pd 4 a 6 
individer. De jloi gjerne lavt henover vtJ/Ukt, ligesom de havde isinde aJ slitte sig ned beretter Jwn.J5de så 
jeg atter en miingde liirlcer triilclæ over Gråsvik, De /com alle ostenfra og trak vestover,· det sd ud som de 
kom fra Oren. På AsmallSen, der er den eneste af HvalOeme, hvor jeg har ttuffet den hakkende, og hvor 
den desuden forekommer ganske talrig, fandt jeg et rede med 3 netcp udkomne unger 
31 te mai. I et rede ved skolegården på Åle fremkom ungerne 6te juni og havde allerede den 19de forladt 
reden. Det fOrste :lg var i disse l.iiflllde lagt henholdsvis 14de og :fude mai. Allerede 21de september så jeg 
flokke drage sydoyer, men den var dog endnu ganske talrig til ste oktober. Også fremdeles er den jevnlig 
iagttaget indti13d.ie november og endog så sent som den 21 de samme måned er en flok på et halvt snes 
stkr. iagttaget på sOen af Adolf Arvesen. Han reiste n:ivnte dag ud på Leren på alkejagt, men da der kom 
låge vendte han tidlig hjem. Der kom da gjennem tågen med retning fra land en liden flok, som et ~ieblik 
syntes at ville satte sig på hans farkost, men skrllmre ved hans roing trak de igjen videre. 
Trelerke Alauda arborea: Ankom 16de marts. Trlllarken begynder sin sang om morgenen allerede 
medens det end nu er ganske m6rkt eller fOr den fOrste dagbdlkning er synli~ Således hOrte jeg den om 
natten den 30te april ved SolbriDe i OnsO s)lnge af fuld hals kl. l. Den 25 mai fandt jeg et rede med 4 
nykllikkede unger ved Tronddalen. De kunde vare omtrent 4 a 5 dage gamle og således det ffirste .llg lagt 
den 2den mai. Trlllarken. som ellers forekommer så talrig ~ HvalOeme synes ikke at have tilhold på 
AsmalOen, ialfald traf jeg den ikke der i dagene 31 te mai - 2de juni. I Skibtvedt fandt jeg trllUlrken ved 
gården Kjensbllk 16de august Den er iagttaget indtill te oktober. 
Skjærpiplerke Anthus rupestrls: Er iagttaget i holmerne 13de marts. Den 15de marts skjMjeg på 
Ålejordet et enligt individ, som sOgte f()de på de snebare flllkker. Også på Oren ttaf jeg 23de marts en flok 
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samt flere enkeltvise i selskab med spredte individer snespurve. Det er fOrste gang jeg har truffet den på 
sådanne lokaliteter, så langt fra s6en. 
Heipiplerke=engpiplerke Anthus pratensis: Ankom 2ode april og var med en gang talrig. På Asmal6en 
er den meget alm. i hWcketiden. Her fandtjeg i rutrheden af gården ROd et rede med 2 omtrent 4 ~ 5 dage 
gamle unger 2de juni. Det f6rste l!g kan således antages vare lagt 12te mai. Også på Seilt> traf jeg 
engpipUirken 12te juni. Allerede 24de august havde den indfundet sig på hOsurtlkket. Den forekommer 
under sit ophold her på alleslags lokaliteter, såvel på agre og enge som på sumpige steder og såvel i 
småskov som i l)ingmark. Afreise omkring 15de oktober. Senere ikke bem!l.rkel 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 3Qte april. På Asmal6en er den ikke meget talrig. Kun på et sted, 
ved Huserkilen, traf jeg den i dagene 31te mai- 2den juni. Ved Kjt>lberg fandtjeg 7de juni under en 
ganske liden ener et rede med et ubefrugtet !:lg, samt4 nys udklakkede unger. Disse havde allerede 19de 
samme måned forladt reden. Den 13de juli fandtjeg i 6reb1ikskoven et rede med 5 nasten fllrdigrugede !lg. 
Det f6rste Hg i disse reder kunde således vare lagt henholdsvis 22de mai og 29de juni. 
Linerle Motacilla alba: En linerle er seet på Trosvikbjerget (vestre Fr.stad) n)Jiårsaften og efterfOlgende 
dage. Muligens har det varet det i november (for.år) iagttaget individ, skjOndtjeg i mellemtiden ikke har 
hOrt eller seet noget til den. Heller ikke siden n}'tårsdagene er den iarageL Ankomst 31 te marts. Fra ste 
april var den alm. I et rede i en plankestabel var det fl)rste ~g lagt 22 e mai. I et andet rede der blev 
fundet i stavtomten under nedrivningen af en stavstabel 2sde mai var der 6 starkt varmede itg, som jeg tog. 
Det f6rste l:lg kunde her antages vare lagt omkring 15de mai. Allerede 4de juni havde dette linerl~ar 
bygget nyt rede i nllrheden og hunnen lagt 3 llg, som den da også var beg9ndt at ruge på. Den 13 e juni så 
jeg udfl(Sine unger. Intet skjlir synes for Ode og goldt for linerlen til at kunne bo der. Selv TorbjOrnskjllr, 
som i uveir ofte aldeles overslcylles af sOen og som ikke engang er beboet af skj!lrpiplllrken, har sin 
linerlefamilie, der ere de eneste bevingede beboere af skjlirel IfOlge f,Yrvogteren hWcker hvert år et 
linerlepar dersteds, og kun en eneste gang i 12 år, som han har vi!ret ansat der, har det bandt at nogen anden 
fugl, nemlig en terne har lagt llg der. Afreisen foregik 2de og 3die oktober. En eftemtsler blev en Ulngere 
tid iagttaget ved Bruget, men blev, efterat der ved midten af november indtraf fuld vinter med sne og sllirk 
kulde den 27de samme måned indfanget i tOmmerUlndsen, hvor den blev påtruffet nllsten stiv af kulde. 
Vedkommende, som fangede den tog den hjem til sig og pleiede den, og den fandt sig strax tilrette i sit bur, 
var meget livlig og spiste godt af hvad der blev gi vet den såsom brOd og poteter samt drak vand. Imidlertid 
dOde den dog meget pludselig efter to dages forlOb måske nllrmest som fOlge af den uvante kost og den 
pludselige temperaturforandring fra vinterens strlinge kulde til den starke stuevarme. 
Guler le Motacil/ajla-va: Ankom 7de mai. 13de mai traf jeg den meget talrig- i hundredevis- på 
jordeme omkring Skårakilen. Et individ som jeg samme dag skjOd tilMrte den sydlige form .flaD. På 
hOsttrllkket er den iagttaget rur midten af august 
Duetrost Turdus visci-vorus: Obs. 3die april. 
Grå trost Turdus pilaris: Flokketrosten har i vinteren 83-84 varet meget talrig i egnen. Ligetil udgangen 
af april har den enkeltvis varet at se på flere steder og endog så sent som 11 te mai traf jeg i en lund ved 
KjOlberg en flok på vel et halvt snes stkr. Jeg har dog ikke kunne sk:jOnne at den har hakket noget sted. 
Den 6te april Mrte jeg den synge på et par steder i Ålebjergene. På hOsttrlkket indfandt den sig i slutten af 
oktober (19de) og isUr ganske talrig i slutten af november. Den er også fremdeles iaguaget i december. 
No gen synderlig snarefangst er denne h6st ikke foregået pågrund af nasten total mangel på rogneblir. 
Måltrost Turdus musicus: Ankom 4de april. I Haugeskoven ved Grllsvik fandt jeg et rede med 5 friske 
:lg 15te mai. Afreisen ikke iagttaget Den 9de december er et individ, fanget på HvalOeme torvfOrt, men 
når det var fanget kunde ikke erholdes oplysning om. 
Rød vingetrost Turdus iliacus: Er ikke iagttaget hverken på vår eller Msttrlkkel 
Svarttrost Turdus meru/a: Ankom 16de marts. 
Ringtrost Turdus torquatus: Observeret 19de april og er iagttaget til månedens udgang. H6sttrllkket har 
for denne ligesom for de andre trostarter ikke kunnet iagttages. 
Rodstrupe Luscinitl rubecula: Ankom 22 marts og var strax talrig omkring Fr.stad, men var mllrkelig nok 
ikke at se eller hOre på HvalOerne i dagene 23de til31 te marts. Gustav Larsen medbragte 29 mai fra 
ROsna.skilen i Skjeberg et rOdkjlUkrede, som han samme dag havde fundeL Det indeholdt 7 U.g, hvoraf det 
ene syntes at vare varmet iS !t6 dage, medens de l>vrige befandtes rådne. (FHrste llg altså lagt omtr. t6de 
mai). Ved Åsgård på Krager6en fandt jeg et rede 15de juni under en grllstue nar ved en liden bak. Det 
indeholdt 7 ag, der vare over halvrugede. (FOrste llg således lagt omtr. l te juni). 
Den 4de oktober om morgenen kl. 1/2 6 hOrte Carl Ellingsen, der er en dygtig kjender af fuglesang, en 
rOdkjll.lk synge i tomten. 
Rødstjert LusciniD phoenlcurus: Ankom ste mai. Et rede i en hul asp i Krosnllslunden indeholdt 8 
n~ten fllrdigrugede ltg ste juni. I et rede ligeledes i en hul asp ved KjOlberg var der 2 llg 7de juni. Da jeg 
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den 19de tog de over halvrugede ag, var der 7 stkr. I et rede, der var bygget mellem kllldningen på et 
oplagshus på bruget fremkom der 8 unger den 11 te juni. Og i et rede i en plankestabel framkom 6 unger 
14de juni. Det flSrste llg var i disse tilflllde lagt henholdsvis 1gde mai, ste juni, 22de og 26de mai. 
Bllstrupe Luscinia svecial: En bWcjruk er iagttaget ved Grasvik 14de mai. 
Steinskvett Saxicoltz oeNmthe: Ankom ste april. Fra tidligste morgengry til sild.igste aften bOres 
stendulpen syoge. Endog medens det er fuldstllnd.ig m<irkt lader den sig undertiden h<ire. Således hOrte jeg 
den l oae mai Id. 10.45 efter at det hav de varet m~rkt i omtrent en time, en stendulp, som pludselig 
begyndte at synge og holdt ved denned en lang stund, da jeg kommende efter landeveien passerede dens 
hvilested og derved formodentlig vakkede den. I et rede i en plankestabel var der et lg 19de mai. 
I et andet rede ved Åle var der 6 llg 22de og i et tredie rede sammesteds 7 ll.g 23de mai. 
Fllrste ag altså lagt henholdsvis 19oe, 16de og 16de mai. 
Den 20cfe juni traf ved Åle en netop udfllliet unge, som imidlertid påfaldende dårlig kunde bruge sine 
vinger. Årsagen viste sig at vare at den var fuld af spyfluemaddiker ikke alene i vingeleddene og på 
ryggen, der vare sr11rkt ophovnede, men også i nalcken sad en maddik. 
Afreisen henimod midten af september, men er også iagttaget indtil22de september. 
Buskskvett Saxicoltz rubetra: Ankom 6te mai. Ved ROdsveien fandt jeg 6te juni 2 reder, hvert med 6 
betydelig (over halvt) varmede llg, samt understSgte et rede, som var fundet af !'Ogle smågutter og som også 
havde indeholdt 6 ag, men hvoraf nu kun et lå igjen, der var friskt. Den gde juni fandt jeg videre 
sammesteds et rede med 6 noget varmede llg, hvilke jeg ikke tog. Samtlige disse reder lå på den Overste 
grllsbegroede grlSftelcant ind til veien og allesammen indefor en strakning af ikke over 500 alen. 
Ved udkanten afHaugeskoven fandtjeg 22de juni et rede, hvis beliggenhed var nOi.agtig lig de foregåendes 
i en veikant mellem gnisset. De 7 ll.g vare allerede under udldlliing, idet en unge var fremkommen da jeg 
fandt det, og to til no gle timer senere, da jeg på tilbageveien så til reden. Det f6rste ag i disse reder var lagt 
omtrent : i de to fllrste den 25 mai, i det tredie 31 te mai, i det fjerde den 28de mai? og det femte den 2den 
juni. 
Tornsanger Syll'ia cinerea: Ankom tsde mai. I 5 reder som jeg fandt (se anm, for junil D. 7fk junifandt 
jeg et rede ved Tronddalen med 4 åg. Rugningen var pdbegjndt.Reden var bygget i en ener lige ved siden 
af det gamle fra forrige dr. D. sde fandt jeg et rede ved Rodsveien med 5 over halvt varme de åg, der i kJee 
lod sig udblåse, samJ et rede med 4 frislæ åg. D .29fle fandt jeg et rede med 4 omtr. 3/4 rugede åg ved 
ROdsveien. Reden, der var bygget af udvendig grovere, indvendig finere strd var fodret med no gle få 
hestetagel.Andre bestan.ddele som uld(planteuld) el. mos fandtes ilcJæ. Det lå ganske ntir marlæn i en 
slåpetornbusk. Alle reder, som jeg tidligere har seet, have våret bjggede i enebuslær.I niirheden af Åle 
fandt jeg også samme dag et rede med 4 friske åg. Reden lå i en liden lav enebusk omgi vet aj hO it blåbå"is 
og bestod ligesom alle de andre blot af strå ml!d et tjndt lag hestetagel indvendig. Da rugningen ilcJæ var 
påbegjndt lodjeg åggene ligge indtilJie juliDer blev dog iklceflere. D.29fle så jeg også udfloine unger.
var det fllrste llg lagt omtrent 2den juni, 26de mai, 3d.ie, 17de og 25de juni. 
Hagesanger Syl via hortensis: Observeret 22de mai. V ed Åle fandt jeg 26de juni et rede med 5 ll.g, der 
kun manglede nogle få dage på at blive udlclllkkede. Reden var bygget i en bringeb!irbusk kun nogle få 
tommer fra marken. 
Løvsanger Sylvia trochilus: Ankom l te mai. Den var meget almindelig på Asmaltsen. 
I et rede på Grtlsvik, som blev plyndret, var det fOrste ag lagt 25de mai. 
Et rede i nlrheden af Ålestranden indeholdt 3 llg l te juni, men fandtes siden plyndret. 
Et andet rede, som ~gså blev plyndret. og som blev fundet ved Grtlsvik l te juni, indeholdt da 5 llg. Det 7de 
llg blev lagt den 3die. Den 9de juni fandt jeg et rede med 7 ag ved Hauge. De vare omtr. 3/4 varmede og 
lode sig ikke udbUlse. Den 30te juni fandt jeg et rede med 5 et par dage varmede Ag ved Krosnas. Reden 
lå mellem no gle rOdder og blåb&ris og ligesom de Ovrige i udkanten af skoven. Det flirste flg var i de 
forskjellige tilflUder lagt 25de mai, 30te mai, 28de mai, 25de mai og 23de juni. 
Gransanger Sylvia abietioo: Observeret 3ote marts. Den 30te april traf jeg flere gnnsangere i 
Skj6nner&lskoven i OnsO. 
Kjøttmeis Parus major: Den sang Mrte jeg allerede 2de februar i 90 C. kulde. 
I et rede i en rugekasse på Grtlsvik fremkom ungeme 22de mai. 
I et rede ved Åle var ungeme nogle dage gamle den 24de mai. 
I et rede på Krosnas i en hul asp var der 7 llg l te juni. Om varmede blev ikke undeoogt 
Blåmeis Par us caeruleus: V ed Kj6lberg fandt jeg 26de mai et blåmeisrede, der var udlcastet antagelig af 
en vendehals. Uagt.et hullet var omtrent 2.5 meter (8 fod) over mæken i en gammel asp fandt jeg dog 4 af 
llggene hele, skjOndt de lå spredt udover marken at en af dem endog fandt.es i en afstand af 8 meter (24 fad) 
fra trllet. Åggene vare friske. Den 7de juni havde den bygget n}lt rede i trllet ved siden af og lA da og 
vannede på sine llg. 
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Stjertmeis Orill!s caudatus: På gården Giende i Skibtvedt så jeg 16de august en meget stor flok 
halemeiser (på imellem 100 a 150 individer). Den 24de august er en flok på 15, 16 stkr. iagttaget i 
nl1rheden af Ålekilen. Den 12te november så jeg en liden flok ved Orebllk. 
Tllrnseiler Cypselus apus: Ankom 13de mai. Afreisen tode august Nogle eftem6lere iagttaget tsde 
august (se anm. under aug.) Siden Jrfle aug. har jeg ikke seet tdrnsvalen l'ed Grasvik. Ved Giende i 
Sldbtl'edt så jeg 4 tdrnsvaler om morgenen 15de og 8 stkr om efterm. samme dag.- samt endnu 7de 
september 2 stkr. ved Vandsj6 i Råde. 
Nattravn Caprimulgus europæus: Ankom 15de mai og er iaguaget indtil30te august 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 30te marts. 
Skogdue Columba oeTUU: Ankom 15de marts. Såvel i Skibtvedt som Skjebergdalen lcaldes den 
skutuldue. De vare begge almindelige i Råde i de sidste dage af september. I den narmeste omegn af 
Fredriksstad have de også iår v!l.ret meget lidet talrige. 
Orrfugl Tetrao tetrix: Årfuglen har i vinteren 83-84 v!l.ret talrig på mange steder. Da veiret ofte har vllret 
smukt, skal århanen også jevnlig vare Mrt spille i vintennånedeme fornemmelig i februar. Omtrent fra 
14de marts tog vårspillet sin begyndelse. (Se anm. for febr. Oi marts).Et sjeldnere -vårtegn turde det våre at 
år hanen igår blel' Mrt spille på Krageroen; det skal efter sigende våre forbud ptl våren.-Marts A.Arvesen 
Mrte århanen spille omform.l4 marts. Jeg har forovrigtjevnlig i vinter Mrt berette, at den har SJ?illet J?å 
forskjellige steder; men det har gjerne våret midt på dagen, når veiret har våret vakkertJ ugen J6iie_2Jiie 
er tkn omJrent hver dag hOrt i Ålebjergene, men spillet har dog hidtil -våret dkligt. 25de er der skudt 2 stk 
pa spil i Ålebjergene. /folge Grasto har en mand, som bor på hans gård Mjra i det vestlige Onso i vinter 
skudt20 Qrjugle med rifle. En mandfra Udgården på Vesteroenfortalte mig 27de marts at århanen er 
meget talrig derude. Den ha-vde der allerede spil elet i 14 dage. 
På Lyngholmen, vestenfor StrlSmtangen, er et kuld med mange små unger iagttaget 24de juni. 
Forplantningen gik i almindelighed ikke meget heldig pågrund af den Wrre sommer. Mange gjeldMns blev 
påtruffet i Mst og flere kuld vare meget små, ligesom også af meget forskellig udvilding ved jagttidens 
indlr.idelse. <Se anm. for aug.l Fra vestbygden har jeg Mrtfortålle at man i sommer har fundet oode 
åifuglunger på flere steder og at det antages at de ere oode afvandmangel. Såvel i S/åbtvedt som isår i 
Skjebergdalen viste det sig ikke rart levendt medfugle~llene. Foruden at flere gjeldfugle såvel afroi som 
år hO ne bl el' påtruffet vare flere ladd meget små (et havde således blot to unger). (et andet blot en unge.). 
Også befandtes de på meget forskjellig stadium afudvilding. Således veiede ungerM i 3 forskjellige /culd 
J6de og J'J'fe aug. l )Hann 350- hunn 230 gram 2) 1wnn 615 gram 3) hann 860. Vildtmiingden er iår 
snarere mindre end ifjor.På enkelte steder var den dog meget talrig om hOsten f.ex. i Rokke og Degerruis, 
hvor der ikke tidligere erindres seet så meget årfugl. 
Storfugl Tetrao urogallus: Om våren var tiuren us!tdvanlig talrig, men også for den havde sommeren 
v!lret mindre heldig, så da jagttiden kom var der ikke mange kuld at 1m de, og tildels vare også disse små og 
store på meget forskjellige udviklingstrin. CConferer anm. for aug,)Hans Agnalt fortåller at da han var 
hjemme på Agnalt i Tune d 1te august så han to tiurladd. Ungtiurerne s/adle allerede våre niisten af 
moderens storrelse. Ved Dal i Borge er også to ladd seed, hvert på 6 a 7 individer. To ungtiurer som jeg 
skjod i Skibtvedt J'J'ie aug. veiede hver 2 kg. To ungtiurer, som blev solgt i bjen d. I!Jde aug. veiede kun 
15 kg. 
RappbOoe Perdix cinerea: Er i stadig opkomst og fmdes nu på flere steder igjen, hvor den i mange år har 
v!l.ret borte. 
Vaktel Perdi.x coturnix: Iagttaget ved lOkkeme udenfor 6stre Fr stad 19de mai. Et ex em p lar skudt af W. 
Sissener i Berg 27de september. 
Tambøoe Gal/us domesticus: Jeg erholdt i marts måned 3 abnorme åg lagt af en meget fed bOne af norsk 
race, der tidligere havde vllret en god vlirpeh6ne. (Se anm. for marts)J21e erholdJjeg aJ Carl Ellingsen 3 fig 
lagte afen aldre hOne afnorskrace.Nr.llagt i januar var 18112 m.m langt, nr. 2lagt i februar var 26 
m.m langt, nr .3 lagt i marts var 35 m.m langt. Den ha-vde indtil da i/clæ lagt flere ag. 
Steinvender(bjergrylen) Strepsilas inll!rpres(Arenaria interpres): Den 22de mai skj6djeg en bjergryle 
på Struten. 
Vipe VaMIIus cristatus: Allerede 27de januar er viben ankommen, dog sandsynligvis fordreven hertil af 
de i sidste halvdel af januar herskende tildels orkanagtige stonne af S.V. Fire individer, hvoraf et blev 
skudt, er i nogle dage iagttaget på Ålejorderne. Marken var o~så i denne tid bar, men da der så snan kom 
sne, trak de bort og viste sig f6ret igjen på samme sted den 15 e marts. F6rst den 16de marts er viben 
observeretdeå 6ren. I VikermYren på Asmal6en traf jeg 2 viber l te juni og i Arekilen på KirlceOen et enkelt 
individ 27 e juli. 
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Heilo Choradrius apricariu.s: Ankom t6de marts. Den 4de mai så jeg en meget stor flok heiloer 
(antagelig et par hundrede) drnge over Oren. hvor også nogle stkr. er iagttaget den 19de mai. I fOlge 
befolkningen på AsmalOen forekommer den ikke der uden vår og Mst. men da ofte meget talrig. 
Dverglo(Den lille strandryle) Charadrius minor: Der på AsmalOen er talrigere end noget andet sted på 
Hvalaerne, beJJ.avnes ligesom Ch. hiaticula afbefolkningen dersteds "strandvjbe". 
Den 2den juni fandt jeg ved Skibstadkilen sammesteds et rede med 4 omtrent halvvannede ll.g. FOrste llg 
kunde således v:!re lagt 22de mai. 
Tjeld Haemotopus ostrakgus: Ankom 14de marts. I et rede på Fladeskjllr var der lagt et ag ~e mai. I et 
rede på Vikertangen (AsmalOen) var der 3 lidt vannede llg 2den juni. Den er iagttaget indtill7de oktober. 
Storspove Numenius arquatus: Ankom 16de marts. Den har varet meget sparsom i skjllrgården i 
trllktiden. (Anm for apriJ).Synes iklce at have våret meget alm. i skjiirgården ivår. A/Nils Hansen, der 
n&ten daglig forties pd såen, er den iklce engang iagttaget endnu 4de april. Tråklæt må formodentlig våre 
foregået uopholdelig. 24de har A.Arvesen seet 2 spover i Krageroholmene,formenJlig små.spover. Om 
Msten synes den også at have vllret sparsomt tilstede. (Anm. for augusO.Adolf Arvesen så 4 storspover i 
holmerne 25deaug. 
Småspove Numenius phoeopus: Var i hele mai måned meget talrig i skj!iråfden. 
Brusbane Machetes pugnu: 2 brushaner er iaguaget i holmeme endnu 3 'e mai. Et exemålar (hunn) 
skudt i Stromsnåsholen i Råde 6te september. Ligeledes er nogle individer seet i Ålekilen 14 e. Den er 
iagttaget her indti119de september. 
Strandsnipe Actitis hypoleucus: Ankom 30te april. 
Gluttsnipe Totanus glattis: Er observeret 11 te mai. 
Rødstilk Totanus calidris: Ankom ste april. På AsmaiOen kaldes den liripfugl. 
Den biDde er meget talrig på denne O. På. Husertangen fandt jeg et rede med 3 friske Ag l te juni. 
Grønnstilk Totanus glareola: Observeret 4de mai. I de fOlgende dage var den talrig i Åle og Skårekilen, 
hvor den er iagttaget indtil 23de samme måned. I Arekilen (KirkeOen) traf je"g en familie den 27de juli. 
(Se anm. under iuli)J Are/ålen (Kirlæoen) traf jeg no gle gronb.snepper d 2'Jf18 juli; hvor mange lawle jeg 
iklæ få afgjort, da de kun var attrå/fe enlæltvis eller 2 a 3 sammen. Mere end en familie tror jeg dog neppe 
der har varet. No gle sjntes på deres mindre storrelser at våre unger. På Tjeldholmen trafjeg også en 
gronb.sneppe, der blev slauit afW. Sissener og var en drsunge. Flere var dog iklæ at se her. 
Ligeledes traf jeg samme dag på Tjeldholmen et enkelt individ. en årsunge. der blev skudL 
Fjæreplytt Tringa morilimo: På Misingen er et individ skudt blandt en flok på 7 r. 8 stkr. 16de 
november. 
Myrsnipe Tringa ølpiM: 
Fjellmyrløper Tringa platyrhynclul: Ved bunden af Vikerlålen på AsmalOen traf jeg ~en juni 2 små. 
tringaer, som jeg skjad i et skud i den tro at de begge vare platychincha. men viste sig at vare en af hver 
art. Den 6te september skjad W. Sis sener en brednllbbet strand vi be i Str(jmnlishOlen i Råde. CSe anm, for 
sejltember).Den af Sis sener i StromsniishOlen i Råde d. 61e septb. skudle brednåbbede strandvibe sendte jeg 
til universitetet; men den /øm desviirre iklæ til njtte, da den ved fremkomsten var bediirvet. Den var også 
så overordentlig fed. At det gik så galt, var så meget mer beklage li gt, som det var forste gang universitetet 
har erholdt den i hOstdraget. Kun dette ene individ blev observerer. 
Den l te oktober er en foranderlig strandvibe skudt på Grindskjllrene vestenfor StrOmtangen. 
Rugde Scolopaz rusticola: Ankom 21de marts. Den .RSrste rugde blev skudt afW. Sissener den 27de. 
Trllkkets begyndelse er til forskjellige tider noterec 
27 marts ved Gandsrud kl. 7.; 29 marts på.KiikeOen kl. 7.7" 
30 marts påKirkeOen kl. 7.12"; 2 april i Ålebjergene kl. 7.35" 
3 april ved Gandsrud kl. 7.7"; 12 april ved Dale kl. 7.30" 
15 april ved Solbrll.kke kl. 7.20"; 18 april ved Dale kl. 7.45" 
24 april ved Slevik kl. 8.10"; 28 april ved Dale kl. 8.22" 
29 april ved Solbrllkk:e Id. 8. (Smukkere veir end nogen gang tidligere) 
10 mai ved Borgås kl. 8.52". 14 mai på KragerOen kl. 8.40" (Smukt, overskyet og lidt regnigt 
veir) 19 mai ved Gandsrød Id. 8.52"; 12 juni ved KjlivelsrOd kl. 9.30" 
Rugden er observeret indtil 9de november. 
Dobbeltbekkasin Scolopaz major: Ved lsevandet i Skjebergdalen, hvor jeg var 24de august var der iår 
ingen dobbeltbekkasiner. Rimeligvis var denne lokalitet iår for tOr. pågrund af den langvarige tOrke 
isommer, og rimeligvis også af denne grund var den iår at tr.lffe på sådanne vade stedez som 
SWmsnasMlen ( i Råde) og Skårakilen, hvor den ellers nasten aldrig viser sig. På .RSrstnavnte sted blev et 
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ungt individ skudt af W. Sissener 6te september og på sidstnlivnte sted skjtsd jeg 2ligeledes unger af året 
den 14de og 21de september, ligesom jeg også dersteds så endnu et individ. 
Enkeltbekkasin ScolopDX gallinago: Ankom 7de april. Få dage efter var den talrig i kileme. I 
mOrkningen om aftenen 9de mai Mrte jeg i Ålekilen, såvidt jeg var istand til at opfatte l)iden, bekkasinens 
dikka. dikka i luften ( ikke dik, dik). I Ålekilen fandt jeg 17ae juni, efter at jeg flere gange forgjltves på 
samme sted havde sOgt at finde reden, en unge der kunde vare crc 10 dage gammel. I myreme på 
Asmal6en hakker den almindelig. Der havde den allerede unger den l te juni. ÅgUigningen er altså 
foregået omkring midten af mai. I Arekilen på KirkeOen var der ikke mange bekkasiner, da jeg i slutten af 
juli var der. Der havde neppe varet mer end et par tre kuld. 
I slutten af august var enkeltbelckasinen talrig såvel i Åle~ som Skårekilen. Allerede i midten af oktober 
(lsde el. t6de) foregik afreisen, men traf jeg dog endnu af og til nogle eftemOlere indti12de november. 
K vartbekkasin=" små bekkasin" Scolopax gallinula: Et overvintrende individ er påtruffet i Ålekilen 
2gde januar. Iår fandt jeg småbekkasinen på vårtrllkket i Skårekilen. Den var dog ikke meget talrig. Det 
fOrste individ traf jeg 9de april. Opholdet varede også kun no gle få dage. På hOsttrllkket traf jeg den 
allerede 31 te aug., men den var hele hOsten meget fåtallig. Afreisen foregik zden november. 
Sothøne Fulica atra: Nedenfor gården Skåre ved Skårek:ilen blev en sothOne skudt om morgenen den 
25de april. Den svommede på elven og viste sig meget spag. 
Myrrikse Gallinula porm1Ul: Observeret 18de mai i Ålekilen. Den har siden varet at hOre hver aften, 
men floiter ikke så kvikt som senere på sommeren, der er lange afmålte pauser mellem hver floit. Dog 
holder den meget vedholdende på. Den er også iår iagttaget på de slidvanlige steder (se anm. for 
september)er også iår iagttaget såvel i S/ajrakilen (3Jte aug.) og i Ålekilen (12te septb.) som i 
StromsnåshOlen (afW. Sisse!U!r 21de septb.), men har ikke varet så talrig som alm. 
Åkerrikse Cre;r praunsis: Ankom 2()de mai. Den var iår talrigere end jeg for har fundet den her. Den 
27de mai skjM jeg i Ålekilen en hann, som hav de en knold ved roden af ovem.ll.bbet. (Se tegning). 
Den 7de juni fandt jeg ved Kjotberg et rede med et Ag, men reden blev siden forladL 
Den I 9de juni fandt jeg på et jorde ved Skårekilen et rede med 11 ag, hvoraf de 4 vare . . . 
rådne. I de Ovrige Ag vare ung erne allerede så store at skalleme beg}lndte at ~l}me ~ "' ~~ 
og ungeme peb inde i dem. Forste ag måtte her allerede vare lagt 22 eller 23 e mai. ~·\' ·.·, . ~, ·~ 
Trane Grus ciiU!rea: Observeret gde april (Se anm, for agriD I lysningen om morge!U!n sde april hOrte 1 'l · It ·' 1 \\ ··

jeg en flo/c traner tråklæ over Ellinggårdsskoven. 
Grilbegre(beire) Ardea cinerea: Den er iår iagttaget på forskjellige steder: i Skårekilen (et individ) l te 
juni, på flugt opad Seudel ven (et individ) 21 de juli, ved Skinnerflo (et individ) 17de august, ved Y andsj6 i 
nlirheden af Staren gen har et individ havt jevnlig tilhold i august måned og endelig er den (ligeledes et 
individ) seet ved S tråsenbugten på KragerOen 11 te september. 
Sangsvane Cygnus musicus: En svane er iagttaget i Asmalsundet (HvalOeme) kort efter jul vinteren 83-84. 
GrAgAs Anser cinereus: Ankom 25 marts. Indtil 10de mai er flokke seet at drage nordover. Endnu 22de 
mai observerede jeg en meget stor flak (sandsynligvis A.segetun) ved SOstrene (se anm, for mai)Hans 
Syvertsen så en fl ok grågjiis drage over Åle/ålen 4ae mai. Om morgeMn 8(ie er atter en flo/c på 13 stkr se et 
fare i kredse over /ålen og derefter nordover. Om efterm. Jade er enjlok obs. ovenfor SkAra. Om morgenen 
22de så jeg en stor flok gjås (crc 60 a 70 stk) drage over nordre Soster. Efter deres lave og i begjndi!lsen 
uordn.edeflugt at dOmme, skulle jeg antage at de have overnattet på oerM, sand.rjndligst sondre o. De toge 
retning 1TIDd nordvest. Hosttrllkk:et er iagttaget imellem 19de september og ste oktober. 
Gravand=fagergAsen Vulpanser tadorna(Tadoma )IUlpanser): Ankom 18de marts. 
Stokkand Anøs boschas(boscus): Skal have varet talrig i holmeme i vinteren 83-84 <Anm. for jan,) har 
også forekommet talrig i holmer!U!. Åglligningen sYntes at vlire begyndt omkring 2ode april (Conferer 
anm, for iU)riDEn hunn skudt af A. Arvesen i KrageroholmeM 3 april havde litkt udvildede åggestokker. 
Det storste åg var af en liden årts storrelse.En anden hunn slcudt slJ11111U!steds 24de havtk heller i/cJæ mere 
udvildedi! åggestoklæ. Det storste åg var også her kun af en årts storrelse. Således traf jeg på HvalOeme 
l te juni et kuld med 3 h 4 dage gamle unger samt flere linder som Oiensyolig havde unger. I et rede som 
jeg fandt på Yikertangen (AsmalOen) zden juni var lggene (9 i anta!) ruisten fllrdige til udkWming. Denne 
rede lå åbent mellem stenene i en morltne i en afstand af et par bOsseskud fra vand. Den 19'le oktober ,M jeg en meget smuk andrik i fuldt udvildet vinterdragt, medens en anden andrik, som jeg skjM den 
2 e november endnu ikke havde Bet vinterdragten fuldendt Med begge disse andrikker lagde jeg mlirke 
til, at medens hunnen altid flyver op med et stlirkt skrig, mu disse op uden at give nogen lYd fra sig. 
Krikkand AIIIU crecca: Et overvintrende individ er observeret i Ålekilen 28°e jan. 
3 skudte krikllnder er solgt i b)ien 29de marts. Endnu i beg)indelsen af mai er enkelte individer iagttaget og 
skudt CSe anm, for mai) Kristian Ellingsen skjod l krikand i Krageroholmeru! 2den mai.l.J'geledes skjod 
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Olaf Olsen Skåra en hann i Skåra/ei/en stk mai. Der var et par. På den sydlige del af AsmalOen så jeg en 
krikand 1te juni. Om Msten var den talrig. 
Brunnakke Anas penelope: Var talrig i KnlgerOholmene i slutten af april. I september traf jeg et par 
individer i Vandsj() ligesom også 8 stkr. en dag viste sig i Skårakilen. 
Stjertand Anas acuJa: Et par (hann og hunn) skudt ved KjOgOen 6te mai. 
Ærfugl So17Ulteria mollissimll: Ågl!lgningen syntes at vlire begyndt ved midten af mai. Når hunnen 
begynder rugningen trllkker bannerne ud til de Yderste sk:jlir og holder der til i stor m!ingde. Således traf 
jeg Il te juni en stor flok ~ten udelukkende bestAende af gamle hanner ved TorbjOmlcjllr, hvor de ifOlge 
fyrvogteren iår havde vllret samlet fra juni måneds begyndelse. 
Svartand og Sjoorre Fuligulo nigra og fusca: Begge disse arter ere observerede i holmeme i januar 
måned. Nat till7de mai hOrte jeg flere flokke af svartlinder (F.nigra) trllkke nordover over floen. Ved 
SOs trene så jeg nogle svartllnder (F.nigra) 22de mai. 
Havelle Fuligula glacialis (Ciongula glacialis): Ved TorbjOmskjllr så jeg nogle stkr. 4de jan. I slutten af 
marts var den meget talrig udenfor V ester&me. 
Kvinand Fuligula clangula: Har vllret talrig i skjllrgården i april. I Asmalsundet (HvalOeme) så jeg 
nagle hvinander 31te mai. 
Laksand="havand" Mergus merganser: 6 store fisldlnder ere iagttagne ved Oren 1ode februar. Under 
islOsningen skal den forekomme meget talrig i VandsjO. <Se anm. for febr.) Hafslund sd 6 storefislæiinder 
ved Oren JO febr. /folge overkonstabel Eg fra Råde skal denne fiskand altidforelømme meget talrig om 
våren under islOsningen i Vandsjoen. 
Storskarv Phalacrocorar carbo: Har ihOst varet meget taJrig i skjllrgården. CConferer anm. for 
oktober)sjines iMst at våre talrigere end sådvanlig. Den skjdes stadig afnogen hver og p4 en tur udover 
soen d zzde sd jeg den i store flokke pd forskjellige steder. 
Havsule SuliJ bassanll(Dysporus bassanus): I vinteren 83-84 er den ikke iagttaget ftsr i de sidste dage af 
decem ber. Den 4de jan. så jeg flere havsuler ved TorbjOrnskjlir. De kredse iregelen meget Mit i luften, 
Miere end man gjeme ser mågerne og sees ofte styrtd:Ykke fra denne store hOide. I slutten afnovember 
(19de el. 2odC), er den igjen iagttaget ved TorbjOmskj!lr og i slutten af december var den talrig. 
Makrellterne SterTUJjluviatilis: Makreltemen ankom 13i:le mai. Den viser sig sjelden i byens 
umiddlbare nllrhed og det er iregelen kun under stllrk storm at den enkeltvis eller nogle få st)ikker er at se i 
elven udenfor byen. Således så jeg en terne på floen under en storm i u gen 2ode - 26<1e juli. I V an ds jf) skal 
den holde til om sommeren. Afreisen synes at vare foregået ved midten af september. På Skinnerflo i 
Råde så jeg et individ den 28de og 29de september. 
Svartbak LIJrus marinus: Synes ikke Uinger at hllkke på SOstrene. Jeg har nu ikke seet den ved Oeme på 
3 sommere, medens jeg Wr gjeme har truffet et k to par der. 
Sildemåke Larusjuscus: På sOndre SOster fandtjeg 22de mai et fuldlagt rede, som jeg ikke kunde 
komme til. Det var sands:Ynligvis endel ruget. Alle reder forfivrigt vare plyndrede, så alt hvad jeg fandt 
var et eneste lg, der var nylagt. 
Fiskemåke Larus ctmus: På en af småholmeme mellem HvalOeme og Krager&n fandt jeg 2'ie juni et 
rede med 3 llg. To af disse, der vare ganske friske, vare ituhakkede af kråker. 
Krykkje Larus tridtlctylus: Var alm. i slutten af oktober. CSe anm. for oktober)var alm. d 22de olclb. 
Storlom Colymbus arcticus: Synes if. beretninger utvivlsomt at hme i VandsjlS. (Se anm. for 
september).{/0/ge befolkningen ved Vandsjo, sjnes det at våre utviv/somt at storlommen hålclær i Vandsjo. 
Dens rede skal flere gange våret .fun.det på et /idet skjår. 
Teist U ria grylls: Den 22de mai fandt jeg to teistereder på Struten, (som jeg tog), samt et på nordre 
SOster. Hvert rede bavde 2 meget starkt, nllsten fllrdigrugede llg. 
Lomvi Alca troile: G. Larsen skjlSd den 6te februar et meget smukt exemplar af formen Iincia i 
fuldst!indig sommerdragL Den havde om Oiet en hvid ring og fra Oiet bagover en lang hvid streg. 
Spidsalicen var ikke at se ved SOsteme den 22de mai. Allerede 2de oktober viste de fOrste alker sig i 
fjorden. 
Alke A leD torda: Allerede sde oktober ere de f6rste bredrulbbede alker skudt ved Torbj6mskjllr. I midten 
af sommer måned var begge alkearter talrige. 
Alkekonge Mergulus alle: Har ihOst vliret talrigere end sådvanligt og er stadig skudt af alkejllgerne. Det 
tidligste den er observeret er 11 te november. 
Lundefugl Mormon arcticus: En endnu ikke fuldvoxen lundefugl skudt ved Misingene 11 te november. 

Nise Phocaeflll communis: Se anm. for jan. l midten av jan. håndte det et par fis/ære fra Normanns brug 
at de ved Heia. fik en ise pd sin baklce. Da de om aftenen satte den, kjendte de al noget tungt !øm på, men 
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de lodden dog stå til denfolgende morgen. Da de trak den op var isen dOd. Den havdefåstet ved at vikle 
halen ind i bakken, så den ikke lauule komme los igjen. 
Hvithval Delphinus leucas: Se anm. for juli. Den 2'J'k juli viste der sig en liden hval på floen, som efter 
de manges beskrivelse, der så den, må have våret en hvidfisk. På den ene side skal den dog have våret 
gråsort på et betjdelig parti a/forkroppen. Fredrikstad tilskuer skriver om den 2~· Havnen besogtes i 
sondags middag (27de) aj en sjelden gjast, idet en hvidftsk, Delphinus leucas, havde forvildet sig he rop
Den tog sig en tur op mod Seutelven, men dajarvandet der var for grundt, så den havde vanskeligtfor at 
beviige sig vendte den om og gik op Vesterjloen til det mekaniske viirksted. Også der har imidlertid 
forholdet forekommet den fremmed og mindre tiltalende, så den atter vendte og efter noget besvar fandt 
veien ud til det åbne hav igjen. Dyret var crc 15 jod lang. 

TD..SENDT UNIVERSITETSMUSEET I 1884 
21.04 2 exempl. Alauda arborea (bann) sk:udt af mig selv i Onso 2ode april. 
05.05 En Alauda arborea (hann) skudt af mig selv i Borge 4de mai. 

En Alauda alpestris (hunn) skudt af mig selv på Oren 4de mai. 
03.06 En Trin ga platyrhyncha_og en Tringa al pina begge skudt af mig ved Vikerkilen på Asmal()en 

2den juni. 

08.09 
22.09 
30.09 
08.05 

En crustace, Galathea, som G. Larsen erholdt af torsk, som han fiskede 31 te mai, idet denne 
kastede den op efter at den var trukken op av vandeL 

En Tringa platyrhyncba i Mstdragt skudt af W. Sissener i StrOmsnllsholm i Råde 6te september. 
En Strix passerina, skudt i OrebiDcskoven i Ons6 21de september. 
En Strix brachyotus, smukt exemplar, skudt af mig selv ved Kihl i Råde 2sde september. 
2 exemplarer Anas acuta (hann og hunn) i sin vårdragt skudt ved Kj6g6en 6te mai. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST TD.. FREDRIKSSTAD 1884. 
l. Vanellus cristatus 27 januar (15 marts) 
2. Alauda arvensis 30 n 

3. Corvus monedula 17 februar 
4. Anthus rupestris obs. 13 marts 
5. Haematopus ostrilegus 14 " 
6. Stwnus vulgaris 15 " 
7. Fringilla coelebs 15 " 
8. Colwnba oenas 15 " 
9. Fringilla cannabina 16 " 
10. Alauda arborea 16 n 

11. Turdus merula 16 " 
12. Charadrius apricarius 16 " 
13. Nwnenius arqualus 16 " 
14. Vulpanser tadoma 18 " 
15. Scolopax rusticola 21 " 
16. Accentor modularis 21 " 
17. Luscinia rubecula 22 " 
18. Falco tinnunculus obs 23 " 
19. Buteo vulgaris obs. 24 " 
20. Anser cinereus 25 n 

21. Sylvia abietina 30 " 
22. Colwnba palwnbus 30 " 
23. Motacilla alba 31 " 
24. Turdus viscivorus obs. 3 april 
25. Turdus musicus 4 " 
26. Saxicola oenanthe 5 " 
27. Totanus calidris 5 " 
28. Scolopax gallinago 7 " 
29. Grus cinerea obs. 8 " 
30. Scolopax gallinula 9 " 
31. Emberiza schoeniclus 11 " 
32. Turdus torquatus obs. 19 " 
33. Anthus pratensis 20 " 
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34. Iynx torquilla 
35. Anthus arboreus 
36. Actitis hypoleucos 
37. Sylvia trochilus 
38. Hirundo rustica 
39. Hirundo urbica 
40. Hirundo riparia 
41. Emberiza hortulana 
42. Totanus glareola 
43. Luscinia phoenicwus 
44. Sa:xicola rubetra 
45. Cuculus canorus 
46. Motacilla flava 
47. Muscicapa atricapilla 
48. Totanus gloUis 
49. Cypselus apus 
50. Stema fluviatilis 
51. Luscinia svecica 
52. Muscicapa grisola 
53. Sylvia cinerea 
54. Caprimulgus europæus 
55. Gallinula porzana 
56. Crex pratensis 
57. Lanius collurio 
58. Sylvia hortensis 

25 " 
30 .. 
30 .. 
l mai 
l " 
l " 
3 " 
4 " 
4 " 
5 .. 
6 .. 
6 .. 
7 " 
7 " 

obs. 11 " 
13 mai 
13 " 

obs. 14 " 
obs. 15 " 

15 " 
15 .. 
18 " 
20 " 
20 " 

obs. 22 " 
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