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Vinteren 1897- 98 udmfu"kede sig som usådvanlig mild med ganske få kuldeperiode, i hvilke temperaturen 
blot et par gange gi.k ned til-12 a 13° C. I hele januar var der knapt no gen gang kuldegrader og 
middeltemperaturen for denne måned viste + 2.330 C. 
Den 30 januar var temperaturen midt på dagen + 13°, og jeg så den dag en sørgekappe (Vanessa antiopa) 
ude. Februar var lidt kaldere og viste en middeltemparatur af -2.6° C. 
Også af sne faldt der så lidet. at det kun et par gange blev et 8 dagers sladeføre. 
Sidste kuldeperiode indtraf i sidste halvdel af marts med lidt sne på samme tid. 
Første udsprungne tussilago så jeg dog først 20 marts. Men varen blev trods vinterens mildhed sen. April 
var vistnok smuk, men der blev ingen varme i mai. I fØrste halvdel af denne måned var det overveiende 
surt og kaldt veir med hyppig regn, så endnu ved midten af mai stod tr~eme fremdeles kun i sprlitten, og 
Iandmanden havde så at sige endnu intet kunnet foretage med vårånnen. 
Og sommeren - blev en regnsommer. Høsten var forholdsvis vakrere og i første uge af oktober havde vi 
endog en fuldkommen indiansk eftersommer, med op til + 19° middagstemperatur. 
Første frostnat indtraf 9 oktober og løvet begyndte da at falde, men det holdt sig dog endnu i lang tid med 
mildt veir, så endnu ved midten af november stod mange planter i min have i fuld blomsterflor (valmue, 
nemophila, ringblomst, kornblomst, tusindfryd, reseda m.fl.) 
Året blev et dArligt frugtAr, men et ualmindeligt fader år. RogneMrene slag aldeles feil. 
Så kom stormenes tid i fØrste halvdel af decem ber, og lidt sne, som var falde i de sidste dage af november 
ftk hurtig fyg, og årets sidste måned bragte kun regn. 

Måltrost Turdus music us: Ankom 9 april, men var i hele denne måned meget Btallig, og naget større 
trllk synes ikke at vl!re foregået før i mai. Disse synes imidlertid at have tilhØrt nordligere trakter, thi den 
forblev også efter denne tid lige fåtallig. Denne art viser, ligesom flere andre, en st1irk tilbagegang her i 
egnen. 15 mai et rede taget ved Dyret i Onsø. Det indeholdt 5 halvrugede !lg, hvoraf det første altså lagt 
omtr. 5 mai. Redet der lå lavt i en liden gran, var bygget yderst af grankviste og skj!lglav, derefter strå. 
Den indvendige hårde bekllidning bestod af hvidmos og morkent tell. Udvendig vidde 150 mm, høide 95 
mm., ind. vidde 90mm, dybde 70 mm. På høsttrllkket, der tog sin begyndelse strax over midten af 
september, var den også lidet talrig, mAske nllrmest pågrund af den totale mangel på rognebltr, af hvilken 
grund dez heller ikke foregik nogen donefangst. Den 23 oktober, da der foregik et større trllk af småtroste, 
er den bemllrket ganske talrig , men er ikke senere observereL 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Ankom lO april, men var lidet at se til på trllkket. 
24 april er et stØrre trll.k:, der strax fortsatte videre, iagttaget. 
Høsttrllkket foregik hurtig, idet den også da opholdt sig lidet i egnen, mAske af samme grund som foran 
nåvnt om Turdus musicus (måltrost). 23 oktober er den ligesom foregående beml!rket talrig og i endnu 
StØrre anta! end hin, men forsvandt strax. og er siden kun et og andet individ obsecveret indtil6 november. 
Duetrost Turrlus viscivorus: Ankom 2 april. Også den hører til de her i egnen st1irkt aftagende arter. 
Udenfor vårtrllkket er den ikke bemlirkel 
Grå trost Turt/us piltJris: Var almindelig hele vinteren 97-98, indtil midten af marts måned, da den en 
uges tid optrådte meget talrig, men derefter forsvandt og rimeligvis trak til sine nordligere rugepladse, 
eftersom den siden omtrent ikke har vllret bem§rket Nagle stier. traf jeg dog endnu 11 mai på Rauø. På 
høsttrllkket er den ikke bemllrket før i begyndelsen afnovember. Fra 6 novbr. var den en 14 dagers tid 
meget talrig. 
Svarttrost Turdus merula: Ankom 22 marts. På hØsttrllkket er den først beml!rket 22 oktober. 
Var lidet talrig. 
Ringtrost Turrlus torqUJZIUS: Var iår omtrent ikke at se på vårtrllkket og er først beml!rket 26 april. På 
høsttrlikket er den slet ikke bemltrkeL 
Rødstrupe Luscinia rubecula: Ankom 8 april. Et rede med 6 to dage rugede !g taget 25 mai ved Dyret i 
Onsø. FØrste llg altså lagt 19 mai. Redet, der lå i et hul mellem rØddeme af en birkestubbe vel skjult under 
tØrre bregner, bestod hovedsagelig af mos med nogle tØrre løvblade som underlag og var indvendig belagt 
med frugtstanglerne af en mos ( Werbera nutans L.), hårfine rodtrevler og nagle hestetagel. Det var smukt 
bygget og vel sammenføiet Målte i udvendig diam. 115mm og var 90mm høiL lndr. diam. 63mm, dybde 
50mm. Endnu 3 juli var rødslcjlllkens sang alm. at høre. Den var almindelig indtil 23 oktober og er senest 
bem§rket 30 oktober. 
Rødstjert Lusciniiz phoenkurus: Ankom 3 mai og var strax almindelig. 
Steinskvett SaxicoltJ oe1Ulnthe: Ankom 17 april under nordlig og koldt veir, men var strax efter ganske 
almindelig. 
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Buskskvett Saxicoltl rubetra: Ankom 3 mai og var få dage senere almindelig. 
Et rede med 6 !lg taget 12 juli ved Åle i Onsø. Da det sidste !lg blev lagt 10de, har det første antagelig 
varet lagt ste. Rimeligvis et omlagt kuld. Redet lå ved en veidigekant på veisiden mellem gnisset. Den er 
observ. endnu 12 september. 
Fuglekonge Regulus cri.st41us: Reder: 18 mai. 10 !lg friske Dale store, Onsø. 
19 mai. 10 !lg friske Langgård, Onsø. 22 mai. 9 !lg friske Dyret, Onsø. 
24 mai. 9 llg et par dage rug. Dyret, Onsø. 28 mai 10 !lg halvrugede Rødskoven, Onsø. 
9 juni 10 !lg 4 dage rugede Dyret, Onsø. Første ag lagt henholdsvis 9,10,14,14,15 og 28 mai. 
Samtlige reder, der lå hØit i graner vare i alt vllsentligt overrensstemmende med tidligere fundne reder. 
Omtrent kuglerunde fra 80.85 mm høie og 85-90 mm vide. Det indvendige rum 45-47 mm dybt (i et 
50mm) og 47-SOmm vidt, medens den sammensnørede åbning kun var 38-40mm. Åbningen var hos 
samtlige lukket med stØrre trostefjllr anbragte i randen. 
Jernspurv Accentor modularis: Ankom 9 april og er bemllrket endnu 24de samme måned. 
Hagesanger Sylvi11 horten.sis: Ankom 21 mai, men blev først fra l juni alm. 
Reder. 22 juni 5 ag 3/4 ruget Kongsten (Østre Fr.stad). 
27 juni 5 ag vel 3/4 rug. RØd i Onsø. Første !lg lagt 9 og 13 juni. Det første rede, der lå i en spirll.a MUe var 
indvendig rigt foret med sone hestetagel, medens det andet, der lå i en enerbusk kun havde et par lignende 
hestetagel i det indvendige belag. Endnu 3 juli hørte jeg havesangeren synge. 
Tornsanger Sylvia cinerea: Ankom 7 mai, men syntes endnu 14de at vare lidet alm. 
Et rede ved Rød i Onsø indeholdt 4 juli 5 n!lr fllrdigrugede llg, hvoraf det første antagelig måtte vllre lagt 19 
juni. Redets beskrivelse se notisen for juli. 4 juli et retk taget ved Rød. Det lå i en ener og in.deholdt 5 når 
fordigrugetk tig og sdledes 1111Wlige at priiparere. Det var bygget aj stive strå, der også indven.dig lam var 
af lidet finere kvalitet, temmelig tykt, men dog gjennemsigtigt. lndvendig fan.dJes lam et par hestetagel og 
rundt ran.tkn var det belagt med dotter aj inse/aspin.d. Udv. diam. llOmm, høide 75rnm, in.dvendig diam. 
60mm, dybde 48mm. 
Møner Sylvia curruca: Ankom 8 mai og syntes strax at have varet ganske alm. 
Reder. 8 juni. 5 llg to-tre dage rug. Langgård i Onsø. 3 juli. 5 lig friske RØd, Onsø. 
Første !l.g lagt 2 og 29 juni. I det sidste rede blev det iagttaget at det første !l.g blev lagt 29 juni og der efter 
et ll.g for hver dag. Begge reder lå i enerbuske. Det fØrste var bygget af fme lyngkviste hvoriblandt kun 
enkelte grankviste, indv. belagt med fme strå og et par hestetagel. Det andet var bygget v!sentlig ai stive 
strå og kun nogle f4 lyng og grankviste, ind. foret med fme strå, grlisrØdder og nagle hestetagel. Begge var 
sammen vil vet med insektspind, der is!lr var rigelig anbragt rundt kanten. Det første rede hav de en vidde ai 
85mm og en hØide af 60mm, ind. diameter 58 mm og dybde 40rnm. 
Løvsanger Phyllopseusles trochilus: Ankom 3 mai og var 6te fuldt alm. 
Som fØlgende tildragelse viser varer lrllkket også for denne art nok så lllnge. Da darnskibet Oscarborg 
herfra (kapL G. Larsen) 16 mai om marg. passerede Grisebåene søndenfor Hvaler kom der ombord en 
løvsanger, der var meget udmattet og medtaget Den forsøgte siden på turen til Fredriksstad ikke på at 
forlade damskibet, men da dette et par timer senere var fremme, fandtes den liggende død på sofaen i 
salonen, hvorhen den selv var smuttet ned gjennem det åbentstående skylight 
Endnu 3 juli hørte jeg løvsangeren synge på flere steder. 
Gransanger PhyllopseuJes abiedna: Ankom 21 april. 
Gulsanger Hypolais icterina: På Grasvik, hvor et par ifjor, havde tilhold, indfandt den sig iår i den 
samme have 8 juni. Samme dag ttaf jeg også på Onsø kiJkegård et syngende individ, og ved undersøgelse 
fandt jeg også i en tllt hllk et gammelt rede, der tydede på at den også havde vllret dersteds ifjor. Denne art 
synes at udbrede sig noget her og blive almindeligere. 
Toroskate Lanius coUurio: Observeret allerede 18 mai. Den synes dog neppe at have varet almindelig 
før i månedens sidste dage. 
Varsler Lanius excutilor: Et individ skudt15 oktober ved Seut i Onsø. 
Hagefluesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Muscicopa lllricapilla: Ankom 3 mai og viste sig strax 
almindelig. Den hørtes endnu 3 juli synge. 
Grånuesnapper Muscicapa grisolll: Skjøndt det første individ allerede er observcret så us!l.dvanlig tidlig 
som 6 mai, drøiede det dog ligeså usldvanlig lange før den blev almindelig. Endnu i de første dage af juni 
forekom den yderst sparsomt. 12 juni fan dl jeg ved Øreb!l.k: i Onsø et rede, der lå i en furu mellem endel 
tØrre kviste, som var faldt ned i en grenldøft. og dannede et fortr!lffeligt skjul for redet Det indeholdt da 
sit første !lg. Den var alm. endnu 16 august, men er også strax efter forsvunden. 
Gjerdesmett Troglodyles panulw (-europaew): 25 september traf jeg en gjlrdesmut på den trllbare ø 
Agerøen (den sydvestligste af Hvaløeme). Sandsynligvis var den blot her på besøg under den på denne 
årstid vanlige omstreifen. Siden begyndelsen ai oktober var den som s!ldvanlig også alm. på Gdlsvik. 
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Stjertmeis Oriles tlludaJus: Er iår lidet bem!lrket Jeg så en mindre flok 9 oktober, men har senere ikke 
seet noget til den. 
Blåmeis Parus caerukus: Et rede raget ved Vikene i Onsø (i en hul lind) 31 mai indeholdt 8 ll.g, der var 
et par dage rugede, således at første !lg antagelig var lagt 22 mai. 
Svartmeis Pa rus aler: Allerede fra 30 januar hØrte jeg kulmeisen synge. Granfrøet synes at v§re en af 
lculmeisen meget yndet fØde, thi stadig så jeg dem på vårvinteren h!inge i granlcongleme og med stor iver 
og fl1rdighed plukke frøene ud. 
Granmeis Parus borealis: Et rede med 8 friske llg raget 22 mai ved Dyret i Onsø. Det fØrste li.g altså lagt 
15 mai. Redet, der lå i et nyhakket hul i en aspestubbe, bestod af enebast blandet med en hel del fi!lr. 
Toppmeis Ptuw cristJJtus: 30 april et rede taget ved Fjelle i Onsø. Det lå i et ny hakket hul i en 
birkestubbe og indeholdt Sli.g, der var 6 dage ruget, således at første llg måtte vli.re lagt 21 april. 
Tre kryper Cørthia familiaris: TraJayberen, der hører til de tidligste sangere, hØrte jeg iår synge allerede 
30 januar. Men det var også en ualmindelig smule januardag med 6° C varme fra morgenen af og + 13° 
midt på dagen, der endog så havde lokket en sommerfugl (Vanessa antiopa) ud af flyve. Sne fandtes ikke. 
Angående et 14 mai fundet rede med en usMvanlig beliggenhed se notisen for maj: 14 mai fandt jeg ved 
Fjells/ålen ettråkryberrede, der lå i en en.er, hvilken usådvanlige beliggenhed ved nårmere eftersyn iklæ 
var så påfaldende enda idet enerens beskaffenhed netop måtte våre efter tråkryberens smag, eller ialfald 
meget godt kunde erstatte de ellers meget eftersøgte men sjelden forekommende leiligheder bag den 
løsnede barkpd gamle tråer. Denfritsttknde ener var nemligflerstammet høi og slank og overmåde låt 
( crc 4-Sm høi, men n.eppe mer end 213 m tyk på det tyklæste), og indenfor det tuetåtte bar lå redet i en 
trang dbning mellem de tåtstående stammer crc l 112m over marken. Pågrund aj åbningenes form hvori 
det lå var det niisten gans/ce rundl og således våsentlig afvigende fra den ellers aj pladsen betingede 
sammentrykte form. Bestandelene var de vanlige. De 6 åg var 6 dage ruget. 
L.lvesvale Hirundo rustica: Ankom l mai. De par første dage er dog blot enslige individer iagttagne, 
men allerede 3 mai er deo iagttaget talrig på flere steder. Fuldt almindelig blev deo dog ikke før henimod 
udgangen af måneden. 22 mai iagttog jeg således endnu adskillige svaler (både urbica og rustica) på trak, 
idet jeg nemlig fra tidlig om morgenen til langt udover formiddagen stadig så svaler komme trakkende 
langs Kragerøholmene. 18 juni tog jeg ved Åle i Onsø et kuld på 61lg, af hvilke det sidste blev lagt 16de. 
Ved anstillet iagttagelser blev fundet at rugningen tog sin begyndelse tsde (dagen før det sidste :tg blev 
lagt), men rugningforboldet viste at 4 af llggene var 3 dage ruget, et (det mindste) l h 2 dage, og et (det 
lyseste) viste sig omtrent friskL Et andet kuld raget 29 juni på Åle i Onsø indeholdt 5 friske !g. 
Det fØrste llg i disse tilfll.lder altså lagt 11 og 25 juni. Endnu 30 august syntes svaleme fuldt almindelige, 
men allerede l september forsvandt stØrstedelen og resten i de rumneste påfølgende dage. Kun nogle få 
individer er endnu iagttaget indtil 17 september. 
Taksvale Hirundo urbU:a: Ankom 3 mai nok så talrig samtidig med et stØrre ttak af rustica. Ligesom 
foregående var den dog, efter at det første trllk havde spredt sig, lidet almindelig før henimod slutten af 
måneden. Sammenlign det under 22 mai obs. trllk af rustica. Endnu 31 august var deo fuldt almindelig, 
men dagen efter var den ganske forsvuoden og er senere på en undtagelse n!r ikke observeret, nemlig 20 
september, da nogle stykker blev iagttaget i Øste.relven ved Østre Fredriksstad. 
Linerle M otacilla alba: Ankom 6 april, men er først bleven almindelig efter midten af måneden. l et 22 
mai på Stangeskj1lr (Kragerøholmene) raget rede med 6 friske lig var det første llg lagt 17de. Beskrivelse af 
redet se notisen for mai, 22 mJJijandtjeg på Stangeskjår (Krager;Jwlmene) et lin.erlerede med 6friske åg. 
Det lå i en dyb vertikal jjeld.rpalte og bestod aj grove strå og urtestilke og var indvendig tykt belagt med 
uld og hår samt enkelte Jjår.- Afreisen. Det store opbrud foregik 24 september under gunstig nordlig vind, 
men der var dog endnu mange igjen, som forsvandt efterllånden i Iøbet af et par uger. Det seneste individ 
så jeg endnu Il oktober. Et individ, der muligens er mere end en efternøler, - en overvintrer - er iagttaget 
på G.dlsvik 13 november. 
Gulerle Motacillllj/IJva: Ankom 2 mai. 
Skjærpiplerke Anthus obscurus: 13 marts er to sk:jlllpipl1lrker observeret (på trale) i Ålebergene i Onsø. 2 
april er den obs, alm. i holmeme. Reder: 
Et rede raget 19 mai pA Søsterøeme iodeholdt 4 vel halvrugede llg. To reder fundoe 22 mai i 
.Kragerøholmene indeholdt: Det ene: 4 crc 4 dage gamle unger. Det andet 2 ag og 2 netop kllliede 
unger. Det første lg var i disse reder lagt henholdsvis 9,2 og 6 mai. 
Rederne lå dybt nede i vertikale trange fjeldklØfter (spalter). Det tagne rede bestod udelukkende af tØrre 
strå og var temmelig tykt. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus prøUnsis: Ankom 25 april. Skjøndt det fortsatte med godt og smukt 
veir kom deo først 3 mai talrig. Om et stort trllk iagttaget udeofor Fllrder fyr natten mellem 3 og 4 mai~ 
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notisen for mai. 3 mai /øm engpiplårken if. Arvesen TTU!get talrig. ~ G Larsen der har tilbragt natten 
rru!d "Oscarsborg" ude ved Fårder, hvor han lå crc 1/2 mil tUsøsfrafyret, der således var nårmeste land, 
beretter a1 der under nattenforegik et stort tråk aj forskjellige småfugle, hvoraf et stort antal havde tilbragt 
den mør/æ del av natten ombord. Om morg.lå deres exlcrerru!nter overalt omkring på damskibet. Det havde 
hele natten våret en stårk tåge -. Han havde dog i/du: bestemt kunnet kjende andre aJ dem end 
engpiplårker, hvilke var talrig.~. Modtog et igdr ved Åle s/auJl individ, der viste sig at våre en JHID,id. 
/J.lbjrJa med helt hvidt hovedforlcrop og underside, rru!dens vingerne, stjerten og over gumpen var omtrent 
normalt farvede. De bagerste armsvingfjår og dålifjår var dog hvide. Exemplaret indsendt til 
universitetsmuseet. 
Partiel albjoo 5 mai blev et sådant individ skudt ved Åle i Onsø og bragt mig. Exemplaret, der er 
beskrevet under notisen for mai, blev tilsendt universitetsmuseet. 
Om høsten var den i slutten af september og indtil vel en uges tid ind i oktober meget talrig. Skjøndt 
stØrsteparten således var reist efter et forholdsvis kort ophold, vedblev endnu adskillige at holde sig hele 
oktober måned ud, og endnu 9 november er fremdeles flere individer iaguagne. 
Trepiplerke Anlhus arboreus: Ankom 3 mai og var 6te alm. 
Reder. 29 mai 5 balvrugede lg, Langgård i Onsø. 
30 mai. 5 ag, tre dage ruget, Elveslet i Onsø. Det første !tg således lagt henholdsvis 18 og 23 mai. 
Rederne bestod af tØrre strå, men i det første var disse blandet med nogle sorte hestetagel. Det ene lå skjult 
mellem røslyng indtil en fjeldkant, der delvis skjød ud over redet. Det andet lå mellem grllsset ved roden 
af en stor eg. Om hØsten er den iaguaget indtil lO oktober, da der endnu er observeret flere individer. 
Gulvspurv EmberiZil cilrinella: 13 marts hØrte jeg gulvspurven synge på flere steder. 
23 mai et rede med 5 biske :lg taget ved Brllkk:e i Onsø. Første llg lagt 19 mai. 
Det fast byggede rede, der lå mellem røslyng, bestod udvendig af strå og urtestilke blandet med barkstykke 
af ener, tØrt løv og lav samt mos, indvendig af rme rodtrevler og nogle hestetagel. Udvendig diam. 
lOOmm, ind.diam. 60mm, dybde 40mm. 
Hortulan Emberi.rJJ hortuliJna: Ankom 3 mai og syntes først nogle dage senere almindelig. 
Reder. 29 mai. 6 lg, 4 a 5 dage ruget, Dyret i Onsø. 
2 juni. 6 ag, halvrugede, Dale store Onsø. 8 juni. 5 lg, et døgn ruget, Dyret, Onsø. 
Det første ag i disse kuld altså lagt 20 og 22 mai samt 3 juni. AI rederne, der udvendig bestod af grlisstrå 
og urtestilke, indvendig af rme rodtrevler, var det ene tykt belagt med ~hestetagel, medens de andre 
som almindelig kun havde et ganske tyndt beUlg af sorte sådanne. 
Demensioneme var hos to af dem, som blev mAlt 85mm udvendig diameter, 60mm indvendig diam. og 
48mm dybde. Endnu 3 juli hørtes hortulan spurven synge. 
Sivspurv EmberlzJJ schoeniclus: Obs. 18 april, men viste sig meget sparsomt under vårnilkkel Også om 
høsten fålallig. Observ. indtil21 oktober. 
Snøspurv Plectroplumes nlvølls: Ankom 27 februar og var almindelig (tildels endog meget talrig) indtil 
henimod udgangen af marts. Om høsten viste den sig fra begyndelsen af november. 
Bokfink FringiJla coelesbs: Som s§.dvanlig er oÆså i vinter observeret overvintrende bogf"mker. 19 marts 
ankom de fØrste bogfinker under vestlig veir. 21 e også et ubetydeligt arak, men da derefter indtraf et 
meget surt og stormende N.O. vier, tildels med sne, blev der stands i trakkel 30 marts (stille veir med 
tåge, men formodentlig begyndende sydlig veir) begyndte igjen trakket, og da søndenvinden l april rak 
frem, kom der også fart i trllkket. Stort tr.lk foregik 9 og lO april under stille veir. 
Reder. 14 mai. Elveslet i Onsø. 511g rødttåfom. l en furu. 2 dage ruget. 
25 mai. Dyret i Onsø. 5 lg. blågrØMe. I en stor gran 4/5 rugede. 
28 mai. Dale store i Onsø. 5 llg blågrønne. I en tiden gran. 3 dage rugede. 
11 juni. Dale store i Onsø. 5 llg rødgrå. I en ener. 3 dage rugede. 
Første lg lagt 9, 10,22 mai og 5 juni. Endnu 3 juli hørtes bogf"mken synge overalt. 
Om høsten var den endnu i midten af oktober talrig (lsde ttaf jeg således en talrig flok på markeme ved 
Kolberg i Onsø, foruden at den ellers var at trlffe noget hversteds), men 22de var den ganske forsvunden. 
Bjørkermk Fringilla monlifringillll: Overvintrende individer er fra og til observert i Jøbet af forårs 
vinteren. Ankom Btallig samtidig med bogfinkeme tØC og 21 marts, men er forøvrigt omtrent ikke 
bemarlcet under vårUIDdcet. Også under høsttrllkket var den lidet at se til. D. 18 og 19 oktober er stØrre 
flokke iagUaget, men så har den alter ikke vllret at se. 
Grønnfink Llnota chloris: Var om vinteren ganske talrig og havde fornemmelig sit tilhold på enerrabber 
ofte i selskab med flokketrostene, med hvem de delte kosten, idet de begge synes at holde meget af enebllr. 
Reder. lO mai. 4 llg biske Rauø. 10 mai. 3 Ag friske Rauø. Redet var forstyrret og lå på skakke så 2 af 
llggene var faldt ud afredet 15 mai. Sllg crc 4 dage rugede. Ålelieme i Onsø. 
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Det første ag i det første og sidste af disse reder var således lagt 7 og 8 mai. Det første og sidste af disse 
reder, hvilke blev tagne og undersøgte, vare meget ulige hinanden såvel af udseende som stØrrelse. Det 
første bestod af forskjellige fine kviste (hovedsagelig af gran), granskjllg og andre !avarter samt mos, 
indvendig foret med hestetagel og demllst helt belagt med hvide larusfj:ir. Det målte udvendig i tvermål på 
den ene kant 180mm og på den anden 130mm, den indvendige diam. var 65mm og dybden 40mm. 
Det andet bestod vU.sentlig af mos sammenfleUet med trllpinder og fine stive rødder, indvendig af strå og 
grllsrødder bekladt med hestetagel og turdusfjk. Udvendig diam. 105 mm, ind. 60mm og dybden 40mm. 
Samtlige reder lå i toppen af høie og store enerbuske, vel skjulte. 
Tornirisk Linota canMbina: Ankom samtidig med bogf"mken 19 marts (fåtallig) og fortsatte at komme 
på de samme dage som var gunstig for denne. lO april kom den ligesom bogfinken talrig. 
Reder: 22 mai. Kragerøholmene 4 friske llg. 28 mai. Åle i Onsø 5 friske llg. 
8 juni. Rød i Onsø S friske llg. 
2det kuld: 3 juli. Rød i Onsø 6 llg l dag ruget 4 juli RØd i Onsø 6 llg 5 dage ruget (det ene ubefrugtet). 
Beskrivelse af det sidste rede, der ligesom de Øvrige lå i en ener, se notisen for juli: 3 juli et rede taget ved 
Rød indeholdende 6 åg, der var en dag ruget. Det lå i en ener. 4 juli også taget et rede sammesteds 
indeholdende 6 åg, hvoraf de 5 var 5 dage rugede medens det 6te var ubefrugtet. Redet, der lå i en ener, 
var bygget aj urtestilke og forskjellige slags r(Jdder, indv. aj blomsterfroklcer, hb trdde og filler samJ 
udforet med sorte og hvide hestetagel. Udv. diam.JOOmm, h;ide 60mm, indv. diam. 56 mm og dybden 38 
mm. Første llg i disse tilfllder lagt 19 og 24 mai, 4 juni og 27 samt 25 juni. I sidste halvdel af oktober er 
stadig mindre flokke iagttaget helt til månedens udgang, og endnu lO november er et lidet selskab på 5 ~ 6 
individer iagttagel 
Bergirisk UnotajliJvirostris: Skjlrgården er det sikre sted at trllffe denne art på under høsttrmdt.el 9 
oktober er den således truffet lalrig på Fladeskjllrene (Onsø). 
Gråsisik Acanthis linllrill: Var ganske almindelig i januar måned. Fra 14 februar begyndte trllkk:et 
talrig, og holdt den sig derefter i egnen til over midten af marts (senest obs. 19 marts). Om høsten er den 
bemllrket fra 18 oktbr., men blev ikke stort at se til. 
Grønnsisik Aconthis spinus: Sisiken forekom om våren lang fra talrig, som det kunde vll.ret at vente i et 
godt granfrølr, og mine forsøg på at finde dens rede var således såmeget mere håbløse, som det rulsten var 
en tri!! at blive noget individ var. Det var derfor så meget stØrre trllf, når det alligevel skulde lykkes på en 
ganske uventet og nk sagt enestående heldig måde. En ung mand, som forøvrigt aldrig havde bistået mig i 
den retning, befandt sig nemlig om morgenen 30 mai på jagt efter grllvling og medens han således stod 
posteret på et Abent sted i Rødskoven (Onsø), blev han opmllrksom på en sisik, spm kom flyvende og slo 
ind i toppen af en rtarslående ganske hØi furu, hvor den blev borte ude på enden af en stØrre gren, der var 
11lt og ugjennemsigtig, oden mere at komme tilsyne. Med den rigtige formodning, at fuglen måtte have sit 
rede der, enuede han op for at se efter, og fandt det også liggende ganske vel skjult mellem det tlitte bar, 
hvorpå han tog det med hjem og siden afgav det til mig. 
Det fine lille rede, der kun var 80mm vidt og 50mm høit med en indvendig diam. af 43mm og dybde af 
28mm. bestod af nogle fme gran og lyngkviste indflettet i mos og skjllglav og var indvendig udelukkende 
foret med skjllglav. Åggene, 5 i tallet, var kun 3 dage ruget, det første altså lagt 23 mai. Om hØsten var 
den talrig i oktober, som slldvanlig talrigere end på no gen anden årstid. 
Dompap Pyrrhula europæa: Forekom i marts måned uslldvanlig talrig og hørtes på denne tid stadig 
synge, men i april var de ikke langere at fmde. 
Grankorsnebb Lo:da curvirostra: Der bavde indfundet sig allerede tidlig om hØsten (97) blev trods den 
rige mangde grankongler skovene heromkring havde at byde på ikke synderlig talrig, ja blev endog ved 
rugetidens indtrlldelse mindre talrig, end den havde varet tidligere som vinteren. 
Det lykkedes at tinde følgende 7 reder: 5 marts Dyret i Onsø 3 friske llg. 
7 marts. Rødskoven, Onsø 3 friske llg. 12 marts. R()dskoven, OnsO 4 friske llg. 
17 marts. Fjelle, Onsø 3 friske Ag. 24 marts. Lund, Onsø 3 lig S-3 dage rug. 
26 marts Ålebergene, Onsø 4 Ug friske. 27 marts. Ålebergene, ODSD 3 U.g 3-1 dag rug. 
Første ag altså lagt 3,5,9,15,19,23 og 24 marts. Tre af de rugende hunner, der blev skudt, bavde rugeplet, 
dog var den hos et individ (7 marts), hvis lg endnu knapt var nogetrugede, meget liden. Som det af 
ovenstående fremgår, begyndes ikke altid rugning, såsnart det første Ug er lagt, hvilket skulde synes høist 
nødvendig under den stll.rke kulde, som tildels herskede under lglagnningen - således mellem 4 og 11 marts 
fra -5 -12° C. Rederne fandtes pA en undtagelse nlr, hvor det lå i en liden gran, i lave furuer. der stod på 
lidet frodige steder, såsom på tØrre berg eller i myrec, hvor bevoxningen var spredt og tynd og oftest kun i 
ringe høide over marlcen, men altid temmelig nll.r toppen. Således lå 3 reder blot 2m hØit, et 3, et 4, et 6 (i 
gran) og et 8 ~ 9 m. Redernes omfang kunde vll.re betydelig afvigende og varierede i diameter mellom 100 
• 170 mm og i hø ide mellem 65 - l 00 mm, men de indvendige dimensioner var derimod mer ens. Den 
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indvendige vidde var 60-65 mm og dybden i alle reder 40 mm undtagelse af et, hvis dybde var 45 mm (det 
rede, der lå i en gran, og hvilket idethele udmllrkede sig ved store dimensioner. De vare fast og godt 
byggede af et i de fleste tilflllder rigt underlag af grankviste sammenføiet med granskj:lg, mos og renlav, 
medens redets indvendige sider bestod af granskjllg, der tildels var blandet med strå og baststrimler. Et 
rede var dog indvendig alene belagt med strå. Kun i to reder fandtes nogle fjar- fuglens egne. 
Ud på sommeren forsvandt koiSDllbbene ganske. 
Stær Stumus 'llulgaris: Overvinlrende flokker er i januar iagttaget på flere steder i omegnen (såvel i 

Onsø som i Glemminge og Borge). Ankom lO marts (·12° C men stille smukt veir) fåtallig, men tiltog 
med hver dag i an tal og var snart almindelig, idet det fortsatte med gunstigt veir (stille eller svagt sydligt). 
Den var om høsten almindelig indtil midten af oktober, men adskillige drygede endnu l.ll.nge med afceisen 
og flokke er jevnlig iaguaget til ud i november. Endnu sidste gang den er observeret- 6 november- såes 3 
store flokke. 
Rosenstær Stumus roseus: Ved Åle i Onsø blev i juni måned i en uges tid (fra 12te) iagttaget en fugl, 
som efter samstemmig beskrivelse at flere iagttagere utvivlsomt må have varet et !Udre individ af en 
msenstllr. mAske en hun, idet de lyse partier ikke blev beskrevet som ensfarvet, men plettet, ligesom heller 
ikke nogen tap var bematket Den holdt sig i selskab med andre stllr, der dog ikke sk:ulde have likt den. 
Desv!lrre var den ikke mere at se, efter at dette kom til min kundskab, men da iaguagelsen er gjort af to 
meget dygtige fuglekjendere, hver for sig, har jeg ikke kunnet undlade at notere det som en kjendsgjeming, 
hvoipå jeg selv ikke tvivler. 
Nøtteskrike Garrulus gllmdarilJs: Reder. 28 mai. Ålebergene i Onsø 5 11g ulige ruget fra 3/4- l{l. 
2 juni. Elveslet i Onsø 61lg 3/4 ruget, alle lige meget 
Første Ag altså lagt 16 og 20 mai. Begge reder lå lavt, det første i en liden tyk furu neppe 2 meter over 
marken, det andet lå i toppen af en henved 4 meter høi ener. 
Det sidste rede, der blev laget og n1lrmere undersøgt var vllsentlig bygget af krogede lyngk:viste, tildels 
også af nogle fme løvtrakvistc samt indvendig belagt med fine, brune lyngrodlrevler. Det havde en 
udvendig diameter at 250 mm. Hulningen målte crc 125 mm i diam. og var 70 mm dyb. 
Kaie Conus morudula: Ankom 9 marts (kun et individ obs. i følge med nogle kråker). Det var smukt og 
stille veir, men 11° C. kulde og snedllkte marker. Først fra 13de beg. trlllcket for alvor under ~dligt veir og 
i de fØlgende dage er jevnlig stØrre flokke iaguaget trllkke nordover, fornemmelig 15de og 16 e under S.O. 
vind stort trllk. Også i de første dage at april var tr!lkket endnu livligt. Således er af en iagtager seet 3 
flokke 5 april. Høsttr.lkket tog sin begyndelse 3 oktober under smukt veir med vestlig vind og fortsatte 
daglig i de følgende dage, fremdeles i smukt veir med østlig vindretning. Mellem 11 og 16de, da der for 
det meste vasr sydøstlig vind, er intet trlk obs. men derimod mellem 16 og 19, da N.O.-vind var rådende 
igjen talrigt trak. Senere er de sidste rester kommet med l.lngere mellemrwn indtil6 november, da den 
sidste trllkflok er observeret. Kun for en kortere tid opholdt enkelte individer sig her i egnen under trlUcket 
De drage her s:tdvanligvis "hus forbi". Et individ, der sandsynligvis vil forbli ve vinteren over er observeret 
12 decem ber ved Borge i Onsø. 
KrAke Conus cornix: Kråke og kajetrakket foregilc som slidvanlig samtidig og er de første trllkk:ende 
kraker ligesom hine observeret 9 marts. Dog er det ikke altid, at de komme i følge. 2 april om fonn. 
iagttog jeg ved Åle i nllrheden af Grllsvik under en times ophold sammesteds et stort trale af kråker, som 
under hele det nlvnte tidsrom ustandselig trak nordover, så det var rUlst.en intet øieblik. uden at nogen såes 
komme. Dc:rimod kajer var den gang ikke i følge med dem. Denne iagttagelse kan suppleres med et par 
andre, med denne sammenhlngende observationer. Da kaptein G. Larsen om morgenen l april på tur med 
sl!ibebåden "Oscarsborg" til Århus kom sødenfor Thorbjømskjar fyr mØdte han adskillige kråker som trak 
nordover og siden så han jevnlig på hele turen over til Jylland, som nåedes henimod aften, kråker som trak 
nordover. Disse have så sandsynlig hvilet ud ved kysten -; 1hi om morgenen 2 april traf en jager herfra en 
us:ldvanlig mllngde krAker samlet ude ved StrØmtangen fyr (Onsøs sydspidse) og disse er det således som 
jeg iaguog om fonn. 2 april trlllcke over Åle i onsø (i sanune meridian som SIJ'Ømtangen). I et rede med 5 
llg raget 4 mai i Ålebergene i Onsø var det første Ag lagt 28 april. Det blev iagUaget, at der blev lagt et llg 
daglig. HøsUrllklcet foregik også samtidig med kajetrllkket og observeredes jevnlig i disse selskab. 
KornkrAke ConusfrigUegus: 19 marts og følgende dage er en blåkrtke iagttaget ved Åle i Onsø. 
hvorden holdt selskab med andre kråker. Lige før jul er også 2 individer seet i selskab med andre kråker 
sammensteds. 
Sidensvans AmpeUs garrulus: I januar og februar optrådte sidensvandsen adskillig talrigere end den 
havde gjort fra førsten af efter dens ankomst om høsten og vedblev endnu, skjøndt i mindre antal at holde 
sig her til henimod udgangen at marts. Om høsten indfandt den sig igjen allerede i de sidste dage af 
oktober, (tidligste observation 26de) ganske talrig og synes at ville holde sig her uagtet dens yndlingskost 
mgnebJirene har slået fuldstandig feil. 
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Sanglerke=lerke Alauda anensis: Et overvintrende individ iagttaget ved Åle i Onsø 18 januar. 
Trllkket begyndte 13 februar (vestlig vind, men om natten havde der bUI.st en storm af S.O.). Et individ 
obs. 15de er to individer obs. (S.O.vind og regn) 22de flere. Men først fia 26de blev trllkket livligere og 
foregik nu en tid daglig, begunstiget af S.O. eller sydlig veir, og var is:lr l marts meget stort. De trak da 
hele dagen. Reder: 25 mai. Rød i Onsø 3 llg og l netop kJJlkket unge. 
25 mai. Rød i Onsø 4llg henved 1/2 rugede. FØrtste llg i disse reder altså lagt 9 og 16 mai. 
Endnu i begyndelsen af juli sang lllrken vedvarende. Allerede 13 september iagttog jeg Jarler på trale 
sydover. Fra 23de foregik tilbagetrllkketjevnt og omtrent daglig under N. eller N.O. vind, men den var 
dog endnu indtil 9 oktober meget talrig. Derefter kun fåtallig til henimod månedens udgang. Flere 
observeret endnu 26de. 
Trelerke Alauda arborea: Ankom 20 marts under V.vind. 30 marts var den fuldt almindelig. 
Reder af andet kuld: 8 juli. Rød i Onsø 4 llg vel halvrugede. 
9 juli. Rød i Onsø 4 !g 5 a 6 dage rogede. Første lg lagt 28 juni og l juli. 
Rederne beskrevet i notisen for juli: 8 juli et rede laget ved R;d. Det indeholdt 4 vel halvrugede åg, og lå 
mel/em røslyng, var bygget aj strå med et underlag afmos, tØrt birlcel;v, lav og jiuunåle. 9 juli et rede med 
4 åg, 5-6 dage rugede, tagetvedR;d. Det lå som detf;rstepå marken mel/em røslyng og bestod lam af 
strå. Den synes om høsten at have varet almindelig til omkring 7 oktober, men endnu 19 oktober er en flok 
(familie) på 6 individer observeret. 
Vendehals Jynz torquilla: Ankom 3 mai og var strax alm. Et rede taget 13 juni ved SkMe i Onsø 
indeholdt 7 endnu friske ll.g, uagtet redet allerede ste havde indeholdt 3 llg. Efter dette synes det som der 
blot har varet lagt et llg hver anden dag, og det første må således vUre lagt omtr. l eller 2 juni. Også en 
anden eiendommelighed frem bød dette kuld, idet liggene var af meget ulige stØrrelse - så varierende som 
det er sjelden at se llg hørende til et og samme kuld. Medens det stØrste og mindste !g veiede respektive 
gr. 3.02 og 2.02. varierede de øvrige mellem gr. 2.85 - 2.59. Redet a i en hul asp. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 2 mai og var 6te alm. Disse hørtes iår gale us:ldvanlig lllnge. Således 
hørte jeg 3 juli to individer og fremdeles lO juli et individ gale. 
Tlrnseiler Cypselus apus: Ankom 18 mai under nordlig vind, men stllrk S.V. dagen forud. 
I to kuld, hvert på 211g. tagne 18 juni ved Åle i Onsø, var det første ll.g lagt 15 juni. 
Afreisen foregik 23 august. og ingen er observeret senere. Dog havde viSblok en stor del fortr:Ucket 
allerede de namtest foregående dage, men idet mindste 16de var den endnu fuldt almindelig. 
Nattravn Caprimulgus europaew: Er observeret 3 mai, men synes fØrst betydelig senere at vare bleven 
almindelig. 
Dvergf'alk Falco aesalon: Et individ observeret på Agerøen (Hvaler) 25 september. 
Tlrnfalk Falco tinnunculus: Er observ. allerede lO marts, men videre observationer af dens ankomst 
savnes. Reder: 25 mai. Tvete i Onsø 5 lg alle l/4 rugeL 
29 mai. Søsterøeme Onsø 5 Ag alle friske. lO juni. Brllkke østre Onsø 5 Ag (4 omtr.lige mørkfarvede 4 
dage ruget. et lysere et dogn mindre rug.) 6 juli. SØsterøeme Onsø 5 lg (l llg 4/5 ruget, de øvrige 
henholdsvis et dØgn mindre, medens et var ubefrugtet.) Alle temmelig lyse. 
Første lg i disse Jruld altså lagt 16 og 25 mai samt 3 og 20 juni. Det sidste kuld var dog efter al 
sandsynlighed omlagt efter det 29 mai sammesteds tagne kuld. 
Det har altså i dette tilflllde taget omtr. 3 uger før et nyt kuld er påbegyndt medens det hos småfuglene alm. 
kun tager 10-12 dage. Rugningen har i to ai disse til.tllder ikke vllret påbegyndt såHinge llg Uigningen stod 
på (de to tidligste kuld), medens den hos det tredie kuld var påbegyndt efter det 3die eller 4de ag. I den 
sidste kuld (det omlagte) er rugningen altså pabegyndt lige efter det fØrste llg. 
Redernes beliggenhed: Det første rede lå i en høi furu, medens de øvrige lå på afsatser i steile fjeldvlgge, 
hvor kun det forhånden vUrende fjeldgrus dannede llggenes leie. 
Også omlaø kyld, Også det par, hvis llg jeg tog lO juni ved Brakke lagde et nyt kuld og udrugede 4 unger, 
som jeg endnu 12 september så ved redet. 
Vepsevlk Pemis apiJiorus: 8 september er et individ skudt ved Lund i Onsø. 
MusvAk Buuo Jlulgøris: Vides ikke bem!lrlcet på vårtrllkk:et. Den bliver mere og mere sjelden. Under 
høsurllkket observerede jeg 23 oktober i lØbet af formiddagen ikke mindre end 6 individer, som hver for sig 
uden noget slags følgeslutning alle trak fra vest til ØSt. 
Høne Gallus gøllinøceus: Dobbelllli Fra Oxeviken i Onsø erboldt jeg 18 marts et llg af usådvanlig 
stØrrelse lagt af en høne af blandet race, hvilket viste sig at vllre et dobbel tas, idet det indeholdt et 
fuldkommen udviklet ag af normal stØrrelse. Åggets totalvl!gt 127 gr og målte 83x53.5 mm. Skallet var 
forholdsvis tyndt. Det indre llgs vllgt var 53 gr. og målte 53x44 mm og skallet var af normalt tykkelse. Det 
indeholdt blomme og hvide i normalt forhold, medens det ydre llgs indhold kun var hvide. 
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Orrfugl Tttrøo tetrix: Et 22 mai på Ramholmen ved Krngerøen (Glemminge) taget rede indholdt lO l!g, 
der var 3 døgn rugede, således at første lig antagelig var lagt 10 mai. Redet, der bestod af strå og tØrre 
vidieblade, lå i et vidiekjl1r i udkanten af skoven og i kort afstand fra strnnden. Det indeholdt også endel af 
fuglens egne fjllr. 
Rapphøne Perdix cinerea: 19 mai fandtjeg på Asmaløen (Hvaler) i rulrheden ai Sk:ibstadlcilen et nylagt 
:tg, der uden anlllg til rede lå ved kanten ai en over en lyngmark førende sti. 
Sandlo Charadrlus hiatkula: Observeret 2 april i Kragerøholmene. Et 19 mai ved Skibstadkilen på 
Asmaløen fundet rede indeholdt 4 llg, der var fuldt 3/4 ruget, således at første llg måtte vlke lagt 4 mai. 
Redet var en tildannet fordybning i strandengen uden anden udforing end nagle nedtrykte grl!strå. 
Heilo Cluuødrius pluvualls: Ankomsten ikke obs. Omkring månedskiftet april- mai var den talrig og 
enrom 19 mai lr3f jeg på Asmaløen, hvor den ikke ruger, en flok på 7 individer. Om høsten var den ganske 
talrig i slutten ai august samt i september og er observeret endnu 3 oktober. 
Tundralo "Kystheilo" Charadrius squatarola: 11 september er 3 individer afkystheiloen skudt på 
Stangeskjar (Kragerøholmene) og 25 september traf jeg på Agerøen et individ, som jeg skjØd. 
Vipe VaneUus cristatus: Ankomsten ikke observeret. Et individ observeret 23 marts. 
Viben er i de senere år tiltaget ret betydelig i antal på Hvaløeme. 19 marts traf jeg den således på 
Asmaløen rugende overalt på den sydlige halvdel af øen, men flere reder, som jeg fandt her, befandtes 
plyndrede- b'Oligvis afk:råker, hvorpå her og der forefundne skaller syntes at tyde. 
I to kuld, som jeg tog, hvert på 4 llg var det første llg i begge lagt 4 mai. Om rederne~ notisen for mai: 19 
mai. Viben er i de senere år tillaget ret betydelig i anta/ på Hvaløerne, og trafjeg den således idag 
rugende overalt på den sydlige hillvdel aj Asm.aløen, hvor jeg ogsåforu.tknflere plyndrede reder, troligvi.r 
aflcråke, hvorpd her og der forsfundne skaller syntes at tyde, tilligefandt til fu/de kuld, somjeg tog, det ene 
ved Slåbstadslålen, det andet ved Viker/ålen, begge på 4 åg, der var så når .fårdigrugede, at der neppe 
manglede TTU:r end 3-4 dage på, at de skulle lcJtlklcu. Det sidste rede lå pd en liden tØr mostue på den 
n;gne strandldippe og var en liden fordybning i tuen belagt TTU:d styklcer af tØrt lav. Det ved Slåbstadlålen 
tagne, lige.som de øvrigefundne reder, låpd tØ"e strandenge og udgjorde simplejordybninger med et 
ubetydelig l be låg af tØrre strå. Senhøstes sees sjelden nogen vibe her og da gjeme kun enkeltvis. Et 
sådant individ blev 16 oktober skudt i Ålekilen ved Grllsvik. 
Tjeld Haematopus ostreokgw: Ankom 30 marts. 
Rugde Scolopaz rusticula: Ankom 15 marts efter at der i flere dage havde vllret smukt veir tildels med S. 
eller S.O.vind, men mest stille. 2ode var den almindelig. 
Mtentrakket Beg 30 marts ved Ålelieme kl. 7 27. Beg. lO mai pl Rauø kl. 9.39. 
Et kuld på 4 llg taget i Ålebergene 6 mai var 2 dage ruget. Det første ag altså lagt l mai. 
Enkeltbekkasin GalUnago nudia: Ankomsten ikke tilstrakkelig observeret, men synes den at have vllret 
almindelig i midten al april. Et 20 marts påtruffet individ har rimeligvis vllret en overvintring. Om høsten 
var den almindelig endnu 28 oktober, men er umiddelbart derefter foJSVunden. Et individ obs. endnu 30 
oktober. 
Kvartbekkasin Gøllinøgo gøllinulD: Var almindelig endnu 28 oktober. 
Sandløper Calidrls areiUlria: Et individ ai denne her sjelden forekommende art blev 29 oktober skudt 
på et skjllr i Kragerøholmene, hvor den blev pAtruffet alene. Individet befandt sig endnu i overgangsdragt. 
Pande, kinder, hals og underside helt hvide, men på ryggen var sommerdtagten kun halv forsvunden for 
den frembrydende lyse grå vinterldadning. 
Myrsnipe Tringa alpina: Var pl høsttrakket ikke synderlig talrig. 
Sammenlim notisen for september; 19 sept. Kristian Ellingsen skj;d l rele no gle foranderlige strandviber 
pd Stangesskjår. 25 sept. trafjeg påAgerøenjoru.tkn enflokpd 9 individer, desuden to individer sammen 
og et ensligl individ. 
Storspove Numenius arquatus: Ankomsten ikke obscrveret. Den var forøvrigt ganske talrig i 
skjargården i sidste halvdel af april. 
Smlspove Numenius phtHopus: Ankomsten ikke observereL Ligesom foregående talrig i skjl1rgården i 
sidste halvdel ai april. Endnu 19 og 22 mai traf jeg den ganske almindelig sammensteds. Om høsten er et 
individ iaguaget endnu 23 september. 
Lappspove Limosa lapponU:a: Et ungt individ skudt 25 september på Agerøen (Hvaler), hvor den blev 
påtruffet alene. 
Skogsnipe Totanus ochropus: l mai traf jeg på Kragerøen i bunden ai Langøkilen 4 gråbenede snepper 
(rimeligvis to par), som her ret som det var foretog flugtlig hØit i luften, skjøndt de ikke ruge på dette sted, 
men er årvis a1 trllffe på denne gunstige lokalitet wtder vårtrlllclc:eL På høsurakket er et individ skudt 7 
august. 
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GrønnstiJk Tolllnus glareola: Er ikke iagttaget på vårtn1klcet. På høsttrllkket er den iagttaget allerede 29 
juli. 
Gluttsnipe Town us glottis: Ankomsten ikke obs. På høsttrllkket er den observeret fra 7 august og var på 
sine steder ganske almindelig. En skytler skjØd således ved Slråsenbugten på Kragerøen, en lokalitet hvor 
denne art altid holder til i trllktideme, lO individer i tiden mellem 7 august og 4 september. 
Trane Grus clrurea: Ankomsten ikke observeret. Et individ på tr:tk nordover er observeret endnu 2 mai. 
Åkerrikse Ortygometra cre::r: Ankom 8 mai: Skjøndt samtidig obs. på to vidt forskjellige steder, kunde 
den dog ikke på llnge betragtes som alrnindelig. 
Myrrikse Plullaridwm po1'%111Ul: Er også iår først bemerket 22 mai. 
23 juli blev i Ålekilen ved GrAsvik fundet et rede, som indeholdt lO lig, hvoraf det første kunde antages at 
vare lagt 4 juli. Se nllrmere notisen upder juli måned: 23 juli. Da gråsset i Åle/ålen idag blev slået, blev et 
rede med l O åg påtruffet stl111TIJI!steds. Det lå på den fugtige bund i en meget tål bevoxing af Glyceria 
spectabilis (aqvatica) der iår havde opn&t en usådvanlig frodighed og hØi.tk, så det var omtr.J meter hØit 
og nåsten uigjennemtrångelig tål. Redet blev derfor heller ikJce opdaget før det blev blottet af den meiende 
ljå, den også beslcadigede et par af åggene så det ene endog grwsu knustes. Det lå pd en ubetydelig 
oph.;iet tue og var aldeles gjennemvådt i bu.n.den og var foster til glyceria spectabilis stråene, mellem hvilke 
det lå, og af hvis bretk blade det ogsdfor en våsentlig del var bygget foruden af de meget finere strå af 
Agrostis canina og enkelte stang/er ofEqvisetumfluviatile. Det dannede en crc 100 mm ryk bWlke af 
omtrent170-180 mm vidde, der kun havde en ubetydeligfordybning. Afde således /aut 9 åg, somjegfik 
anledning til at undersøge,fremgik, at de var ulige ruget. De stårkest rugetk mang lede kun no gle få dage 
medens det mindst rugede lcrwpt var mer end halvruget. Rugningen må våre begyndt efter det 3 eller 4di 
åg, da de 3 eller 4 mest rugede åg var omJrentlige langt komne. 
Sangsvane Cygnus muskus: 16 december er 5 svaner observ. inde i fjorden indefor Moss. 
Grigås Anser cinereus: Allerede 3 marts er en flok gr~ås seet "stryge over byen" if en beretning i et 
Fredriksstadblad. Senere vides ingen flok bemllrket før 15 marts, men heller ikke fra nu af synes trakket at 
vare kommet ordentlig i gang, hvilket kunde vare rirneligt nok, da der indtraf en periode med surt og koldt 
veir ledsaget af starke nordlige vinde til henimod månedens udgang. Fra 2 april ved da indtradende sydlig 
vind er i nogle dage flere flokke observeret, men 4 april også en flok som gjorde vendereise. Endnu 3 mai 
er et par små flokke iagttaget på trllk nordover. Som sadvanlig gik trakket herover i dagene første timer fra 
grålysningen udover formiddagen. En flok er iagttaget kl. l eftenn. (3 mai) og en om aftenen (3 april). 
Høstt:rakket er ikke observeret før 3 oktober, og det sAdvanlige septembertrllk, der pleier at foregå i sidste 
trediedel af navn te måned, synes således ikke at vare gået over denne egn. At det skulde v:lre kommet så 
meget senere og underet med det trlik: som ellers pleier at foregå i første trediedel af oktober synes lidet 
sandsynlig, da dette også har vllret meget lidet og mindre end sldvanlig. Trllkket foregik under smukt veir, 
dels N.vind, dels N.O. og ganske afvigende fra det slldvanlige er også høstflokkene iår kommet herover om 
morgenen eller formiddagen, tildels endog før det var bleven lysL Den sidste flok i det sammenhllngende 
lrllk observeredes 14 oktober. Dog er en flok på 14 ~ 15 individer observeret endnu så sent som 3 
november. 
Gravand Tadorna Jiu/panser: ankom 16 marts. 
Ærfugl Somalerilz mollisrima: I et 22 mai i Kragerøholrnerne fundet rede med 5 lig var det fØrste llg lagt 
14 mai. 
Havsule Dysporus bassanus (Sula basSJJNJ): Har i november og december oftere vllret seet udenfor 
Fredriksstad. De tidligste er obs. i de første dage af november. 
Krykkje Larus tridactylus: De tidligste individer er observ. 6 november. 
Sildemlke Larw fuse us: Af siJdemågen, der synes at forsvinde tidlig om høsten, så jeg l O november 
endnu et nys fllldet ungt individ 
Polar jo Ltslris pomarinus: Af denne art, der nu på mange år ikke har vllret påtruffet her, er i november 2 
unge individer skudt udenfor Fredriksstad og bragt tiJ byen 4 og 9 november. Det fØrste af disse, som jeg 
havde anledning til at undersøge efter at det var udstoppet, havde de mellemste styrfjllr endnu ubetydelig 
~gere (crc 12 mm) end stjerten. 
Makrellterne SurnajluviDJilis: Ankomsten ikke obs. 19 mai er den dog iagUaget, men syntes endnu 

ikke alm. 11 juli undersøgte jeg på Fladekjllr i Onsø holmeme 12 reder. 
3 reder indeholdt hvert 3 unger 6 l8 dage gml. 
l rede indeholdt 3 ag klåkkeflirdige. l rede indeholdt 3 llg 4/5 ruget 
l rede indeholdt 3 Kg 5 - 6 dage ruget l rede indeholdt 2Kg et par dage rugeL 
l rede indeholdt 2 llg omttent friske. 3 reder indeholdt 211g meget stll!kt rugede, men ikke nøie undersøgt. 
l rede indeholdt lllg nllr fllrdigrugeL 
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I de 8 første af disse kuld var første ll.g lage 3 reder 16 A 18 juni, i de Øvrige 24 og 28 juni samt4,8 og 9 juli 
og i de 4 sidste kuld antagelig omkring 25 A 26 juni. 
Lomvi U ria troUe: Først henimod midten af oktober begyndte alkerne (begge arter) at trakke sig ind i 
fjorden, men der havde heller ikke på Uingere tid vllret nogen stllrk S .V. vind, hvilket ialmindelighed må til 
for at de skal komme ordentlig ind i fjorden. 21 oktober var den tahig. Efter flere dages S.V.storm var de 
(ligeledes begge arter) 2 novbr. meget talrige oppe i fjorden fornemmelig ved Drøbak. 
Alkekonge Mergulus ø/le: Observ. fra 16 oktober, men blev ikke meget talrig. CNotisen for okt og 
Il2YbLl 0/cJbr. - 20 o/cJ. 16.o/cJ. traf Jørgen Gundersen en alkekonge vestenfor StrømJanger. Novbr.-
2.novbr. G. Larsen så igår ved Drøbakswu12 alkekonger. 15 novbr. Kristian Larsen Åle skjøt J3de en 
alkekonge ved Misingen. 21 novbr. J9fie skjØd Kristian Larsen Åle en alkekonge ved Fladeskjår i nårheden 
af Arildsholmen (Kragerøen) 
Alke Aka torda: De tidligste bulalker er observeret lO oktober. Forøvrigt sammenlign Uria troile. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1898 
l. Alauda arvensis 
2. Acanthis linaria 
3. Plectrophanes nivalis 
4. Anser cinereus 
5. Corvus monedula 
6. Corvus cornix 
7. Sturnus vulgaris 
8. Falco tinnunculus obs. 
9. Anthus obscurus obs. 
l O. Scolopax rusticula 
11. Tadorna vulpanser 
12. Corvus frugilegus obs. 
13. Linota cannabina 
14. Fringilla coelebs 
15. Fringilla montifringilla 
16. Alauda aroorea 
17. Turdus merula 
18. Haematopus ostreologus 
19. Turdus viscivorus 
20. Charadrius hiaticula obs. 
21. Motacilla alba 
22. Luscinia rubecula 
23. Turdus musicus 
24. Accentor modularis 
25. Turdus iliacus 
26. Saxicola oenanthe 
27. Emberiza schoeniclus obs. 
28. Phyllopseutes abietina 
29. Anthus pmtensis 
30. Turdus torquatus obs. 
31. Hirundo rustica 
32. Motacilla flava 
33. Cuculus canorus 
34. Luscinia phomicurus 
35. Saxicola rubetra 
36. Phyllopseustes trochilus 
37. Muscicapa atticapilla 
38. Hirundo urbica 
39. Anthus arboreus 
40. Emberiza hortulana 
41. Iynx torquilla 
42. Caprimulgus europaeus obs. 
43. Muscicapa grisola 
44. Sylvia cinerea 

13 februar 
14 
27 " 
3 marts 
9 
9 " 
10 " 
10 " 
13 " 
15 " 
16 " 
19 .. 

19 " 
19 " 
19 .. 

20 " 
22 
30 " 

2 april 
2 " 
6 " 
8 .. 
9 " 
9 .. 

10 .. 

17 " 
18 .. 
21 .. 
25 .. 
26 .. 

l mai 
2 .. 
2 " 
3 .. 
3 .. 
3 " 
3 .. 
3 " 
3 
3 .. 
3 .. 
3 
6 .. 
7 .. 
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45. Sy1via curruca 
46. Ortygometra crex 
4 7. Cypse1us ap us 
48. Lanius collurio 
49. Sylvia hortensis 
50. Phalaridium porzana 

8 
8 

18 
18 
21 
22 
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1899 
Efter en mild, men stonnende og regnfuld decem ber gik året ind med sorte marker. Vinteren blev moderat 
- den lcoldeste periode var sidste trediedel af januar og første trediedel af februar, i hvilken tid temperaturen 
et par gange gik ned til - 23° C. Snemllngden var også tiden og føret ustadigt. Men, som så ofte ovenpå en 
mild vinter, blev våren sen, og endnu langt ud i mai indtraf flere frostnatter, endog så sent som 26de, på 
hvilken tid man også endnu vedblev at ilde ovnene. Og så lidet var vegetationen endnu ved udgangen af 
mai udvildet at flere trll.sorter endnu stod i knop eller med kun balvudsprunget løv. Åbletr.terne blomstrede 
endnu ikke og morel og blommetrUeme kun delvis. Den sene og kolde vår efteifulgte af en fuldstllndig 
tørsommer, sågodtsom uden regn fta 21 mai indtil midten af september, der bavde til fØlge en slem 
vandmangel, en masse traer, bartraer som Iøvtrller, døde ud, og frugtavlen blev til intet, og det blev i det 
hele et dårlig år for landmanden. Rognebllrene slog imidlertid nok så godt til. 
Høsten var imidlertid mild og pen langt udover, og endnu sidst i november stod mange blomster pene i 
haven. I decem ber kom lidt kulde og i julen såvidt sne, at der blev sUldeføre, men den herligheden varede 
ikke lllnge, thi mellem jul og nytår kom der mildveir med regn. 

MAitrost Turdus musicus: Ankom 8 april, men var først flere dage senere alm. Under et vedvarende uveir 
med stonn, regn og sne i dagene 18-23 april optrådte den,ligesom de andre trostarter 
iliacus(rødvingetrost), pilaris (gråtrost) og merula (svarttrost)) meget talrig fra 20 til 24de rimeligvis et 
tilbagetr:UC forårsaget ved starlce snefald i nordligere trakter. I et 11 juni fundet kuld på 5 llg, der netop 
befandt sig under udkWming var det første llg lagt 24 mai. Hørt synge endnu 17 juli. Allerede omkring 20 
oktober synes de fleste reist, men enkelte efternølere forekom dog endnu en tid, lige til2 november. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Under trakkets begyndelse er den så lidet obs., at ankomsten ikke lod sig 
bestemme. Jeg så et ensligt individ 2 april, men under et vedvarende uveir fra N. med storm, regn og sne i 
dagene 20-23 april optrådte den meget talrig fta 20 til 24de, rimeligvis et tilbagelrllk forårsaget ved sUkke 
snefald i nordligere trakter. Det var herunder yrende fuldt af den overalt ved skovkanteme, og allestedsfta 
gjenlØd dens kvidrende sang fra talrige struber i kor, medens de høie fløitetoner, som på rugepladsene 
komme fonm det ime kvidder, derimod sjelden hØrtes. Allerede 26de var den ganske forsvundet, men 
under et 30 april og følgende dage påny indtrlldende nordlig uveir med sne kom de atter tilbage i nogle 
dage, indtil de igjen 4 mai forsvandt for godt. På høsttrllkket indfandt den sig nogle dage ud i oktober og 
var i begyndelsen ganske talrig. Siden forekom den meget fåtallig. Opholdet varede helt til henimod 
midten af november (12-13de) og var den nllsten ved så talrig mod slutten, som den havde v~t tidligere. 
Endnu 2 desember så jeg på Fredriksstad torv sammen med andre kramsfugl et par individer, men som dog 
tydeligvis var nok så gamle. 
Duetrost Turdus viscivorus: Ankom 3 april, og syntes strax ganske alm. 
I et 11 juni i en ener fundet rede blev det første Dg lagt dagen efter, men pågrund af at det ikke fik vllre i 
fred, blev redet derefter forladt. Om høsten er kun et eneste exemplar (nyfanget) 28 oktober bemarket 
bland den torvførr.e kramsfugl. 
GrA trost Turdus piltuis: F1okketrosten var lidet at se under vinteren. Fra midten af april er den bemlbket 
meget almindeligere og var ligesom de øvrige troslarter talrig i dagene 20-23 april. Efter atter at have 
vllret borte en uges tid optrådte den igjen talrig fra 30 april indtil 11 mai, begge gange under surt nordlig 
veir. På høsttnlkket er den bemarket fra 22 oktober, men først talrig fra 12 november. Endnu ved årets 
udgang var den ganske talrig. 
Svarttrost Turdus merula: Ankom 16 marts. Ligesom de andre trostarter optrådte også denne talrig 
under det herskende sure veir i tidsrommet mellem 18 og 26 april, men derimod ikke under den anden 
uveirsperiode i begyndelsen af mai. lndtil da kun undtagelsvis bemarket blandt den torvførte kramsfugl 
begyndte den fra 28 oktober at forekomme ganske hyppig hele november måned igjennem. Også i 
decem ber flere gange bemarket, - senest et ikke netop nyfanget individ på torvet i Fr .stad 23de. 
Ringtrost Turdus torquatus: Obs. 19 april. Den var ganske alm. indtil 3 mai. På høsttrllkket ikke 
obsc7vereL 
Rødstrupe LuscinliJ rubøeula: Ankom 26 marts, men var meget fåtallig indtillO april. Afreisen ikke 
iaguaget. 
RØdstjert Luscinla pluHnlcurus: Ankom l mai, talrig. Lige indtil 20 juli har jeg hØrt rødstjerten synge, i 
den sidste tid dog kun tidligst på morgenkvisten. 
Steinskvett Saz.icola oenantlu: Ankom 13 april. Skjønds iaguaget på flere steder i de følgende dage 
blev den dog ikke almindelig før 23 april. Om høsten var den endnu 25 september alm., og er senest obs. 
28de. 
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Buskskvett Saxicola rubetra: Ankom fØrst 7 mai og var endnu I ode ikke alm. I et rede med 7 llg taget 
ved Rød i Onsø 10 juni var det første llg lagt 4 juni. I et andet rede med 4 et par dage gamle unger og et 
råddent !lg, som jeg fandt ved Dyret i Onsø 13 juni, var det fØrste llg lagt 25 mai. 
Det første rede lå ved en landevei mellem grllsset under en grllstorv i grøftekanten på veisiden. Det andre 
lå ved en tiden bøk under en grastorv ved bakkebredden. 
Fuglekonge Regulus cristatus: Reder: 25 mai. Dale store, Onsø 12 llg = 2 dage ruget. 
30 mai. Dyret, Onsø 111lg = vel1{2 rug. 10 juni. Dyret, Onsø 121lg = 5 dage ruget (et llg ubefrugtet). 
Det 30 mai tagne rede hang ganske lavt - på en ai de nedre grene ai en stor gran vel et par mandshøider 
over marken. 
Jernspurv AccenJor modularis: Ankom 8 april. 23 april var den meget talrig. 
På trjk. På dampskibet "Oscarsborg", der 21 april if. kaptein G. Larsen tidlig om morgenen afgik fra 
Gøteborg til Fredriksstad, kom der ved 8 tiden om morgenen, da damskibet befandt sig udenskjllrs nagle 
mil syd for Sltømstad, ombord enjemspurv, som opholdt sig der en times tid, hvorunder den livlig 
smuuede omkring overalt, stadig ladende høre et fmt pistende kviuer. 
Hagesanger Sylvia hortensis: Ankom 25 mai. Havesangeren hørtes synge endnu 17 juli. 
Tornsanger SylviD cinerea: Ankom 11 mai og var et par dage senere almindelig. 
Møller Sylvilz cu"uca: Ankom 14 mai og var strax alm. I et 7 juni i Rødskoven i Onsø fundet kuld på 5 
Ag var det første lagt 30 mai. Redet lå i en ener crc l 1{2 m hØiL 
Løvsanger Phyllopseusus trochilus: Ankom fåtallig l mai og blev ikke alm. før 12te. 
Gransanger Phyllopseustes abietin.a: Ankom 23 april ganske alm. 
Varsler Lllnius excubilor: Er i årets lØb 4 gange observeret, nemlig 19 januar, 17april, 25 september og 8 
oktober, samtlige i omegnen af Grlisvik. 
Tornskate Lllnius coUurio: Ankom 15 mai, alm. I et ved Tronddalen, Onsø, 13 januar taget kuld på 5 llg 
var det før.;te lagt 6 juni. 
HageOuesnapper "Svart og hvit Ouesnapper" Musckapa atricapilla: Ankom l mai. Almindelig 6 mai. 
Gn\nuesnapper Muscicapa grisolll: Ankom 15 mai. Alrnindelig 19 mai. 
Om høsten var den almindelig til l l august, hvorefter den hurtig forsvandt og er ikke bemllrket efter 15de. 
Blåmeis Parus caeruleus: Reder. 31 mai. Elveslet, Onsø 121lg, S dage rugede (3 ubefrugtede) 
4 juni. Oxrød, Onsø 6 llg, 5 dage ruget {l ubefrugtet). 31 mai indeh. redet også 6 ag, men fandtes tillige på 
marken nedenfor et ituslået Ug. 11 juni Øienkilen, Onsø. Mindst 8 ?i 9 crc dage gamle unger. 
Første ag lagt henholdsvis 16, 25 og 19 mai. Alle reder lå i friske trl:l.er, det første i en rogn i et horizontalt 
hul helt nede ved roden, de andre to i vertikale trange huller i egeltller i knapt 2 meters høide fra marken. 
Det førstenavnte rede, der blev udtaget, bestod underst af rigelig med fine grøn mos blandet med nagle fme 
strå, inderst ai en blanding ai samme mos med hår af forskjellig slags af lyse farve, mest hvide, samt 
enkelte hvide hestetagel og en og anden fjllr. Det var påbegyndt over 14 dage før agUigningen begyndte. 
De rugende fugle vilde høist nØdig forlade redet, og i det fØrste tilflllde udtages samtlige ag og tilslut også 
redet udne at fuglen vilde vige fra pletten. 
Kjøttmeis Parus major: Rede: 19 mai. Elveslet, Onsø, Il lg et dØgn ruget. 
Første llg lagt 8 mai. Redet lå i en hul eg. 
Løvmeis Parus palustrls: Det førnte llg i et ved Dal i Borge. 7 mai fundet rede var lagt 5 mai. 
Redet, der lå i et gammelt hul i en birkestubbe indeholdt 3 llg, der var overdakk:ede. 
Granmeis Parus borealis: Reder: 14 mai. Ålebergene, Onsø 8 llg = 2 dage ruget 
28 mai Rødskoven, Onsø 9 ag = 8 dage ruget. Førnte llg lagt 6 og 13 mai. Det fØrste rede lå i en 
aspestamme, det andet i en tØr gren af en forøvrigt friske birk. Begge huller nyhakkede. 
Toppmeis Parus cristatu: Reder: 28 april Rødskoven, Onsø 5 llg = 2 dage ruget. 
5 mai. Dyret, Onsø 5 ag = crc 4/5 ruget. 14 mai.Rødskoven, Onsø 4 !lg = 5 dage ruget. 
20 mai. Ålebergene, Onsø 6 .U.g = l dag ruget Før.;te llg lagt henholdsvis 23 og 20 april, 7 og 14 mai. 
Samtlige reder lå i gamle rådne aspestammer eller stubber. Det fØrste lå 6 m høit i et temmelig stor 
gammelt hul, der lignede et gammelt picus viridis-hul, de andre reder lå kun in til to meter hØit 
Trekryper Certhiøfamiliaris: I et 19 mai ved Øienkilen i Onsø taget rede med 6 llg, var det fØrnte lagt 8 
mai. 
Spettmeis Sitta europaea: 19 mai tog jeg ved Øienkilen i Onsø et rede med 7 ag, der var 5 dage ruget. 
Da redet 12 mai indeholdt 6 Ag må det første antagelig vare lagt 7 mai men da de 7 Ug 19de ikke kunde 
ansees a1 vilte mer end 5 på den 6te dag ruget, må der i det mindste vllre gået en dag mellem 6te og 7de llg. 
Redet, der lå i et 22 - 23 cm dybt vertikalt hul i en gammel lind bestod udelukkende af fwuruJ.ver, hvormed 
llggene også overdllkkedes inden rugningen begyndte. Redet var under bygning allerede 23 april. Såvidt 
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kunde skjøMes var det allene hun, som udfØrte dette arbeide, medens han underholdt den med sin sang. 
Indgangshullet var gjort mindre ved påmuret ler allerede fra begyndelsen. 
Uvesvale Hirundo rustko: Ankom fåtallig 4 mai. 12 mai var den ganske aJm., men blev først endnu 
senere fuldtallig. Medens svaleme om høsten synes at trlikke bort i flak og fØlge, synes de om våren 
fornemmelig at trlikke enkeltvis, hvilket jeg også iår har havt anledning til at iagttage. <Se anm. for 11 OK 
.12...m..ai): 11 mai· /agttog jeg på vestsiden af Hvaler 3 lade.rvaler, som m.ellem ld.12 og l middag, med langt 
mellemrum mel/em hvert individ, trale nordover. 12 mai· August Paulsen så igår morges ved 9tiden 
m.ederu han ld ved StrØmtangen ogjiskede en svale, som kom fra søen og trak ind mod land. Jl,.mQi: 
Nicolai Andersen iagttog også igår fonn. ved 10 tiden 2 svaler, som trak nordover forbi Misingen. Og sd 
disse kom enkltvis. Arten i begge nåvnte tilfålde uvis. Afreisen tog sin begyndelse i de første dage af 
september og var omtrent afsluttet 1ste. 25 sept er endnu 4 efternølere obs. 
Taksvale Hirundo urbico: Ankom 7 mai. Fra 14de var den alm. 22 mai traf jeg i Kragerø og Hvaler
holmene talrige tagsvaler, som tidlig på morgenkvisten havde tilhold i steile klipper, hvor de, rimeligvis 
nys ankomne, havde hvilet om natten. Temperaturen var samme nat meget lav, så det frøs is på vandet og 
rimede pl marken. Begyndte allerede 21 august at forsvinde og er senest bematket 28 august 
Sandsvale Hirundo riparia: Dennes afreise foregår ikke tidligere end ladesvalens. Den har sAledes stadig 
varet at se indtill3 sept 
Linerle Motadll4 alba: Ankom fåtallig 30 marts. Fra S april var den naget hyppigere, men først fra 10de 
syntes den nogenlunds alm. En iaguagelse af, hvorledes trmcket endnu lAnge vedvarede, ble gjort af 
dampskibet "Oscarsborgs" fører G. A. Larsen, der på en tur fra Fredriksstad til Gøteborg 20 april med retur 
den følgende dag havde iaguaget et betydelig antallinerler pl tnik nordover. Begge dage iaguages trilkket 
fra 7-8 tiden om morgenen, og i lØbet af en 34 timers tid udover formiddagen såes stadig linerler enkeltvis 
eller nagle fl i følge tr.lkke forbi. Damskibet gik hele tiden i en afstand af 1-2 mil udenfor slcjargården. 
Vinden var stllrlc V. og S.V., men da den begge dage udover fonniddagen øgede til storm, såes intet trille. 
I et ved store Mamet. Onsø 11 juni faget kuld på 6 ag var det første ag lagt 31 mai. Redet lå i en 
plankestabel. Afreisen begyndte 19 sept. Hovedtrilkket 29 sept. under N.vind, og ikke nogen er observeret 
senere. 
Gulerle Motacillllflava:Ankom talrig 15 mai og var talrig indtil23de. Om høsten var den her fra 
begyndelsen af august. 
Skjærpiplerke Ant/Jus obscurw: Reder. 22 mai. HvalerS lg = 3 dage ruget. 
22 mai. Kragerøholmene 5 unger crc 4 d. gamle. 30 mai. Misingen 5 lg = 2 dage ruget 
15 jWli SøsterØeme 4 llg = S ~ 6 d. ruget Første lg i disse reder lagt henholdsvis 16, l, 25 mai og 7 juni. 
Redernes beliggenhed var forskjellige. De to første, der fandtes pl lave granitholmer lå i trange vertikale 
revner, det ene 70 cm, det andet l.S m dybt Af de to sidste, der fandtes på de ldippefulde porphyrøer 
Misingen og SØStrene, lå det første Wlder en lav Ult og tuedannet ener, det andet i et hul indunder en 
.fjeldknast. skjult af grlls, som voxede foran. Materialet var udelukkende tØrre strå.. 
11 november er 3 individer observeret i Kragerøholmeme. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus prøUnsis: Ankom 15 april. Alm. 17de. 
7 mai, da den endnu var talrig, hØrte jeg den om formid. hyppig synge på Øren udenfor Fredriksstad. 
Endnu 11 mai iagttog jeg i Iøbet af form. stadig engpipllldret, som kom trakkende over Fredrik:sstadleret og 
Hvaløskjatene.l høsttrlikk:et begyndte den at indfmde sig i de første dage af september, var meget talrig 
sidst i måneden, men var allerede i en uge i oktober meget fåtallig. Bemarket indtil 15 oktober. 
Trepiplerke Anlhus arboreus: Ankom 6 mai. Reder: 28 mai. Ålebergene, Onsø S ag friske. 
8 juni. Tronddalen, Onsø S lg 3/4 rugede. Det lyseste og formodentlig det sidst lagte var ubefrugtet. 
8 jWJi.Dyret. Onsø S lg, 1(1. rugede. Første !g lagt henholdsvis 24, 26 og 29 mai. Det første rede lå under 
en fremspringende fjeldknast med udoverhltngende røslyng, det andet åbent mellem røslyngen, men det 
tredie igjen indtil en bergknast og var omgivet af glisen røslyng. I ingen af rederne fandtes andre 
byggematerialier end strå og til underlag mos. 
Gulvspurv EmberivJ cilritullD: hørtes synge fra 5 marts. 
Hortulan EmbtrivJ hortulaM: Ankom 26 april, men var endnu i de første dage af mai meget fåtalig og er 
først efter 6te bleven alm. I et 31 mai ved Dale store i Onsø taget rede med 5 smukke snirklede llg var det 
første lagt 23 mai. 
Snøspurv Pkctrophanes 'llillalis: Obs • .fra 14 februar Btalig indtil midten af marts. 
Bokfink Fringi/la coelds: Enkelte individer er som sldvanlig obs. overvintrende. 
Begyndte fåtallig at ankomme 19 marts {V. vind). 26de er et større tnik ankommet under stille, smukt, men 
koldt veir, men den stØrste mllngde kom i dagene 30 marts til l april WJder svagt N.veir. Endnu 6 april 
foregik der et betydeligt trllk. Et kuld på 4 blågrønne nllsten uplettede lg taget i RØdsk:oven i Onsø 19 mai. 
Første ag lagt 11 mai. Om høsten var den endnu daglig obs indtil24 oktober. Også 29 okt. så jeg endnu et 
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ensligt individ. 
Bjørkefink Fringilltl montifringillo: 6 april er enkelte bergfinker observeret på lrlUc, men er forØvrigt 
ikke bemlirket på vårtrllkket. Om hØsten er den iagttaget indtil henimod udgangen af oktober. 
Grønnfink Unolll chloris: Var ganske alm. vinteren 1898-1899. Om høsten var den almindelig endnu 22 
oktober. 
Tornirisk Uno/IJ caiUUlbina: 3 tomirisker, iaguaget 28 februar, har sandsynligvis vllret overvintrere. 
Trakket begyndte 14 marts (3 individer obs. V.vind), 16te såes flere småflokke (S.vind). 
Men da der derefter blev surt nordlig veir fortsatte ikke trllkket på Ulnge og først 4 april kom den talrig. 
Reder. 7 mai fandt jeg ved mveng i Borge et rulsten fuldfØrt rede, der dog ikke siden blev undersøgt, som 
havde den sjeldne beliggenhed i en vild stikkelsbllrbusk. 22 mai tog jeg på Hvaler et kuld på 6 ag, hvoraf 
det første var lagt 6 mai. Redet lå, som alm. her er til.fllldet i en ener. I begyndelsen af oktober var den 
endnu alm. og er bem!rket endnu 22 oktober. 
Bergirisk UnollljllJvirostis: En stor floker 17 april observerer ved Torp i Onsø, men er forøvrigt ikke 
bemllrket. 
Gråsisik Acønthls linaria: Var ganske alm. vinteren 1898-1899, indtil der ved midten af februar indtraf 
lindveir, hvoretter den siden ikke var at se. Noget lrlk blev ikke bemllket. 
Grønnsisik AmnthLr spinw: Har dette år rulsten ikke varet at se. Jeg traf en liden flak 22 oktober. 
Dompap Py"hula europæa: Var meget alm. vinteren 1898-1899 og SØgte efter at vinteren sJog rigtig i 
med kulde og sne flittig til jul ene gene. U den tvivl for blev flere i trakten og rugede. Jeg traf således 23 
april et par ved Øienlcilen i Onsø og 7 mai et par ved Dal i Borge, men kunde ingen af gangene komme til 
noget resultat med hensyn til redet, og man glede senere anledning til i rette tid at gjentage forsøget. 
Stær Stum us vulgaris: Et par overvintrende sUll har i januar og februar måned, havt tilhold på Gdsvik. 
Ankom fåtallig S marts under koldt nordlig veir (+ 13° C). Med S.V.vind 11 marts kom den talrig. 30 
marts og 2 april talrigt trale under N. og N.V.vind. 6 reder ved Onsø prllstegård, alle i hule aspetnler, 
undersøgte 20 mai, indeholdt alle 5 ll.g. l to kuld, som blev taget var det første ll.g lagt 7 og 10 mai. l et af 
kuldene var et tig ube.frugtet. Afreisen ikke iagttaget. 
Skjære Pica 1uropæa: l et 14 mai ved Elveslet i Onsø undersØgt rede, der indeholdt 
4 ll.g, var det første lagt 11 mai. 
Nøttekrike Nucifraga caryocaiiJcte:s: 11 september er et individ af den slankn.llbbede form skudt ved Åle 
i Onsø. Hverken ved nevnte anledning eller senere vides flere iagtaget. 
Kaie Corvw monødula: Overvintrende: 29 januar iagttog jeg ved Hurre ikke langt fra Grllsvik en kaje, 
som tiak nordover. En 1/l time senere blev et individ seet 1/l. mil nordenfor ved Lund i Onsø, hvor den 
imidlertid havde slået ned. Utvivlsomt et og samme individ, det har havt tilhold et eller andet sted ude ved 
kysten, men som lokket af navnte dags smukke veir havde taget en rekognoseringstur ind i landet, hvor 
imidlertid bare fandtes snedakte marker. Det bar muligens også varet det samme individ som 12 decem ber 
blev obs. ved Borge i Onsø. Trllkket begyndte 8 marts (N.Ø. med sne), men var livligst sidet i måneden og 
de første dage af april, men vedvarede også gjennem hele denne måned (En flok på 12-14 indiv. 27 ap). 
Høstlrlkket begyndte 6 oktober (N). StØrst var lr.lkket mellem 15 og 22 oktober, da flere flokke af 
betydelig stØrrelse er iagttaget, men syntes allerede afsluttet 24 oktob. 
Krike Corvus cornh: Reder. 4 mai. Øienkilen, Onsø 5 ag, hvoraf et ubefr., de øvrige 9ll10 dage 
rugede, alle omtr. lige meget, dog var ungen i det lyseste mindst, og dette således antagelig sidst lagt. 
4 mai. Fjeldskilen, Onsø 5 llg, meget varierende, lysfarvede. No.1 = småprikket og mørkest, 4-5 d. ruget. 
No.2 = storplet.tet, normalt tegnet, 3-4 d. ruget. No. 3-S = svagt tegnet med få pletter stteger og fine 
prikker- friske. Dagen efter at disse var taget blev yderligere i samme rede lagt et 6te ag, der af farve 
lignede de sidste, men af form var kortere og rundere end de Øvrige. 
22 mai. Hvaler 4 llg = 3-4 dage ruget. Redet, der fandtes på en holme hvor trlleme var få og små, lå i en 
liden furu, der neppe var stllrk nok til at bare tyngden af det store rede, og det lå derfor også ganske på 
skakke (nJlr toppen ivel2 m høide). Det var indvendig meget tykt belagt med saueuld. 
Kornkrike Corvusfrugilegw: 22 februar er et individ afkomkråken sk:udt ved Krosnl!s i Onsø, hvor 2 
stkr. havde holdt sig et par dage. På vår Crllkket iagttog jeg 12 marts 2 komkråker sammen med et par 
almindelige kråker på et jorde ved Åle i Onsø. Men endnu 7 mai traf jeg også på Øren udenfor 
Fredriksstad et individ ligeledes i selsk:ab med andre kråker. 
Sidensvans Ampells gamllus: Også i januar og februar vedblev sidensvandsen at holde sig her uagtet 
dens yndlingskost rognebllr slet ikke fandtes. De syntes i stedet hovedsagelig at holde sig til eneblr, 
hvorpå ingen mangel var, og hvoraf de kunde vlre aldeles fuldproppede. Om høsten var den ikke at se og 
vides ikke bem!rket før langt ud i december, da en og anden blev bragt til byen sammen med anden 
laamsfugl. 
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Sanglerke=lerke Alauda anensis: Overvintrende individer. 17 januar er en l!rke iagttaget i Fredriksstad 
midt inde i byen og 19 januar er et individ iagttaget ved Lund i Onsø. 11 februar under mildt S.O. veir 
begyndte et liv li gt trale, der fortsatte daglig i over en uge. l~ traf jeg fuldt af l!rker udenfor Gdlsvik, og 
der var en høistemt vårjubel over de bare marker. Men ved kort derefter indtrlidende kaldere veir, der 
endelig også 6 marts og fØlgende dage bragte endel sne, forsvandt de ganske og vendte først tilbage 11 
marts, da der igjen blev mildveir og den faldne sne hurtig svandt bort . l et ved Åle i Onsø 2 juni taget rede 
med 4 Ag, hvoraf det sidst lag le var ualmindelig lyst, var det første lg lagt 30 mai. 
Skjøndt temmelig ubemllrket var allerede 25 septbr. adskillige trukket bort. Fra 29de er trllkket foregået 
raskt, og skjøndt meget få synes at have opholdt sig her i oktober, er dog stadig trllkkende individer 
observeret helt til23 oktober. 
Trelerke Allluda ørborea: Ankom 13 marts og var allerede 16de alm. I den første tid synger tralerken 
den meste tid af dagen. Den var om høsten alm. til midten af oktober - 15de er således en flok på 6 
individer obs. -og er senest obs. 17de. 
Tretåspett Picus triiUJctylus: I oktober måned er flere individer af den tretåede hakkespet skudt i 
omegnen ai Grllsvik. Anm. for okt.: 9 akt. Syver Gjerlaug skjØd igår ude ved TorgaUien 2 tretåede 
hakkespetter. 14.oktob sd jeg en tretdet spette blandl de torvførte kramsfugle. 22 o/et. skjød en gut fra 
Grdsvik tretdet spette i Ålebergene. 
Vendebals Jynz torquilla: Ankom 29 april og var strax efter ganske alm. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 7 mai og var tode meget almindelig. 
TArnseiler Cypselus apus: Ankom 16 mai og var 19de alm. 
16 august foregik af reisen, efter at ungerne havde forladt redernes nogle dage forud. nemlig omkring 12te. 
Et par på Gr!svik var dog noget forsinket, idet ungerne, der syntes at have varet tre, først forlod redet 2ode. 
Hele denne dag såes de svive ovez Grllsvik sammen med forllldrene, men om aftenen blev en af ungeme, 
der endnu ikke syntes ganske udvoxet, fondet udmattet på gaden. Jeg lodden hvile ud hos mig, indtil den 
den følgende dag ved middagstid havde krafter nok, men da tog den også resolut høiden fat, så høit, at den 
tilslut forsvandt for mit blik. Dens pårØrende var imidlertid da allerede forsvundne. 
Nattravn Caprimulgus europæus: 17 juli holdt natteravnen endnu fuld aftenmusik. skjøndt de da vistnok 
havde ungez. (Se anm. for 17 juli}: Jeg var igtlr og idag ude i Tvetemyrenfor at se efter natteravnen om 
aftenen. Den holdu endnu på med sin snurr ende aftenmusik. Jeg hJm ud for et par den første aften, der 
utvivlsomJ havdi! rede i når heden, at dø~ efter deres ångstelige flugt omkTing mig, men jeg var hverken 
da eller den følgende aften istand til at finde redet. 
Kattugle Striz aluco: AI 4 llg tagne i en lade på Borge i Onsø 17 april, men som havde vllret forladt siden 
14de, var det fØrste Ag lagt 27 marts, de Øvrige med l ~ 2 dages mellemrum. Et, antagelig det sidste var 
ubefrugtet Se nfum~ anm. for 17 april. Jeg tog idag på Borge i Onsø et rede med 4 åg som var .fiuukt i 
laden sammesteds 14 . Redd 14 tige indenfor en glugge oppe ved r;stet i holmen, der fyldJe laden helt til 
taget. Leiligheden havde stlledi!s meget tilfålles med hulningen i et trå. Men da endel af holmen den 
navnte dag blev borttaget, blev redet blottet ogfuglenforlod sine åg. Åggenes rugningsgrad var fØlgende: 
Na.I = Ungen betydelig dunlcJådJ • 314 ruget. No.2 = Ungen mindre dun/dåd/ = 14 dage rug. 
No.3 = Ungen ikke dunlclådJ = 13 eller 12 dage rug. No.4 = ubefrugtet. 
TAro(alk. Falco tinnunculus: Ankom 4 april, hvorefter den strax var alm. 
VepsevAk Pemis apivorus: I et kuld på 21lg taget i RØdsskoven i Onsø 12 juni var det første llg lagt 2 
juni, det andet først 6te. Redet, der var mange ar gammelt og yderst faldeflrdig, lå i en gran. Det blev 
jevnlig pyntet med friske birkeløvkviste også under rugningen. Anm. for iuni: 3 juni. Ved et gammelt 
rede i R;dssløven, der i de to sidste dr hor våret bes; gt afvepsehpk, uden at det no gen gang er lø~t til 
åglagning, skj;ndt redet flere gange er bleven pyntet med friske lØvkviste, hor den også iår vist sin 
nårviirelse på samme vis, og igår fandtes af Herman Dyret et åg lagt i redet. Om der de foregtlende år 
for;vrigt hor våret noget par tilstede, t;r våTe tvMsomt, da ialfald ingen gang mere end en fugl er bliven 
iagltaget ved redet, og det kmt stlledes tånkes, at det blot hor våret en enslig han, som har stelt redet istand 
i påvente afatfinde sig en brud. 12ju.ni tog jeg det foran ornllandlede rede, tkr nu indeholdJ 2 iig, hvoraf 
det først lag te viste sig at våre 11 dage ruget, medens no 2 neppe var over 6 dage ruget. Redet/å i en gran 
og var nu stlfaldefårdigt, at det var når ved at falde ned. Det intkholdJ også nufris/æ bir/æløvkviste. 
Ringdue Columba palumbw: Obs. på vårtrllkket 3 april. 
Skogdue Columba oeiUlS: Obs. på vårtrakket30 marts. 3 april almindelig. 
Orrfugl Tetrao utrix: I et ved Langgård i Onsø fundet rede med 9 friske llg, der derefter blev forladt, var 
det første lg lagt l mai. Redet lå under en ganske tiden furubusk vel gjemt og beskytteL 
StorfugiTelnJo urogøllus:Reder: l et ved MellegArd i Onsø 16 mai fondet rede med 7 Ag, der blev kUlkket 
31 mai var det fØJSte Ag lagt 3 mai (regnet efter 23 døgns rugning) Sammenlign notisen for 1888 hvor 
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rugningen er fund et at tage 26 dage. V ed Gretland i Tune blev 19 mai fundet et rede med 9 friske !lg, 
hvoraf 5 blev taget og 4 af disse den følgende dag (2od~ lagt under en høne på Grllsvik. Under rugningen 
blev imidlertid de 3 itutrampet af hønen og kun et lykkelig kllliet efter 23 døgns rugning. Men ungen 
døde et par dage senere. Det første llg i dette tilflllde lagt Il mai. 
Rapphøne Perdå cinerea: Har havt et godt år a1 dømme efter de mange, som hver torvdag i oktbr. og 
novbr. førtes til Fredriks stad torv. Også i omegnen af Grllsvik blev flere skudt 
Vaktel Coturniz communis: 31 mai om aftenen hØrte jeg en vagtel ved Åle i Onsø, men den blev ikke 
senere iagttaget sammesteds. 
Sandlo Chøradrius hialicuJa: I et rede taget på en holme ved Vesterøen, Hvaler, 22 mai var det første llg 
lagt Il mai. 4 juni fandt jeg på Agerøen, Hvaler 2 fuldlagte, utvivlsomt samme par tilhørende reder. Det 
lå i knapt 2 1{2 meters afstand fra hinanden og indeholdt det ene 4 forladte og rådne lig, det andet 4 stllrkt 
rugede llg. Se n!nnere anm. for 4 juni. 4 juni. På Ager;enfandljeg et rede med 4 ag, den bar udseende af 
at våre forladl, hvilket også viste seg ved udblasningen aj åggene, idet de nemlig var begyndt at rådne. 
Det lå på stenet gråsmark mellem strandldipperne og bestod aj jevnstore småstene, der var lagt i en 
ubetydelig jordybning mellem to stø"e ste ne (aj en lr:nytniives stø"else). Knapt 2 112 meter fra dette rede 
lå et andet med 4 stiirkt rugede ag, som jeg ikke tog. Redets beliggenhed og beslalffenhed var nøiagtig som 
det fØrste, lam lå det mel/em 3 istedenfor 2 stene. Dette i forbindelse med åggenes påfaldende lighed med 
deførstnavnte synes al tyde pd al begge Jwld tilh(Jne det samme par, den afen eller anden grund havde 
forladt det /Ør ste. Der var nu heller ikke mere end et par jugle at se ved stedet. Et andet sted på Agerøen 
fandles et gjenliggende åg i et allerede klåk./æt rede, idet de tilstedevårendefugle tydelig lagde for dagen, 
al de hovde unger. Endvidere fandt jeg også et rede med et friskt, vistnok nylagt åg. 
Samme dag fandt jeg også sammesteds to andre reder, hvert med et llg, det ene friskt og vistnok, nylagt, det 
andet røtag efter et nys kUikket kold, der befandt sig i nllrheden. Om hØsten er den truffet og skudt i 
Onsøskjllrene endnu 17 septbr. 
Dverglo ("den liDe strandryle") Charadrilu minor: Reder. 4 juni Asmaløen, Hvaler 4 llg = l dØgn 
ruget 4 juni. Agerøen, Hvaler 4 Ag = 4 dage ruget. Il juni. Fladeskjllr, Onsø 4 llg = Il dage ruget. 
29 juni. Onsøholmene 4 Ag= 6 dage ruget 22 juli. Fladeskjllr, Onsø 4 Ag= kWdc:eferdige (omlagt kuld). 
Det første Ag i samtlige reder var lagt henholdsvis l juni, 29 og 29 mai, 21 juni og 6 juli. I det 22 juli 
undersøgte kold, hvis første llg efter beregning måtte vlire lagt 6 juli, er altså dette først fremkommet 25 
dage efter a1 det første kuld 11 juni blev borttaget. Sammenlign notiSE(n for 22 juli: På Fladeskjår i 
Ons;hol1111:ne, hvor jeg 11 juni tog et lculd på 4 ag,fandl jeg idag det samme pars nye rede, der denne 
gang var lagt i en blåslaildynge i knapt 50 skridls afstandfra tktfo"ige rede. Det indeholdt også denne 
gang 4 ag, der netop var fiirdige til klakning, idet der var Jwller på alle åggene, og ungerne kunde høres 
pibe indenfor. Også det 29 juni fundne kold har sandsynligvis varet omlagt. 
Rederne ligge ofre temmelig langt fra stranden, hvilket isar var tilflildet med de to 4 juni tagne reder. 
Materialeme var meget forskjellige og rettede sig i alle tilflUder efter stedet, hvor redet lå og det der 
forhåndenvllrende stof. I et tilflllde af små stykker af gn\hvide sneglehuse, hvoraf jordbunden, hvorpå redet 
lå, vllsentlig bestod, i et andet, som lå på en snau fjeldskråning, af jevnstore småstene af en li den 
kaffebønnes slØnelse dannende en dynge af 115 mm diam., et tredie bestod af småstykker af stenlav 
plukket af den fjeldskråning redet lå på, og endelig et 4de af småstykker af forvitrede blåskj!U, idet det lå 
midt oppe i en stor bJåskjllldynge. 
Boltit Charødrilu morineUus: Rimeligvis på grund af den uslldvanlig sene vår, sllrlig nordenfor har 
boltiten iår under vårtrllkket en kort tid varet ttuffet her i egnen. Således er 16 mai 6 individer, hvoraf de 5 
blev skudt, påttuffet i n1lrheden af Fllinggårdskilen i Onsø. ligesom jeg selv 22 mai traf 4 stier., hvoraf jeg 
skjød de to -begge hun -på en holme på nordsiden af Hvaløeme. <Sammenlign notisen for moj) 20 mai. På 
torvet i Fr.stad trafjeg idag en mandfra Hauge i Onsø- i niirheden afEllinggardskilen -,der medbragte 
5 bo/titer, som han havde slcudl16de afet selskab på 6 individer. Han havde ikke seet dem mere end den 
navnte dag, da han skjød dem. Denne fugl var 1UJM imidlertid ilcke gans~fremmed, og han meddelte at 
lkn aj og til pleier at vise sig pd disse store jortkr, dog i/cke hvert år- og er sdletks ikke nu bemiir/æt på 
no gle år. Et år skjØd han 7 stkr. på en dag. De er a/tid meget lette al Jwmrne på slcud. Han ser dem aldrig 
før efter at den, "almindelige agerh(Jne" er forsvundet. 22 mai trafjeg på en aj de lave,jlade holmer på 
nordsiden afVesterøen (Hvaler) 4 bo/titer, hvorafjeg skjød 2 stkr. i et slcud, begge "hunn". 
28 mai. Intet under al disse jugle opholde sig her, såda.n som vinteren endnu Mnger i norden/or. Endnu 25 
mai går man på ski uåenfor Stenkjiir, og sneen ligger 2 alen dyb i slwven. 
Heilo Charødrilu pluvilzlls: Endnu 23 mai er en heilo skudt ved Lund i Onsø. På høsttrllkket er den 
observeret fra begyndelsen af august indtil 8 oktobr. (2 individer skudt og flere seet ved Lund i Onsø). 
Vipe Vønellus crlstatus: Ankomsten ikke iagtaget. En flak pl8 individer obs. 12 marts. 
Almindelig til midten af april, da de trak sig tilbage til rugepladsene. 

223 



Thomes notater 1899 

Tjeld Haemtllopus ostreologus: Reder: 11 mai. Hvaløeme 3 friske llg. 
4 juni. Agerøen 3 friske llg, hvoraf det ene et dvlirgllg af stØrrelse som et makreltemcllg med blomme af en 
arts stØrrelse. Om sidstnåvnte rede se notisen for 4 juni: 4 juni fandt jeg på Agerøen et rede med 3 friske 
iig, hvoraf det eM laln var stort som et malcrelterMåg, og hvis blomme kun var af en iirts stø"else. Redet, 
der lå på delvis gråsbevo:ut skjålbund, bestod af htJlvforvitrede blåslcjiil, der var lagt i en fordybning 
mellom to stener. Første !lg i disse reder Jagt 9 mai og 2 juni. Det sidste sandsynligvis et omlagt kuld. 
Rugde Scolopcu rusticula: Ankom 16 marts (S.vind, dagen forud slark V.vind.) 
Strax talrig. I midten af april var den i nogle dager meget talrig, og usadvanlig mange blev 15de føn til 
Fredriksstad torv ,ligesom den vedblev at vllre ganske talrig indtil ud i mai. 
Den er nu også her nået op i en pris af 2 kr., og efterslrlbes derfor starkere end nogensinde. Om høsten 
synes den at have forekommet aJm. indtil 22 oktober. 
Enkeltbekkasin Galllnago nu&: Ankom 13 april. 
Myrsnipe Tringa alpina: Det er ikke usandsyn)igt at enkelte individer iår har ruget i omegnen af 
Fredriksstad, f. ex. på Hvaløerne, hvor jeg 4 juni traf den såvel på Asmaløen som på Agerøen, på hvilket 
sidste sted jeg lange hørte dens spil fm en myr. 
Dvergsoipe Tringa minuJa: Er 18 september truffet talrig i Onsøhobnene. 
Storspove Nunumills ørquatus: 2 september så jeg et nyskudt individ på torvet i F.redriksstad. 
SmAspove Numenius phoeopw: De individer, som tilbringe sommeren her, holde sig hovedsagelig til 
skjatgården, men under sine streiftog trl!ffes de også af og til inde i landet nok så langt fm søen. Således 
blev 23 mai ved Lund i Onsø påtruffet en tiden flok på 7 individer, hvoraf et blev skudt 4 juni traf jeg flere 
ved Hvaløeme. 
Strandsnipe Actitis hypoleucus: Ankomsten ikke konstaterel Den var dog alm. fra 
10 mai. Om høsten obs. endnu l septbr. 
Gluttsnipe Tolllnus glottis: Ankom 14 mai. Om høsten obs. fra 5 august. 
Trane Grus cinerew: Obs. på rrmc nordover 20 april (N.V. vind). På Øren udenfor Fr.stad så jeg 7 mai 
talrige spor efter vistnok flere traner, som havde havt tilhold der. Dog var ikke sporene ganske friske. 
Stork Ciconia alba: 21 mai blev en i Skjeberg skudt store falbudt i Fredriksstad. 
Gdbegre Ardea clnerea: 5 april er en heire obs. i Ålekilen ved Gdlsvik, hvor den fremdeles er seet 1ode. 
14 april er 2 individer observeret ved Elveslet i Onsø. 7 mai er også et individ obs. pA Øren ved Fr.stad. 
Åkerrikse Ortygomdrø crex: Ankom 13 mai og synes srrax at have vllret alm. 
Myrrikse PluJJDridium pDTZJlna: Ankom 30 april til Ålekilen ved Grllsvik. 
Sothøne Fulka øtrø: Et individ skudt 30 august i SkArekilen i Onsø. 
Sangsvane Cygnus musicus: 21 decem ber er 3 sangsvaner, hvomf den ene blev skudt, påtruffet ved 
MØkkelassene, nogle skjlr i nord for Løberen, Hvaler. 
GrA gAs Anser einere us: Først 3 april tog trakket sin begyndelse (2 individer obs., smukt, stille veir). 
V eiret havde også tidligere vllret høist ugunstigt. fremherskende nordlige vinde surt og kold i sidste halvdel 
af marts. Men efter disse vides igjen intet trale at vllre iagttaget før 13de {N.O. med lidt sne i flere dage 
forud) og da der også fra den tid for det meste blev gunstig veir, fortsatte også nu trllklcet uafbrudt, idet 
omtrent daglig flokke er obs. Trakket vedvarede også usadvanlig Uinge, og er de sidste (en flok af 
betydelig stØrrelse) iagUaget 14 mai. Som slldvanlig trak flokkene over egnen tidlig på formiddagen (omtr. 
6-7 tiden og tildels tidligere) og kun få flokke er iagttaget så sent som efter middagstide. Således er en flok 
obs. ved Fllrder ved 4 tiden om efterm. 28 april. Høsttrllkket er iaguaget mellem 3 og 13 oktober under V. 
og N.vind, og er således heller ikke iAr det slldvanlige tnlk i slutten af september seet noget til,ligesom 
også bilkket i det hele var lidet De iagttagnc flokke kom om eftenn. fra 4 tiden til mørkningen. En flok 
trltk 3 oktobr. over Grllsvik i middagstiden. Et skudt individ, som jeg ikke havde anledning til at 
wulersøge, blev solgt på Fr.stad torv 7 oktober. 
Gravand Tadorllll -vulpanser: Fagergåsen er sørgelig aftaget i de senere år og vil snart blive en mritet for 
denne egn. 
Stokkand Anas boscus(boscluJS): I et 22 mai på Hvaler fundet rede med 10 J1g var det første lagt 22 april. 
Rededunen veiede i renset tilstand kun gr. 2.545, men var for en del Ødelagt af vllde. Om redets 
beliggenhed se notisen for 22 mai : 22 mai fandt jeg pd en holme på. nordsiden af Hvaler et stolmndrede 
med JO ve/3/4 rugetk åg. Redet ld i en bl;d myr midt oppe pd holmen me/lem hpi r;slyng og var meget 
vel skjult. Dunen veiede i renset tilstand kun gr. 2545 men var for en del Ødelagt afvåde. 
Brunnakke Anas penølope: Et nyskudt individ så jeg på Fr .stad torv 28 oktober. 
Svartand Oidemitl nigra: 12 mai iagttog jeg et livligt lrllk af svartander i mørlmingen om aftenen. 
Vinden østlig. 4 juni traf jeg endnu endel svartAnder udenfor Agerøen (Hvaler). 
Om høsten blev ganske ubetydelig af denne art bragt til byens torv. Dog så jeg 28 oktober adskillige der. 
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Ærfugl So1111JUria moUissima: I et på Hvaler 11 mai fondet 1ruld på 6 llg var det første lagt 6 mai. 
Siland Mergus serrøtor: I et 4 juni på Agerøen, Hvaler, taget kuld på 11 Ag, hvoraf det ene var 
ubefrugtet, var det første llg lagt 20 mai. Den rensede rededun veiede gr. 3.495. 
Havsule Dysporus bassanus (Sula bassana): 21 april er 3 havsuler endnu iagttaget sønderfor Hvaler. 
Polarmåke Larus glaucus: Et individ af denne art iagttaget i nllrheden af Misingen 17 oktober. 
Krykkje hzrus trldact]lus: Krykjen var om høsten ikke meget talrig. Et og andet individ såes blandt de 
torvfØrte alker. Det tidligste individ 4 november. 
Makrellterne Sternaflu.,i4tilis: Ankom Il mai og var strax ganske almindelig. 
I flere reder på Fladeskjllr, Onsø var det første ag lagt 4 juni. I et sammensteds 11 juni taget kuld på 3 ag, 
hvoraf det ene var temmelig lidet var deue lagt sidsl Endnu 22 juli så jeg sammesteds et (omlagt) kuld på 
2 stllrkt rugede, men dog ikke kUlkk.efllrdige lig, hvilke tidligst kunde vlire lagt en uges tid ud i juli. 
Gråstrupedykker Colymbus rubricolUs: Et exemplar af den rødstrubede lappelom blev 28 oktober solgt 
på torvet i Fredriksstad sammen med endel alker. Hvor den var skudt kwtde ikke tilveiebringes 
oplysninger om, men sandsynligvis var den tllldet på søen under jagt efter alker. 
Smålom Eudytes septentrionalis: 4 juni traf jeg smålommen hyppig omkring Hvaler. 
Lomvi UriQ troile: Endnu i sidste halvdel af april forekom spidsalken meget lalrig udenfor Fredriksstad 
såvel indgjennem som udgjennem Christianiafjorden, (Fredriksstadleret, Hvaler, Fllrder). Et 25 april skudt 
individ var endnu i vinterdragt. 29 septbr. viste de første alker sig ved Fllrder og 6 oktbr. vides de første 
truffet under land Ul.ngere inde i fjorden, men først ud i november indlraf den i nogen mHngde. 
Alkekonge M ergulus ølk: Efter det langvarige stormende veir i sluuen af oktober og begyndelsen af 
november kom der en uslldvanlig mangde alkekonger under land, bvorefter de i hele november og 
decem ber er truffet indgjennem hele Christianiafjorden, og var her udenfor Fredriksstad efter alkej:igemes 
udsagn endog talrigere end alkeme. De tidligste er bemArket i de første dage af november. I almindelighed 
var de kun at se enkelt eller parvis, men er også tildels seet i flokker på 7- 10 individer, ligesom de også 
kwt undtagelsesvis var at trllffe indenfor holmerne. De var meget spage og lod sig ofte slå ihjel. 
Alke AlcD torda: De tidligste butalker er truffet 9 oktober. Den var idet hele meget mindre talrig end 
spidsalken, og det ulige stØrste antal af dem, der blev ført til torvs, var unge individer. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1899 
l. Alauda arvensis 11 febr. 
2. Plectrophanes nivalis obs. 14 .. 
3. Stumus vulgaris 5 marts. 
4. Corvus monedula 8 .. 
5. Corvus frugilegus 12 .. 
6. Alauda arborea 13 .. 
7. Linota cannabina 14 .. 
8. Turdus merula 16 .. 
9. Scolopax rusticula 16 " 
10. Fringilla coelebs 19 " 
11. Luscinia rubecula 26 .. 
12. Columba oenas obs. 30 .. 
13. Motacilla alba 30 .. 
14. Turdus iliacus obs. 2 april 
15. Anser cinereus 3 .. 
16. Columba palumbus obs. 3 .. 
17. Turdus viscivorus 3 .. 
18. Falco tinnunculus 4 .. 
19. Ardea cinerea 5 " 
20. Fringilla montifringilla obs. 6 .. 
21. Turdus musicus 8 .. 
22. AccenLOr modularis 8 .. 
23. Gallinago media 13" 
24. Saxicola oenanthe 13 .. 
25. Anthus pratensis 15 .. 
26. Turdus torqwuus obs. 19 .. 
27. Grus cinerea obs. 20" 
28. Phyllopseustes abietina 23 .. 
29. Emberiza hortulana 26" 
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30. Iynx torquilla 29 april 
31. Phalaridim por:zana 30 .. 
32. Luscinia phoenicurus l mai 
33. Phyllopseustes trochilus l .. 

34. Muscicapa abicapilla l " 
35. Hirundo rustica 4 " 
36. Anthus arboreus 6 " 
37. Sax.icola rubetra 7 " 
38. Cuculus canorus 7 " 
39. Hirundo urbica 7 " 
40. Sterna fluvia.tilis 11" 
41. Sylvia cinerea 11" 

Sa i.~ 42. Ortygometra crex 13" 
43. Syl via curruca 14 It 

44. Totanus glottis 14" 
45. Motacilla flava 15" 
46. Lanius collurio 15" 
47. Muscicapa grisola 15" 
48. Cypselus apus 16" 
49. Sylvia hortensis 25" 
50. Coturnix communis obs. 31" 
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1900 
Vinteren 99-1900 blev nok så dryg, temmelig meget sne med jevnt sUldeføre til ind i april, men dog ingen 
gang nogen sllrlig st.lirk kulde. Den koldeste periode var de første 2/3 dele af februar med laveste morgen 
temperatur- 18° C. et par, tre ganger. Dog viste minimums thermometeret nat ti19 februar -23,5° C. Men 
nllsten uden undtagelse holdt temperaturen sig under frysepunktet helt til4 april. Derefter begyndte 
vistnok sneen at tine, og det var slut med slådeføret 12 april, men det holdt sig fremdeles surt og koldt i 
lang tid, så våren blev usAdvanlig sen. Endnu langt udigjennem mai var temperaturen om ruttteme under O, 
og flere gange i den samme tid faldt der sne, ja endnu så sent som nat til19 mai, og det hørte indtil 25 mai 
til dagens orden at ilde i ovnene. I midten af mai stod endnu bierken sort, over blånende, og kun i haveme 
havde barbuskene små blade, medens frugttrlleme stod der med sine svulmende blomsterknopper uden at 
vove at lukke dem op af frygt for nattekulden, som hidtil havde vedvaret Fra 20 mai begyndte endelig 
tr.leme småt og forsigtig at udfolde sit løv, og kun morel- og k:irseblirtliieme var endnu ved månedens 
udgang komne i blomst Også juni var temmelig kjØlig. Det blev imidlertid et godt år og s:trlig et godt 
frugtår. Også rogn og gran havde rig frugtsatning. Høsten var pen og holdt sig mild helt til udgangen af 
november, da vi itk den første sne og et lidet slådeføre der varede en halvanden uges tid, derefter atter 
mildveir og regn det meste af desember indtil der ved årskiftet igjen kom lidt kulde og sne. 

Rødvingetrost Turdus iliacus: Et overvintrende individ så jeg 13 januar på torvet i Fredriksstad blandt 
anden samme dag tilført kramsfugl. Om høsten forekom de fleste trostearter meget talrig og ved blev at 
opholde sig her lange over den alrnindelig tid for afreisen. Således var rød vingen talrig reprllsenteret 
blandt dem torvførte kramsfugl helt til 8 december, men vides dog ikke be91~ket senere. 
Duetrost Turdus viscivorus: Også af duetrosten er et par sene individer bragt til Fredriksstad torv, nemlig 
8 og 15 december, begge fra Råde. 
Grl trost Turdus pilaris: Flokketrosten, der endnu var meget talrig ved udgangen af forrige år var også 
fremdeles lige talrig til midten af januar. Under vårtrakket opholdt den sig her i første halvdel af mai i 
overordentlig stor mlingde, og svlbme på 1000 individer og mere tildmdcede de endnu upløiede marker, 
rimmeligvis opholdte her pågrund af den ualmindelig sene vår, der nordenfor visselig var endnu senere. 
På høsttrllkket optrådte den atter i usadvanlig stor mangde, sD.rlig i første halvdel af december, da et så stort 
antal blev fanget og bragt til byen, som jeg neppe tidligere har vllret vidne til. På en dag. 8 decem ber, kom 
der visselig mindst 1000 individer af denne art til torvs. 
Svarttrost Turdus meruJa: Et rede, laget ved Dyret i Onsø 22 mai, indeholdt 4 lg, hvoraf det første var 
lagt 13de. Beskrivelse af redet se notisen under mai. 22mai raget ved Dyret et rede Trli!d 4 henved 112 
rugede åg. Redet Jd i en ener omtrenJ1112mfra marken pd et Trli!d småbirk og ener bevo:ut sted unde.r et 
brat berg. Det meget omfangsrige rede målte udvendig 170- 200mm og var indv. IOOmm i diameter og 
57mm dybt. Yderst bestod det mest afmos blandet Trli!d gran- og lyng-kviste samt strå og var indvendig 
my gt udforet hovedsagelig med strå. Også sorttrosten holdt sig, lige som de andre trostarter, meget llinge 
udover senhØsten, og var isD.r, lige som foregående, talrig i fØrste halvdel af decem ber. 
Rødstrupe Luscinia r~cula: Et ved Dyret i Onsø l juni laget rede, der lå i en hulning på siden af en 
mostue, indeholdt 7 llg, hvoraf det første var lagt 22 mai. 
Rødstjert Llucinia. phcunicurus: Et ved Brikke i Onsø 24 mai taget rede, der lå under en stenhelle i et 
brat berg, indeholdt 71lg, hvoraf det første lagt 16 mai. 
Buskskvett So:dcoltl rubetra: Et ved Dyreti Onsø 13 juni taget rede indeholdt 6llg, hvoraf det første var 
lagt 4de. Et af llggene var ubefrugtet 
Fuglekonge Regulus cristaJUs: Reder: 27 mai. Dyret i Onsø 1llg = 4-5 dage rugede. 
14 juni. Dyret i Onsø llllg = friske. Første lg lagt henholdsvis 13 mai og 4 juni. 
Rederne lå i en høide af 5-6 meter i store graner. 
Munk SylviiJ atricapilla: Af denne her sjeldne sanger traf jeg 24 mai flere individer, - idet mindste 
2 han og l hun - ved RØd i Onsø, hvor de holdt til i en frugthave. Da den ikke pleier at have tilhold på dette 
sted, er det sandsynlig, at de, trods den fremskredne årstid, netop måtte vllre ankomne, hvorpå også den 
omsrllndighed tydede, at de ikke sang. De vare heller ikke senere at gjenfmde dersteds. 
GrAOuesnapper Muscicapa grisola: Sent ophold: Endnu 27 august så jeg 2 grå fluesnappere ved Kolberg 
i Onsø. 
Blåmeis Parus caeruleus:Allerede 2 februar hørte jeg en blåveis synge fra toppen af et tra i en frugthave 
på Grllsvik, trods 120C. kulde. Blåmeisen er en flink liden fyr til at holde frugttrllme rene for bladlus, 
hvilket arbeide de besørger om vinteren, da den streifer om fra have til have. Se notisen for februar: -
2 fobr. En blåmeise sad imorges i toppen af et trii i naboens have og sang trods 12°C. lculde. - 5 febr. Jeg 
har ofte seet blåmeiser med stor forlcjårlighed søge sinf;de påfrugttr~r. men idag lagde jeg miirlæ til 
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hvorledes en i min have systematisk gjennemgik hver gren pd et af åbletråern.e, som ifjor i sårlig grad 
havde varet befongt mi!d bladlus og det var rydelig, at det i/cke kunde våre noget andet end disses ag og 
muligens overvintrende geMratwMr, som var gjenstand for de~ eiendommelige afsøgning. Det er just 
netop spidsene pd lcvistene, som er besat mi!d disse fortriidilege inselcter, og det var kun grenspidsene, som 
bldmeisen befattede sig med. Kvist efter kvist gik den rundt og ligesom afgnavede den fra spidsen nedover 
i en langde af 10-15 cm, snart begyndende mi!d spidsen snart nedenfra og ud til spidsen. 
Kjøttmeis Parus major: I et ved Dyret i Onsø 26 mai taget rede med 9 :tg var det fØrste lagt 13 mai. 
Toppmeis Parus crlstatus: Reder. 6 mai. Elveslet, Onsø 5 !lg = henved 1/l rugede. 
6 mai. RØdskoven, Onsø 6 llg = 5 d. ruget. 20 mai. Rødskoven, Onsø 6llg = 2 d. ruget. Første llg lagt 27 og 
28 april samt 13 mai. Rederne var nyhakkede huller i gamle aspe- og birkestammer. I det ens tilflilde 
havde den vist varet rede i den samme stamme ogsA ifjor, men iår var der hakket nyt hul nedenfor. 
Taksvale Hirundo urbica: Sene lruld: Endnu i de sidste dage før afreisen iaguages flere steder unger i 
rederne. (Kolberg 27 august i flere reder på Ålestranden 31 august i et rede) og medens afreisen almindelig 
var foreg!et l september, såes disse 4 sept., da udfløine, endnu at holde sig ved rugepladsen. 
Linerle MotllcUia alba: To gange i løbet af vinteren er en enslig linerle iagttaget på Grllsvik, nemlig 

nytårsaften og 2 marts. Rimeligvis har individet, hjemmehørende hersteds, havt sit ophold ude i holmeme 
og sAledes blot aflagt korte visitter her. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus prøtensis: På vårtrakket opholdt engpiplllrk:en sig usll.dvanlig lange, 
rimeligvis som følge af den sene vår, og var den endnu 20 mai ganske alm. 
Hortulan EmberirJl hortuiJJna: Reder. 26 mai. Dyret i Onsø 5 lg = l dag ruget. 
27 mai. Dyret i Onsø 6 llg = 6 dage ruget. 29 mai. Dyret i Onsø 5 Ag = friske. 
30 mai. Dyret i Onsø 5 Ag = friske. l O juni. Dale store, Onsø 5 lg = friske. 
Første llg lagt henholdsvis 21, 17, 25 og 26 mai samt 6 juni. Beskriyelse af det sjdste rede se notisen for 
~ 8 juli. Fra Elveslet mod/og jeg et ved Dale store l O juni taget kuld pd 5 frislæ iig. Det mi!d/Ølgende 
rede var bygget af griisstrd og urtestil/ær, indvendig rigt belagt med sorte og hvide hestetagel. lndv. 
d~ter 63 mm. dybde 50 mm. 
Bokfink Fringilla coelebs: Et ved Dyret 24 mai taget rede indeholdt 5 ualmindelig smukke blågrønne ved 
basis snirlclede Ag. der var friske. Første Ag lagt 20 mai. Redet lå i en furu. 
Bjørkermk Fringil/D monlifringillll: Var i begyndelsen af januar ganske talrig og levede høit på de 
endnu mange steder rigt behangte rognebllruaer. 
Grønnrmk Linota chloris: Grønfmken forekom ogsA almindelig hersteds ved nytårsstider. 
Konglebit PinicoiJJ enucleator: Konglebiten forekom ganske talrig i december måned og blev bragt til 
byen sammen med anden kramsfugl fra forskjellige strøg af byens omegn. 
Stær Stumus ~ulgaris: Starens llglllgning blev iAr ualmindelig sen. I en aspelund ved Onsø prllstegård, 
hvor der hikker mange par, undersøgte jeg 13 mai flere reder, men der var endnu ikke kommet llg i nogen 
af dem. 8 december så jeg en star blandt den til Fredriksstad samme dag torvfØrte kramsfugl. 
Skjære Pictl turopæø: Et rede ved Elveslet i Onsø indeholdt .14 apri121lg. Et andet rede sammensteds, 
som jeg tog. indeholdt 6 mai 7 Ag. hvoraf det sidste var lagt 3die. Første lg lagt 13 og 27 april. 
Nøttekrike Nucifraga CIJT]OC4klctes: En stØrre vandring har dette års hØSt v§ret på fllrde. De første 
individer viste sig i midten af september. Prllparant Hafslund modtog således det første exemplar 16 
septbr. og det naste 21 de, hvorefter den snan forekom i stor m:lngde og blev fanget i trostesnareme og 
bragt til byen i ston antal sammen med k:ramsfuglene. En uges tid ud i oktober var antallet betydelig 
minket og dens forrekomst efter denne måneds udgang var kun meget sporadisk. 10 november blev således 
et exemplar bragt til byens torv, og lO december modtog Hafslund endnu et exemplar. Alle som jeg havde 
anledning til at se eller som Hafslund havde til udstopning tilhørte den langnllbbedefonn. 
KrAke Conus comå: Reder. 6 mai. Øienkilen, Onsø 5 lg No. l= 6 d. ruget, no.S= 3 a 4 dage ruget, 
lysest. Il mai. Asmaløen Hvaler 4 flg no. l + 2= 7 d.r., no3 = 6 dage ruget, no.4 = 5 dage ruget. 
No.4 ubetydelig lysere end de øvrige. 11 mai. Fladesk:jllr, Onsø 5 Ag no.l =l/l rug., no.5 = 3 a 4 d. mindre 
ruget, lysest. 12 mai. Oxrød, Onsø S Jlg. no.l-3 = 8 d.r., no.4-5 =henholdsvis l dag mindre. no.S meget 
lysere end de øvrige. Det første lg i disse reder lagt henholdsvis 29 april, 4.2 og 3 mai. . 
Af llggenes ulige rugningsgrad fremgår at rugningen bar taget sin begyndelse efter at 2det eller 3die tig var 
lagt, ligeledes at det lyseste er det sidst lagte. Redernaterialier. I det 6 mai undersøgte rede, der lå i en 
furu, viste materialieme i den undre del af redet sig at bestå af tØrre aspekviste. hvis friske brud tydelig 
tilkjendegav at m4Ue vAre brudt af af fuglen selv. Ligeledes fandtes i den øvre del af redet flere friske 
aspekvister med opsvubnede raldeknopper. som allSA også nWte vllre afbrudt af fuglen selv. Alt hentet fra 
nllrved stående mer eller mindre uddøde aspetraer. hvis rakler samtidig var fuldt udsprungne. 
Kom krAke Con us frurikrus: Kornkriken synes mere og mere regelm1lssig at vise sig her under trlikket. 
11 april blevet individ skudt ved Slevik og 12 april sA jeg nogle slkr ved Åle i Onsø. 
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Sidensvans Ampelis ganulus: Sidensvandsen forekom meget fåtallig vinteren 99-1900. 
I januar måned så jeg blot en gang et par individer blandt dem torvførte kramsfugl (13de). 
Om høsten optrådte den ganske talrig i november og december. 
Trelerke Alauda arborea: Reder: 29 april. Dyret Onsø 4 ag = friske. Sidste ag lagt 2gde. 
11 mai. Dyret Onsø 4 llg, hvoraf sidste lagt l Ode. 11 juni. Dyret Onsø 4 llg friske. 
Første ag altså lagt 25 april, 7 mai og 8 juni, det sidste vistnok af andet kuld. 
Tretåspett Picus tridllctylus: 13 januar så jeg på torvet i Fredriksstad et individ af denne art sammen med 
endel samme dag didfØrt kramsfugl. 
Vendebals Ilynz torquilla: Et individ observeret endnu 27 august 
Gjøk Cuculus canorus: En ved Gretland i Tune 27 juli levende fanget omtrent voxen gjøkunge blev 
fodret med store grllshopper, hvilke den var seet selv at tage, før den blev indfanget<Anm. for juli) 28 juli 
forviste en søn af M. Memlsen Kirkeby en på hans eilmdom Gretland i Tune dagen forud fanget omtrent 
vo.un, levende gj;lamge. Før den blev indfanget hovde vedkommende gut lagt miirke til, at den selv 
fangede store gråshopper, og hermed hovde da også han siden opholdt den. 
Myrbauk Circus cyaneus: 21 november blev et hun individ af denne sjeldne art skudt ved Viker i Onsø. 
Exemplaret, der var i vinterdJagt, og blev indsendt til univeiSitetsmuseet havde if. professor Collett i 
ventrikelen en hel grå trost med påsiddende hestetagelsnare. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Et26 april på søndre Søsterø taget rede indiholdt 41lg, hvoraf det fØISte 
var lagt 22de. Se nt\rmere notisen for april: 28 april. En mand fra Hvaler bragte mig idag 4 vandrefalk åg 
tagne på Søndre Søster 26de. Åggene ld i et gammelt slalrerede bygget af grås på et steilt og vanskelig 
tilgjångeligt sted. No.l = 4 dage ruget( mørkest, stårkesttegnet). No.2 = 3 dage ruget (lidt mindre står/a 
tegnet). No.3 = 2 dage ruget (lysest, nåsten Ullen pletter). No.4 =friskt (svagt tegnet med pletter). 
Jaktfalk Falco gyrj'ølco: Et ungt exemplar af jagtfalken skudt på Agerøen, Hvalerøeme, 13 november. 
Notisen for novembec 14 november bragte Hans Borgersen Lund en ung jagtfalk, s/auit igdr på Agerøen, 
hvor det ifølge ftilderen i/cJce var vanskelig l at se, at den havde hu.seret lange. Exemplaret har jeg ladet 
udstoppe. 
Dverg(alk Falco aesalon: 11 mai så jeg en dvllrgfalk på Agerøen. 
Spurvehauk Astur nisus: Et 22 juni i Ålebergene i Onsø taget kuld indeholdt 4 llg, hvoraf det første lagt 
12 juni. Det sansynligvis sidste llg ubefrugtet. Beskrjyelse af aggene under notisen for junj: 23 juni bragte 
en gut et ladd på 4 spurveh;kåg, tagne i Ålebergene dagenforud. Redet i en gran. No.l = 112 ruget. 
Plettet ved basis. No.2 + 3 = henholdsvis en dag mindre ruget. Pletterne hos begge samlet til en stor mørk 
flåk på spids enden. No. 4 = ubefr. Små blege pletter over det hele. 
Sandlo Cluuadrius hiaticula: I et på Agerøen, Hvaler, 11 mai fondet rede var det første llg lagt samme 
dag. Nogle timer senere befandtes redet tomt,i rimeligvis plyndret af kraker. 
Tjeld Htumalopus oslralegus: På Agerøen, Hvaler, fandt jeg 11 mai et rede med 2 llg, hvoraf det andet 
blev lagt mellem kl. 3 formid. og 12 middag. Første !g alts! 10 mai. 
Vipe Vanøllus cristatus: 11 mai fandt jeg på Agerøen, Hvaler, fØlgende reder, hvoraf de 3 første blev 
taget. No.l - 4 Ag= halvrugede. No.2 - 4 ag = 4 ~ 5 dage ruget. No.3 - 4 llg = friske. No.4 - 3 llg = friske. 
No.S- 21lg =friske. No.6- 21lg =friske. No.7- 21lg =friske. No.8- 21lg =friske. No.9- lllg =friske. 
Desuden endnu to reder, der var plyndret af kråker, og hvoraf idet min ds te det ene efter de i nllrheden 
fundne llgs skaller, havde vAret fuld.lagt Det fØrste llg i de 9 fØIStenlvnte reder altså lagt 
1,4,8,9,10,10,10,10, og 11 mai. Rederne lå alle på tØr grund, men i uarheden af myrede steder elles damme 
og var af fugler tildannede fordybninger belagt med grove strå og urtestilke. 
Rugde Scolopaz rustkokz: Et overvinlrende individ iagttaget 30 decem ber ved Fjelle i Onsø, hvor den 
havde tilholdt ved et opkom. Se notisen for decbr, 30 decbr. traf Arvesen ved Fjelle en rugde. Det havde 
indtil et par dageforud holdt sig meget mildt og Jam et ubetydeligt snelag hovde sidst i novbr. diiklcet 
marken for nogle dager. Nu varder netop etpardageforud igjenfaldt lidt sne, knapt nok tilføre, men var 
dog samJidig blevet nok så koldt. Pd det sted, den holdt sig, var der et opkom, sd marlæn omkring iklce var 
frossen under sneen, og det Jamde sees, hvorledes den her havde boret sit nåb nedgjennem sneen og i den 
bløde jordbund på talrige steder på det ganske lille areal. 
Myrsnipe Tringa alpina: Den fonmderlige strandvibe, der ifjor vistnok rugede på Agerøen, Hvaler var 
ikke iår at gjenfmde der. 
Stork Ciconla alba: 23 juni blev i Skårekilen i Onsø skudt en stork af et selskab på 3 individer, som 
netop havde indfundet sig der. 
Sothøne Fulka a11'Ø: 6 mai er to individer iagttaget i Ålekilen i Onsø. 6 december er også et individ 
skudt ved villa Breidablik ved Hankøsundet, hvor det blev påtruffet på land et godt stykke fra søen. 
Sangsvane Cygnus musicus: Et individ iagttaget 19 februar i Vesterelven udenfor Sture i Onsø. 
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KortnebbgAs Anser brøchyrhynchus: 13 oktober bragtes til Fredriksstad et exemplar af denne art, skudt 
nagle dage forud ved gården Hauge vest i Onsø. Se notisen under oktbr. 13 okt. På torvet i Fredrik.rstad så 
jeg idag et eumplar aj denne art, der var lwmmet enfis/æopkjøber i hQruk. Den var slcudt ved Hauge vest i 
Ons; fØrst i ugen, men nårmere oplysninger kunde vedkommende iklce give. Niibbet var rosenrødt med sort 
rod og negl, 43mm lang med 21 lameller hvoraf 17 udvendig synlige. Benene røde, tar sen 65mm, 
mellomtåen, klo 81 mm. Individet var meget mLJgert og slet behandlet. 
GrlgAs Anser einere us: Sent trak. Endnu i midten af mai er et betydelig anta! grågås obs. tr:lkke over 
Fredriksstadegnen. Således: 14 mai en flok på henved 20 individer ved middagstid i N.O.retning. 
21 mai omkring 100 individer kl. 7 aften i N.O.retning. 23 mai 3 flokke: 20-30 individer kl.ll fonn., 8 ll9 
individer kl. 2 efterm. og 20-30 individer kl. 7 aften. Et tydeligt tegn på at våren er sen nordenfor. 
Ærfugl SomateriJJ mollissimll: 11 mai fandtjeg på Agerøen, Hvaler, 2 endnu ikke fuldlagte reder, hvert 
indeholdende 4 Ag. Det viste sig her som også ofte før iagUaget at dunen først kommer i redet efterat 
.!lggene er lag L Det ene rede indeholdt således endnu aldeles ingen dun, medens der i det andet dog var 
begyndt at komme lidt Det første lg i begge reder lagt 8 mai. 
Havsule Dysporus biJssanus: 7 oktober er et individ skudt i Onsøskj.!lrene på Lyng holmen hvor den sad 
på holmens høieste punkt. 
Lomvi UriJJ troiU: Om et 17 novbr. påtruffet individ med abnormt nlib. Se notisen under november: 
17 november fandJ jeg bland/ alkern.e på torvet i Fr.stad et aemplar aj spidsalken, hvis overnab, dt!r var 
/idet og svagt udvik/et tillige var stårkt krummet og krydsede un.derniibbet på venstre side, en abnormitet, 
dt!r if. professor Co/lett formentlig er fremkommet ved en molest i barndommen. Exe.mplaret blev indsendt 
til universitetsmuseet. 
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Året gik ind med frisk kulde og et ubetydeligt sne<Wcke, såvidt nok til sladeføre, men januar blev dog 
gjennemgående mild, og da der omtrent heller ikke kom sne, svandt efterhånden det lille føre bort, indtil et 
snefald på 25 - 30 cm. 4 og 5 februar igjen bragte et holdbart føre. Først henimod slutten af januar kom 
der en vedvarende kuldeperiode, der culminerede 13 februar med -25°C. og varede til nogle dage ind i 
marts. I de første dage af denne måned kom et rigeligere, men ujevnt fordelt snefald på fra 1/3 m på 
enkelte steder til2/3 m pA andre, etterfulgt af mildveir og regn, der snart gjorde det af med vinteren. I 
begyndelsen var april, der ofte kan vare så vakker, meget stormende og urolig, men i slutten af måneden 
begyndte at smukt vårligt veir, og mai oprandt nisten sommerlig, med grønnende marker og sprllttende 
trller og buske. Dog indtraf endnu et par frostrultter 6te og 7de, men sde begynte morel- og blomme 
blomsteme at springe ud, medens samtidig indtrllffende godt og rigelig regn gav udviklingen hurtig 
fremgang. Sommeren blev ualmindelig varm. Sårlig var heden trykkende i juli måned, da temperaturen 
endog nåede op til26o C. kl. 1/2 8 formid. 22. og 25ae og 330 ld.2 eft. 2ode, medens gjennemsnits 
temperaturen for denne måned var mellom 22 og 23°. Selv om natten var heden en tid så stllrlc at 
thermometret trods åbne vinduer tvers igjennem viste 250. Skjønt adskillig tåleligere i august og 
september opviste endnu 23 og 24de september en maximum temperatur af 23 og 24°. I hele det nevnte 
tidsrom faldt der yderst lidet regn, hvoraf fØlgen blev en Ødelaggende tØrke og mange steder en følelig 
vandmangel. Først i sidste halvdel af oktober kom det meget efterlangtede regn, men da for sent til at 
gjenopreue dene skade, som mange stede%' var forårsaget på ager og eng og is:lr haver, hvor frugten ikke 
kunde bates frem men faldt af, så llblehøsten slog fuldstendig feil. Heller ikke modnedes rognebarene, men 
tØrkede bort. Granen havde på mange steder også iAr kongler. Høsten var ligeledes mild og pen helt til 
udgangen af året. Første frostnat indtraf 7 oktober, den niste den 30te. Første sne (et par cm) 11 
november. Kort før jul sneede det lidt i flere dage, så der blev et godt juleføre. 

Måltrost Turdus musicus: Et 12 mai ved TorgautØdegården i Onsø undersøgt rede indeholdt 5 noget 
rugedeag. 
Duetrost Turdus 'llisci'llorus: Et 12 mai ved Torgauten i Onsø taget rede indeholdt 3 ag, der var 8 dage 
ruget. Første llg altså lagt 2 mai. Redet lå henved 3 m høit i en grenklØft i en ek. Om fuglens forhold ved 
redet se notisen for mai, 5 maifandljeg ved Torgauten et rede, der var bygget i en stor grenkJØft i en eg 
henved 3m over marken. Det indeholdt 3 åg, som syntesfris/æ.l2 mai tog jeg redet ved Torgauten, der 
fremtkles blot indeholdt 3 ag. Fuglen ld pd, indtil jeg kom gan.s/æ niiT redet, idet jeg rigtignok listede meg 
forsigtig til det. Pd dens anskrig kom ogsd den anden tilstede. Åggene viste sig al våre 8 dogn ruget. 
Grå trost Turdus pilaris: Flokketrosten, der om høsten have vHret us!dvanlig talrig, vedblev at holde sig i 
egnen til henimod udgangen af januar. 
Fuglekonge Regulus crislalus: Reder: 15 mai. Dyrød i Onsø 10 llg = 2 dage ruget. 
19 mai Rød i Onsø llllg = 1/2 rugede. Første ag lagt henholdsvis 4 og 3 mai. 
Det første rede hang 7 - 8 m høit i en stØrre gran, det andet blot 4 m høit i en middels gran. 
Tornsanger SyM11 dnerea: I et 5 juni ved Torp i Onsø taget rede med 5 Dg, var det første !tg lagt l juni. 
Møller SyMa curruca: Reder: 24 mai. RØd i Onsø 5 Ag, friske. 30 mai Rødskoven, Onsø 61lg = 5 dage 
ruget. Første llg lagt i begge reder 20 mai. Begge reder lA i enerbuske. 
Løvsanger Phyllopseustes trochilus: Et 5 juni ved Torp i Onsø taget rede indeholdt 7 !tg, der var 2 dage 
ruget Første llg således lagt 28 mai. Redet, der allerede var under bygning 19 mai, lå ved landeveien på 
veikanten, hvor der var voxet op nogte fodhøie oreskud, tigesom et buskskvllrede i bolningen under en 
grllstorv. 
Tornskate Lanius collurio: Et 14 juni ved Dale store i Onsø taget rede indeholdt 6 friske Ag, hvoraf det 
første var lagt 9 juni. Den byggede nyt rede tllt ved det gamle, og havde heri lagt det fØrste !tg 4 juli. 
BUimeis Parus caeruleus: Et 19 mai ved Onsø pJ1lstegård taget rede, der lå i et hul i en gammel asp, 
indeholdt12 friske llg, hvoraf det første var lagt 8 mai. I samme trå i et hull m nedenfor lå samtidig et 
stllrrede med unger. 
Kjøttmeis Parus major: Et talgoxepar, der i mai måned, havde rede i en af mine rugekasser, havde jeg 
god anledning til at iagttage. Hunnen, der allerede 8 mai var beg. rugningen, syntes at beSØrge deMe 
allene, medens han af og til bragte den føde. Ligesom for at melde sin ankomst sang den altid først en 
tiden strofe udenfor med en tiden larve eller noget lignende dinglende i nJlbbet, og fløi derpå raskt op i 
rugekassens åbning, hvor den af hunnen blev modtaget med ungelignende kvidder. 6 juni forlod ungeme 
rugekassen og var den følgende dag ikke mere at se i nArheden. Første llg kunde antages at vare lagt omtr. 
2 mai. Nogle dage derefter var aller paret at se ved den samme rugekasse, og 14 juli forlod 2det kuld 
kassen. 
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Toppmeis Ptuus cristatus: I et S mai ved Torgauten i OnSØ taget rede med 6 llg, var det første lagt 19 
april. Redet lå i et ny hakket hul i en rådden aspestamme. 
Trekryper C~rthiafamiliaris: I et 19 mai i Onsø prlistegårdskov fondet rede med allerede 4·5 dage 
gamle unger, var det første ~g lagt 26 april. Redet lå mellem et løsnet barkstykke helt nede ved roden af en 
stor furu. ForiDdrene madede ungeme meget flittig, og det var iregelen ikke langt øieblik mellem hver gang 
en af dem smal ind i redet, tildels også begge på en gang. Hvergang de indfant sig, satte de sig på stammen 
15·30cm ovenfor redet og entrede baglands nedover til indgangsåbningen. 
Linerle Molllcil/4 alba: 2 kuld i samme rede. På fabrikkens lagerhus under tagskjllgget havde også iår et 
linerlepar som sMvanlig sit rede, hvilket blev forladt af ungerne mellem 4 og 6 juni. Så havde de påny 
unger i samme rede, hvilke forlod det 11 juli. Medens det første kuld kan antages at vare påbegyndt 3 eller 
4 mai, må det andet vllre påbegyndt 9 juni. Her er altså også blot 4-5 dage hemgået inden nyt lruld er 
påbegyndt efter at det første ungekulde har forladt redeL Tidlig afreise: Allerede 21 september var 
afreisen så fuldstllndig afsluttet, at ikke et eneste individ senere er bleven bem!lrkeL 
GrAspurv Passer domesticus: Et 31 mai på taget af mit hus taget rede indeholdt 9 ltg, hvilke 
sandsynligvis udgjorde 2 kuld - et på 4 ag, som var begyndt at gå i forrådnelse, og et på S llg, der var l 
dØgn rugede. Skjønt de to kuld ligne hinanden meget nar, kan de neppe antages at vllre lagt af samme hun. 
Det første kuld kan nemlig ikke vare fuldlagt, da det lyse (sidste) !lg manglede hvilket tyder på, at den 
første hun ml vare foljageL Senhøstes sees gråspurvene ofte trllkke bygmaterialer til de gamle reder for at 
udbedre dem til vinterbrug. (Anm, for oJct.) 17 oktober. Långe har allerede gråspurvene holdt på med at 
udbedre de gamle reder på raget hos mig til brug for vinteren, men også et par nyoplulngte rugekasser 
synes står/cJ al have tiltrukla!t deres opmiirksoTI'IMd, idet jeg ser dem flittig fare ud og ind i dem, skj;ndt 
redemtlleriJJler har jeg ik/æ seet dem bringe tU disse. Også på denne årstid holde de sammen parvis og 
overnatte i samme rede. 
Bokfink Fringil/4 coelebs: Flere overvintrende bogfinker iagraget. Under sneveir tyede de til husene og 
delte brødre med gråspurvene. (Anm. for febt oa- marts) : 22 febr. Idag bragtes mig en bogfink. som var 
ji.uukn dpd. Her er flere af dem i vinler, og jevnlig har jeg seet en og anden eller hørt dem flyve forbi. - 5 
marts. Under det i flere dage vedvarende sneveir har flere bog/in/ær indfundet sig .sammen med spurvene 
pd verandaen, hvor der daglig har våret udstrØet brød.rrrwler til dem, og nappes de med spurvene om de 
bedste biller. 
Bjørkefmk Fringilla montifringillQ: Talrige overvintrende bergfmker obs. i januar. 
Tornirisk Linota ct~tuUJbinll: Et 2 juni på Furuholmen (Hvaler) taget rede, dull i en ener, indeholdt S 
~g. der var henholdsvis 4,4,3,2,1 dag rugede. Det første således lagt 28 mai. No. l var rent hvidt og 
uplettet No.2 + 3 = no gle høist svage plener. No.4 = no gle få men tydelige pletter. No.S = nonnalt 
plettet 
Grankorsnebb Loria cunirostra: Skjønt grankorsnltbben fra vintezens begyndelse viste sig ret talrig og 
havde grankongler nok at leve af, forsvandt dog meste parten af dem i løbet af januar, så det visselig var 
yderst fl som kom til at ruge her i trakten. 
Stær Stumus t'ulgøris: Åglagningen var iår uslldvenlig tidlig. I 7 reder ved Onsø prllstegård undersØgt 19 
mai alle med S-6 unger fra 4-6 dage gamle, var det første llg således lagt 25-27 april. 
Skjære Pics europaea: Reder. 6 mai. Dyrød. Onsø 7 llg = 4 dage ruget 
7 mai. Fjeldskilen, Onsø 61g = 7,7,7,7,7,6 d. r. Første llg lagt henholdsvis 26 og 2S april. 
KrAke Corvus comix: Reder: 5 mai. Torgauten, Onsø 5 Ag= 4,4,4,3,2 dg. ruget. 
5 mai. Torgauten, OnsO 6 llg = 2+,2,2,2,1,0 dage ruget 5 mai. StrØmtangen, Onsø 5 llg =friske. 
12 mai. Øienkilen, Onsø Sig= 10,10,10,9,8 dage ruget Første lg i disse reder lagt henholdsvis 29,30 
april, l mai og 30 april. Tre af rederne, der samtlige var nybyggede lå i furutrller, det 4de i en gran. 
Sidensvans A.mpelis garrulus: Sidensvandsen, der fra høsten af havde varet talrig, forekom også 
fremdeles udigjennem januar meget talrig. De blev fanget og skudt i stort an tal, og mange er vis Ul ok ikke 
de, som vente tilbage til sin hjemstavn herfra. 
Trelerke A.ltludD aTborea: Et 6 mai ved Dyrød i Onsø taget kuld indeholdt 4 ~g. l dag ruget Det første 
!lg således lagt 2 mai. 
Gjøk Cuculus ct~tiQrus: Endnu 4 juli hørte jeg gjøken gale ved Dale i Onsø. 
Kattugle Strlz aluco: Et 19 mai ved Onsø prllstegArd undersøgt rede indeholdt 5 hvid dunede unger i en 
alder af 8-5 dage, hvorefter første lg har varet lagt 19 april. Ane. redet se notisen for 19 mai.l9 maifandt 
jeg ved Ons; pråstegdrd i en gammel a.speaUe et kaluglerede med 5 hviddun.ede unger, der antagelig var 8· 
5 dage gamle. Redet lå i et hul, der var sd grundl, al fuglens stjert stalc op af hullet, der den lå og dålcJæde 
sine unger. l aspen ved sidl!n aj havde en står unger. 
Hubro Bubo lgnavus: 7 februar er en hubro skudt ved Hauge i det vestlige Oosø. 
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Snøugle At/u ne scandilu:tl: 12 januar er en sneugle slrudt på Grindskjllrene i Onsøholmeme hvor den 
blev påtruffet siddende på et lidet skjllr. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Et 11 mai på Rauøkalven, Onsø taget kuld indeholdt 3 ag, hvoraf de to 
viste sig vel1/3 rugede(=10 dage- ungen i begge lige stor), medens den 3die var ubefrugteL Første Ag 
således antagelig lagt 29 april. Åggene lå på en afsats i tjeldet uden andet underlag end fjeldgrus. Den 
rugende fugl, som blev slrudt idet den fløi af redet, viste sig at v!lre han og var forsynet med rugeplet. 
Tårnralk Falco tinnunculus: Et 5 juni på Misingen, Onsø taget lruld indeholdt 5 l!.g, der var 
14,14,13, 12,11 dage ruget No.1 var mørkest, no.S lysest 
Fjellvåk BUleo lDgopus: 9 oktober er et individ af fjeldvåken skudt ved DyrØd i Onsø. Den havde i 
ventrikelen meste delen af to jordrotter (Arvicola amphibius) endnu fuldkommen friske og uopløste. 
Sandlo Charadrlus hiDtkulD: To reder, som jeg 26 og 27 mai undersøgte på Hvaløeme, indeholdt begge 
sUirkt rugede lruld på 4 iig. Det ene kllikkefllrdigt og første llg således lagt 8 mai. Samtidig traf jeg flere 
strandryler, som også havde kllikkeL På Sletter, hvor denne og de to følgende arter (den lille strandryle
dverglo og viben) ruger ganske talrig var 25 august ingen af disse Uinger at se. 
Dverglo ("den lille strandryle") Cluuødrius minor: l et 27 mai på Agerøen (Hvaler) fondet endnu ikke 
fuldlagt rede med 3 llg var det første Jagt 25 mai. 
Vibe Vanellus cristatus: På Agerøen, Hvaler, hvor samtlige viber 27 mai syntes at have klllkket, har de 
en farlig fiende i den sammensteds overordentlig talrig forekommende hugorm. Se notisen for 27 mai, 27 
mai. Viberne på Agerøens havde, som det syntes, allefået unger. De have, som det viste sig, en farlig 
fiende i den der overordentlig talrigforelømmende hugonn. Jeg slog ved leiligheden ihjål6 sådanne, og 
da den ene aj dem syntes noget tyk, blev den å.bnet,- og den havde to frislæ, nyslugte, et par dage gamle 
vibeunger i sin mage. De var sviilget med hovedet foran og lange og smale lå de der den ene efter den 
llllikn med bagudstralde ben. Ved et besøg på Sletter 25 aug. var viben ikke llinger at se dersteds. 
Tjeld Haematopus ostralegus: I et 27 mai på Herføl, Hvaler tagetrede med 3 Ag var det første lagt 10 
mai. 
Rugde ScoloJNU rusticolll: Andet lruld, I et på Hankø 14 juli fundet kuld på 3 lig var det første lagt 12 
juli. På Hankø er rugden iagttaget at tr!lkke omtr. hele juli måned. 
Storspove Numenius arquatus: Et trak:. 25 aug. kl. 1.35 om natten iagttog jeg en betydelig flok 
stonpover, som under idelige skrig trak: over Grlisvik mod syd. Hvis disse ved mØrkets indbrud aftenen 
forud havde brudt op fra Trondhjemsegnen, må de have reist milen på omtrent 5 minutter. Anm. for august: 
25 aug.lnat ld. 1.35 vdgnede jeg ved lyden aj står/æ spove skTig. Det mdlte uden tvivlvåre en meget stor 
flok, som trale sydover, vistnok også meget lavt og tillige ret over huset, eftersom lyden hørtes så når og 
tydelig. Somme skrig hørtes samlidig jernere end andre, hvilket tydede på flo/clæns stØrrelse. "Puit, puit" 
ustand.selig i munden på hverandre, men det var blot et (Jieblik og lyden d;de hurtig bort. Hvis disse ved 
m;r/cets indbrud om aftenen forud havde brudt op fra Trondhjemsegnen, må de have reist milen på omtrent 
5 minutter. 
Skogsnipe Tolllnus ochropus: 23 juli traf jeg på Rauø en skovsneppe, som efter sin adflird syntes at have 
unger, skjønt sådanne rigtignok ikke kunde opdage. Se notisen for 23 iuli; 23 juli traf jeg på Rauø ved en 
nii.rten udt(Jrret med siv og carex (=starr) bevoxet dam en gråbenet sneppe der efter sin pdfaldende adfiird 
syntes at måtte have unger i nårheden, skjønd ingen sådanne var at opdage. Disse matte formentlig også 
nu våre voXM og flyvedygtige. Dem vilde nemlig høist npdig forladl: stedet, og viste også, dog ullen at 
skrige synderlig, ad.rkillig angst,flØi omkring mig og salte sig flere gange på nårt hold. 
Stokkand Anas boscus (bosclws): I et på Agerøen 27 mai taget ganske vist omlagt lruld på 10 Ag var det 
første Ag lagt 13 mai. Rededunen, der dannede en smuk krands rundt Aggene, var ikke destomindre nasten 
Iigeså rigelig som normalt Se forøvrigt angående dette fund notisen for 27 mai.: 27 mai fandl jeg pd 
Ager;en et rede med JO åg, der lå i en myr på en stor griistue rnellem det 7N!get høie, t;rre stargriisfra 
foregående år, der b(Jiede sig sammen over redet og skjulte det vel. Aggene var Jcun 4-5 dage rugede, og 
det var ullen tvivl et omlagt lc:uld. Det viste sig nemlig pd en stor striikning, der omgav den samme myr, og 
som tidligere havde våret bevoxet med ener, der nu var ajbråndt, rimeligvis for 3 d 4 uger siden, at flere 
tlllikreder her wu gået ti/grunde ved branden . Jeg så ialfald 4 sddanne reder, hYOr de mere eller mindre 
forbråndte iig, endnu hnde gjenkjendu som slolamdåg. Alle rederne havde havt et stort antal åg, og havde 
udentvivl alle våret fuldlagte, og måsu også noget rugede. Redet inkholdJ desuagtet iklæ synderlig 
mindre dun end normalt,- den dannede en S11Wic krands rund åggene. Også stokanden overgyder, 1Uir den 
bliver skråml aj redet, sine åg med stinlænk exkrementer, h'Vadjeg ogsd/Ør har seet. 
Ærfugl Somaleria molli.uima: I et på Agerøen, Hvaler 27 mai fundet kuld på 6 llg var fØrste llg lagt 4 
mai. 

233 



Tbomes notater 1901 

Siland Mergus semltor: I 10 på Herføl og Agerøen, Hvaler 27 mai undersøgte reder, der indeholdt 9 og 4 
ag (ufuldlagte kuld med lidet eller n:tsten ingen dun i redet) var det fØrste ag lagt 19. og 24. mai. 
Hettemåke Lo.rus ridibundus: 13 rnarts blev i Kragerøholmeme, Glemminge, skudt et individ af 
hattemågen, der befandt sig i overgangen til sommerdragt. lO stkr. blev pålruffet siddende på en iskant 
sammen med omtr. ligesåmange fiskemåger, hvoraf også en faldt for det samme skud. Anm, for marts: 17 
llJQl1J....Arnold Elveslet havde J3de slauit en liden måge, som, uagtet han forstod at den var ualmindelig, 
dog allerede var blevenfortiiret. AJ de udkastede levninger, hvoraf heldigvis hovedet, enfod og en ving 
gjenfandles, viste det sig at våre en la«ermåte i overgangen til sommerdragt idet farven på vingen var ren 
gråblå, medens panden og struben var hvid, issen, Mklcen og ;retra/aen sortspriingt dels affuldl udvoude, 
dels affremspirende sortejjår. Den var s/aJdl i Krager;holmene, hvor han traf JO stkr siddende på en 
iskant sammen med omtrentligeså mtlllgefislcemdger, af hvilke også enfaldtfor samme skud. 
Tyvjo Lestris parøsilicus: Ved Hvaler traf jeg 27 mai nogle tyvjoer, hvoraf 3 individer havde tilhold på 
øen Herføls plateau. En mørk og en hvidbuget dannede et par, men havde ikke ag. 
Makrellterne SterTUJ fluo,~iatilis: På en holme i Onsø skjllrgård, hvor 5 par terner rugede, havde 8 juli de 4 
allerede klllkket og ungeme vare 3-4 dage gamle, medens llggene i det ste rede endnu kun var henved 3/4 
rugede (= omtr. 10 dage). Det første llg kan således i de tidligste reder v!re lagt 16 juni, i det sidste 
derimod først 26 juni. (MAske omlagt kuld). 25 august var ikke nogen terne Ulnger at se i Onsø skjllrgård. 
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1902 
Det meste af januar var mild men stonnende. Derefter fulgte en Ilinger kuldeperiode fra 27 januar til 
midten af februar, hvorunder temperaturen gik helt ned til-20 -24°C, hvorefter sidste halvdel affebruar 
fulgte en gråveirsperiode med svag kulde. Hidtillidet sne og for det meste dårlig sllldeføre. l marts 
oprandt med ny sne, crc 7-Scm, der for en kort tid friskede op fØret Så meldte sig de første bud om vår, 
føret svandt atter og markeme blev snart bare. 13 marts viste sig de første stllr, 16°e er rugden observeret 
og 24de bogfmken. Våren havde dog et trllgt gjennembrud, hele april var kold og heller ikke med mai 
fulgte nogen vanne, vinterens lille snemllngde var ikke istand til at smelte bort i skovens skygge, hvor der 
endnu i midten af mai lå adskillig igjen, medens oren og bjerken fremdeles stod svart. Først 21 mai 
begyndte Iøsprlltten og 26de begyndte morel og plommesblomsteme at springe ud. Det blev en kold og 
regnfuld sommer, der øvede adskillig indflydelse på fuglenes rugning. 
Allerede 11 september indtraf frost, der tog agurker og grliskar, hvorefter fulgte adskillige frostnlitter der 
kastede høstens farver over Iøvtrllerne, så disse allerede l.oktober begyndte en stllrk løvfllldning. 
Fra midten af november begyndte en jevn og Aret ud vedvarende barfrost 

Måltrost Turdus musicus: Reder: Et ved Dale store, Onsø 11 mai taget rede indeholdt 5 friske ll.g. 
To andre samme dag også i Dale fundne reder indeholdt hver 3 friske l!.g. 
Et Ålebergene 29 juni underSØgt rede indeholdt 4 ll.g, utvivlsomt af 2det k:uld, der var 3/4 rugede. Det 
første llg således lagt henholdsvis 7,9 og 9 mai samt 14 juni. Samtlige reder lå i små graner. 
Svarttrost Turdus merula: Reder: Elveslet, Onsø 14 mai 4 llg = 6,6,5,0 dage ruget. 
Dale stor, Onsø 15 mai 4 llg = 2,2,2,0 dage ruget Første llg lagt 7 og 11 mai. 
I begge kuld var llggene af indbyrdes meget lige udseende og skilte de i begge fonnentlig sidst lagte ll.g sig 
fra de øvrige allene ved sin ringere stØrrelse. Det fØrste rede lå i en ener mellem to stammer crc 1.5m over 
marken, det andet i et tat krat af meterhøie unggraner, placeret mellem to sådanne crc 0.30m over marken. 
Det første rede, der havde en trang plads og desfonnedelst var urundt, havde et udvendig omfang af 125-
175mm i Mlrmål og en invendig diam. af 95-lOOmm samt en dybde af 50mm. Det andet målte udvendig 
180-190mm og var indv. IOOmm samt 50mm dybt Sortlrosten har iår utvivlsomt ruget talrig heromkring 
at dømme også efter dens talrighed allerede fra tidlig om høsten. Saromenl. notisen for SeJ)t og okt.: 30 
sept. At sorttrosten har ruget talrig huomJcring iår, viser sig nu efter at donefo.ngsten er begyndt idet der er 
fanget ganske usildvanlig mange sådmme. En gutfraDyret, der idilg bragte 6 sålklnne, havdefor nogle 
dilge siden p<J en dilg fanget 9 stieT., medens han nåsten ikJæ har fået no gen .rmåtroster endnu. - 25 okt. 
sorttrosten er vedvarende usiidvanlig talrig. 
Hagesanger SylYia hortensis: Et 25 juni ved Ålelierne, Onsø fundet reder indeholdt 5 llg = 3/4 rugede, 
hvoraf det første således lagt 11 juni. 
Tornsanger SyMa cinerea: Reder: 18 juni. Oxeviken, Onsø 51lg = 1 dag ruget. 
20 juni. Dale store, Onsø 51lg = 10 dager ruget Første llg lagt 13 og 6 juni. 
Møller SyiYia curruca: I et 25 juni ved Rød i Onsø fundet rede, der indeholdt en crc 11 a 12 dager 
gammel unge, var antagelig første llg lagt 28 mai. Se notisen for 25 juni 25 juni. Ved Rød fandt jeg i en 
ener et rede, hvori en crc 11 d 12 dilge gammel unge (stjerten crc 2 cm lang). Allerede i afstand kunde jeg 
af foraldrenes engstelige skrig forstå at nogel usadvandligt var i veien, og dil jeg kom til, så jeg dem 
om.rvårme en tornskatk (hann) oppe i en furu. Denne måtte altså have plyndret redet, hvilket også snart 
stadfiistede sig derved, at jeg i nlirhedenfandl en død unge spiddet pd en tØr berkekvist crc 112m over 
marlæn. Kvisten var stuJ:Iæt gjermem ungens untkrlifiive, hvorved ungens hang og dinglede med benene 
ned. Hjernen og det ene ;ie var udhaklcet.l crc 40 skridts afstandfra mØlleredetfandtjeg derefter det 
foran omhandlede tornskaderede med de r(Jde iig. 
Løvsanger PhyQopseutes trochilus: Et 16 juli undersøgt rede indeholdt 4 llg høist 4 dage rugede. Første 
!:lg i dette rimeligvis 2den gangs kuld lagt 9 juli. 
GuJsanger Hypolais icterina: I et l juli på Onsø kirkegård taget rede med 5 ll.g var det første lagt 22 juni. 
Redet lå i toppen af en brogetbladet zirbusk crc 3 m hØiL I en have på Grllsvik holdt en han til i mange 
dage i midten af juli, i hvilken tid den sang så lang dagen var indtil d. 17de. 
Tomskate LIJnius collurio: Reder. 20 juni. Dale st, Onsø 6 unger 4 ~ S dage gml. 
20 juni. Dale Sl, Onsii 6 ll.g = 4 dage rug. 22 juni. KjØlberg, Onsø S Ag= 10 dage rug. 
25 juni. RØd. Onsø 6 Ag= 0,2,2,2,2,1 dag rug. l juli. Torp, Onsø 6llg = 2 dage ruget 
Første llg lagt henholdsvis 28 mai, li, 8, 19 og 24 juni. Redernes beliggenhed var forskjellig. Således lå 2 
reder i enerbuske, 2 i slåentomkrat, et i et vidiekjar og endelig et mellem gamle phragmiterør (=talerØr), der 
rigtig nok voxede indtil et stort slkntomkrat I det 25 juni tagne rede, hvis llg var røde, var det første llg 
lagt ovenpå det fØrste grundlag til redet, der bestod af mos og var derpå bleven overbygget. Efter dette at 
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dømme må hele det forholdsvis store rede vllre bygget på en dag. At tomskaden plyndrer fugleunger og 
tillige spidder sit byu.e på tome file jeg anledning til at se ved det 25de juni tagne rede, hvor det viste sig at 
samtlige unger på en rull' i et ruirliggende møllerede var borttaget, og den ene af de borttagne fandtes 
spiddet på en hvas (afbrudt og lØrret) bjerkekvist Kvisten var stukket gjennem ungens Wlderkjlive, 
hvorved ungen hang og dinglede med benene ned. Hjernen og det ene øie var udhakket. Sammenlign 
notisen om Sylyja curruca<Møller) for 25 juni: 
Hagefluesnapper Musck/Jpa atrl.capilla: Et 22 juni ved Kjølberg i Onsø taget kulde bestod af 6 ag, 
hvoraf de 5 var l dag ruget. det 6te og mindste var friskt Første ll.g lagt 17 juni. Redet lå i en hul asp. 
GrAnuesnapper Musck/Jpa grisola: Et 22 juni på Grllsvik taget rede indeholdt 5 ag, hvoraf det sidste 
lagt før kl. 1/2 9 om morgenen samme dag. Første llg lagt 18 juni. Sent Jculd. Medens den gråfluesnapper 
forØvrigt havde forladt Grllsvik 15 august, så jeg denne dag et par som madede en neppe mer end 15 a 16 
dage gammel unge, der endnu havdc dun stikkende frem blandt nakkefjllrene. De følgende dage iagttoget 
også flere unger sammen med forllldrene indtil hele familien 23de var forvundet. skjønt ungeme neppe var 
mer end såvidt 3 uger. Første Ag kunde her tidligst vare lagt 14 juli. 
Gjerdesmett Troglodytes europtUus: 17 mai fandt jeg i Onsø prllstegårdsskov et falskt gjerdesmutrede. 
Det var helt fltrdig, og kun den indvendige fjllrkUldning manglede, hvilken heller ikke kom i redet Fuglen 
vedblev i llngere tid at holde sig i redets rulrhed og sang han for det meste flittig, som regel fra de 
omgivende høie trlltopper. Redet blev sidste gang tilseet 22 juni og fandtes fremdeles ubenyttet. Om dets 
eiendommelige beliggenhed se notisen for mai: 171Nli fandt jeg i Ons; pråstegårdsskov et 
gjardesmutrede, hvis beliggenhed var meget ovemulæn.de. Det hang yderst på en lav grangren crc l 1/4 
m. hø it fliste/ til en gammel t;r grangren, der var bleven hiingende over enden på den frislæ gren af en 
liden og ganslæ tynd og spin/æl gran i et mørJa hold mellem høie graner og oretråer på et dybtliggende og 
sumpigt sted, hvor henlåfuldl afri.rhauger efter hugst for et år eller to siden. Han!Um sang i nårheden og 
hunnen smal ~top udfra redet i det Øieblilcjeg opdagede det. Det var dog endnu iklce gans/æftjrdig, 
manglede nemlig den indvendigejjårldådning.l9 mai. Det 17defundne rede befandtes uforØ!Idret, 
men hunn var stadig at se i nårheden, ligesom hann Jwldl sig oppe i tråtoppene og sang. 
25 mai. Da redet fremdeles er uforandret er det .sandsynligvis et fals/a rede. Men noget andet rede .står iJcke 
til at opdage. Fuglene er fremdeles ved stedet men hann sang idag omtrent ilclæ. 
Stjertmeis OriUs caudalus: Af stjertmeisen, der vistnok ruger meget sparsomt i den nllnneste omegn af 
Fredriksstad. og hvilken det derfor hidtil ikke er lyktes mig at fmde, påtraf jeg endelig iår et rugende par 
ved Øienkilen i Onsø. Redet. der var påbegyndt omkring 20 april, var anbragt i en stor gammel stltrkt 
lavgroet ek crc 8 m fra marken i en grenkløft temmelig langt ude på en stor gren. Det var 150 mm høit og 
100 mm i diameter. Det oventil anbragte indgangshul vendte udad og var overhv!lvet 30 mm bredt og 
20mm høiL Den indvendige diam. crc 70 mm, idet vllggene var 12 - 15mm tykke. Dybden fra 
indgangshullets underkant. 90 mm (Nfumere om ~et se notisen for mai): 14. mai var jeg ved Øienldlen 
for al se til redet, som jeg også havde U/Ukrs;gt 4 uden dtl al sefugleM. Redet lå crc 8 m høit og 
temmelig langt ude på en stor gren, der lwlpt nok bar min vagt, og var det derfor omJrent ugj(Jrligt at få 
unlkr.s(Jgt om det var fuldlagt, da jeg ikJæ 1awk komme til al/Øle ordentlig til bun.ds i det dybe rede 
pågrund af den ubelcvemme og utrygge stilling jeg befandJ mig i langt ude på grenene. Efter fuglenes 
adfårdfik.jeg dog det indtrylc, at åglågningen var tilendebragt,jeg havde jo og.såf(Jit, at der måtte llåre 
mange åg, hvorfor jeg tog hele redet ned. Det intkholdl imidlertid kun Il fuldkommenfris/ce åg, så det t(Jr 
vårt tvivlsoml, om bldet var fuldl. Redet ld i en SIØ"e grenld(Jft, hvorfra samtidig skjØd ud noglefine 
kviste, der tjente redet til st(Jtte, det var udmiir/cet velftistet med spind. Egen, hvori tkt lå var stiirkt 
lavbegroet, og da redet udvendig var klådl med lig~ruk lav, var det nåsten ikke til al skille fra triiet. Det 
målte 100 mm i diam. og var 150mm høit. lndgangslwllet, der vend~ udad, var oventil og overhvii.lvet, 
30mm bredl og 20mm høit. Redet vågge, der indvendig var rigtforet TMd store STNlfuglejjår (af 
tud.TMrula,music. o.l.) var ikke synderlig tykke (crc 12 -15 mm). Dets indvendige vidde således crc 70 mm, 
dybden fra indgangshullets u.nder/uJnt90 mm. Hunnens stjert var ganslæ krumb;iet af opholdet i redet. 
Det indeholdt 14 mai 11 fuldkommen friske llg, så det tØr vilte tvivlsomt om kuldet var fuldlagt, skjØnt 
hunnens adftlrd dog gav indtryk af, at den var begyndl at ruge. Hunnens stjert var ganske krumbøiet af 
opholdet i redet Første llg lagt 4 mai. 
Kjøttmeis Parus major: 2det kuld. Et ved Dale store i Onsø 10 juli taget kuld bestod af 7 lg, hvomf det 
sidste var lagt gde. Medens de øvrige viste sig 3 dage rugede var det sidst lagte, der tillige var mindre og 
rundere end de andre, friskt (ubefrugtet). Første llg lagt 2 juli. Andende redet se anm. for juli.: Et JO juli 
ved Dale store laget rede indelwldl 7 dg, hvoraf det sid.s~ lagt &U. De 6 åg vos~ sig 3 dager ruget, 
medens det mindste, og rundeste var friskt (ube.frugtet). Redet der lå i en rådden aspestubbe var tyndJ, og 
/idet og bestod allene affin mos, inderst belagt med hestetagel, hvoriblandt gan.slæ ubetydelig andre Nlr. 
Granmeis Parus bortlllis: Rede: 11 mai Torgauten, Onsø 9 llg = friske. Første lg lagt 3 mai. 
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Redet, der lå i et nyhakket hul i en bjerkestubbe, bestod af enerbast blandet med adskillig fjar, for det 
meste ganske små, men også enkelte stØrre llrfuglfjar. 
Toppmeis Parus cristatus: Reder: 25 april. Øienkilen, Onsø 6 lig = l dag ruget. 
11 mai. TorgautØen, Onsø 5 ag = 12 dage ruget. 11 mai Dale store, Onsø 2 unger+ 3 kUUckeP.irdige ag. 
19 mai Kjølberg, Onsø 5 unger= 6 dage gml. Første Ag lagt 19, 25, 24 og 26 april. 
Med udtagelse af det på Torgau.tØen fundne rede, der lå i en tynd rådden furustubbe, lå de Øvrige i 
aspestubber, - alle i nyhakkede huller. Det ved Øienkilen undersøgte rede lå i en liden kavrådden 
aspestubbe af 11/2 m høide, der var så smal at fuglen for at få plads til redet havde borthakket al veden, så 
kun barken stod igjen. Stubbens udvendige omkrets ved redet var således kun 250mm, svarende til en 
diam. af 80mm, medens redehullet selv havde en diam af 60mm. Hullets dybde fra underkant af 
ingangshul1et var 45 mm. Redet var ovenpå et underlag af fm mos bygget af små dotter af hvid sauuld 
blandet med ubetydelig planteuld, nødhår og menneskehår samt no gle få fjar. 
Trekryper Certhiafamiliaris: 20 april hØrte jeg ved Øienkilen i Onsø en lrllkryber synge under det den 
stadig klatrede opover trllstammeme. Det er sjelden at høre denne synge og iregelen har det varet meget 
tidligere på året jeg har hørt den. 
Taksvale Hirundo urbictl: Sene kuld. Efterat massen af tagsvaleme 30 og 31 august var trukket bort, lå 
endnu ungerne i lO reder på et hus på Grllsvik. Disse forlod rederne 2 september og holdt sig derefter 
sammen med foreldrene omkring nlivnte hus til om aftenen 6te, da de forsvandt. 
Første 11g i disse utvivlsomt 2den gangs lruld altså lagt omkring 20 juli. 
Linerle Motacilla ølba: A1binos. l dagene 30 april- 7 mai er 2 eller 3 partielle albinoer iagttaget på 
forskjellige, dog ikke langt adskilte steder i Onsø og Glemminge. Det ene individ, som jeg skjød ved 
Dyrød i Onsø 4 mai og som er beskrevet under denne dato, blev indsendt til universitetsmuseet. De have 
udentvivl tilhørt samme kuld, hjemmehørende i en nordligere egn, eftersom de ikke have varet iagttagne 
efter 7 mai. Afreisen indtraf iår meget tidlig - allerede 22 september-, eftez" hvilken tid kun et par 
efternølere er iagu.ageL Et endnu 7 november iagttaget individ syntes at have en skavank i den ene ving, 
som den holdt noget h:lngende, men den fløi forresten tilsynaladende godt. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus prøtensis: EngpipU!rkens ophold under vårtrllkket varede usadvanlig 
llinge, idet den endnu 18 mai var meget talrig. 
Trepiplerke Anthus arboreus: 2det kuld? 8 juli tog jeg ved Tronddalen i Onsø et rede med 5 ag = 
7,7, 7,6 og 5 dage ruget, og hvoæf det første llg således har varet lagt 29 juni. Redet lå i et thimotheieng 
crc 35 m fra n11rmeste trHer eller buske, der voxede spredt langs foden af en forøvrigt nlisten snau åsryg. 
Redets beslqjve)se se notisen for juU: 8 juli tog jeg ved Trondalen et rede som Adolf Arvesenfandt, da han 
idag slog et engstykke. Redet lå ~llem gråsset (thimothei) i en a/stand af 35 ~ter fra niir~ste trtier 
eller busu, der voude spredl langs joden of enforøvrigt nåsten snau dsryg. Åggene 5, hvoraf3 mindst 112 
rugede, no.4 = 6 dage Tllget, no.5 (11Undst kul) = 5 dage ruget. Redet bestod yderst af urtestil/æ og grove 
strd, indvendig aj finere strd og no gle sorte hestetagel. 
Gråspurv Passer domøstkus: Rede: 13 mai Grllsvik 6 lg = 8,8,8,8,8,6 dage ruget 
Det sidst lagte lysere end de øvrige. Første !g lagt l mai. 
Bokfink Fringilla coelebs: Reder: 8 juni. Onsø prastegård 6 blå llg = 3/4 rugede. 
3 juli. Dale i Onsø 4 ilg = nllr 1/2 rugede. Første Ag lagt 25 mai og 25 juni. 
Det sidste vistnok 2den gangs kuld. Begge reder lå i enere. 
Tornirisk IJnota CllMilbinll: 2det kuld, 3 juli. KrosnJis, Onsø 6 lg = 4 dage ruget 
3 juli Krosn!s, OnsO 61lg = 2 dage ruget. FØrste llg lagt 24 og 26 juni. Begge reder lå i enere. 
Grønnsisik Acanthis spinus: Sisiken var om våren fra slutten af april almindelig og optrådte i mai og juni 
endog ualmindelig talrig. Under aspens blomstringstid fra slutten af april og od igjennem mai måned 
streifede de for det meste om i flokke fra asp til asp og ern11rede sig af deres rakler. F.ra midten af mai 
fordelte de sig mere og mere parvis, men syntes fremdeles kun at føre omstreiferliv. Endnu ved udgangen 
af juni var den lige almindelig, men såes da ikke langer i flokke. 
Dompap Py"hula europaea: I slutten af april og mai måned traf jeg dompapen parvis på forskjellige 
steder i Onsø. men hØrte dem ingen gang synge. De opholdt sig meget i aspetraeme af hvis rakler de 
spiste. 
Grankorsnebb Lo:dll curvirostra: I november måned opholdt her sig ikke så få korsnD.bber uagtet der 
omtrent ikke fandtes grankongler. Hva de imidlertid levede af kunde jeg ikke komme efter, da jeg aldrig 
så dem andet end flyvende. 
Stær Stzunus vulgaris: UndersØgte reder: 17 mai. Onsø prAstegArd S lg =friske 
17 mai. OnsO prllstegård 4 lg = friske. 19 mai. Onsø prastcgård 4 llg = friske 
25 mai. OnsO pr.lstegArd 3 lg = friske. 25 mai. OnsO pdlstegArd n~ rede uden llg. 26 mai. Hauge, Onsø -
Klakning. De lO fire llgs kuld viste sig ved fornyet undersøgelse 25de ikke at have fået flere ag. 
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Første Bg i disse reder således lagt henholdsvis 13,14,16,23 og 8 mai, medens et siden 19'ie bygget rede 
endnu 25de ikke havde fAet sit første llg. Den sene og kolde vår synes at have havt indflydelse på 
llglBgningen, - forsinket den og nedsat antallet 
Skjære Pii:D europaea: Et 8 mai ved DYJØd i Onsø ta.~tet kull bestod af 8 friske llg, der ved vandprøve 
indtog følgende stilling: CD Ø ØØ ØØØe = 1,0,0,0,0,0,0,0 dag ruget. Det 
sidste, der lå horizontalt, var lysest og sansynligvis sidst lagt. Første !g lagt l. mai. 
KrAke Corvus comiz: Reder: 7 mai. Møklegård, Onsø Sig= 12,12,11,10,9 dage ruget 
Åggenes udseende meget ligt, dog var no5 lidt lysere og mindre end de øvrige. 
25 mai. RØd, Onsø 4 llg = 0,6,6,0 dag ruget. No.1 + 2 mørkfarvede, no.3 lysere, no.4 blågrønt med fl og 
svage pletter. Første !g lagt 24 april og 16 mai, det sidste dog sandsynligvis omlagt kuld. 
Sidensvans Ampelis gørrulus: Sidensvandsen var talrig i slutten a! november. Den havde også nok af 
rognebar. 
Lerke Allluda. anensis: Reder. 18 mai. Sletter, RAde 4 Dg = 4 dage ruget 
26 mai. Åle, Onsø 3 lg = klakkefllrdige. Første lg i disse reder lagt 11 og 10 mai. 
Det ved Åle fundne rede lå i en rugager. 
Hærfugl Upupa epops: 12 september blev en hllrfugl i fuldt udviklet dragt skudt ved Mellegård i Onsø, 
hvor den havde havt tilhold en 8 dages tid. 
Gjøk Cuculus CtJnorus: F.m Gløppe i Onsø bragtes mig 23 juli en haugjøk, der et par dage tidligere var 
bleven bangende i en gammel trostedone fra høsten, som den således, da donen var uden agn, tilfllldig 
måtte have sat sig i. Dens ventrikel var proppende fold af knuste coleoptere, små brune delvis hele pupper 
og talrige glatte bleggule larver af omkring lOmm Jangde. Et ved Orebak i Onsø 24 september skudt 
individ var en årsunge i fjBrskiftning fuld afblodpinder og i stjerten kun 4 udvoxede styrefjllr, medens de 
øvrige var mer eller mindre fremskydende. Også dem havde ventrikelen propfuld af store lådne larver og 
små 5-6 m lange, glatte brune pupper. 
Tårnseiler Cypsdus apus: Tåmsvaleme have iAr ikke pA. langt nar vAret så talrige som vanligt og synes 
heller ikke at have formeret sig, idet de ved afreisen ikke kunde skjønnes at vare talrigere end de havde 
vllret om sommeren. På et tag, hvor ikke mindre end tre par havde tilhold og hvis reder gjentagne gange 
blev undersøgt, sidste gang 21 juli, blev der således ikke llg i nogen af rederne. 
På et andet tag, hvor årlig to par har pleiet at ruge, indfandt der seg iår, og det fØrst naget ud i juli, kun et 
par, som allerede først i august igjen forlod dette tilholdssted. Redet blev imidlertid ikke undersØgt og jeg 
kunde ikke forklare mig sammenhllngen med dette forhold, indtil jeg en dag i slutten af september fandt 
løsningen ved et af gråspurvene udkastet ag, der viste sig 1/3 ruget. Åggene har således varet lagt så sent, 
at fuglene har indseet, at det vilde bli ve for sent at fremfostre unger og har derfor opgivet rugningen. 
Den sene vår og kolde sommer har her utvivlsomt havt sin indtlydelsc. 
Afreisen foregik sen L 26 august reiste de fleste, men flere såes helt til 31 te. 
Slagugle Striz urølensis: I december er en slagugle skudt i Ålebergene i Onsø. Jeg fik ikke anledning til 
at undersøge exemplaret, da det allerede var udstoppet, da jeg flk: k:undskab derom. 
Spurvugle Athene passerina: 26 oktober er en spurvugle skudt ved Havviken i Onsø. Exemplaret, der var 
en hun havde ventrikelen fuld afkropsfjarene at en parus (vistnok: borealis). 
Vepsevik Pemis api~orus: 20 august bragtes mig en ved Forsetlund i Onsø et par dage tidligere skudt 
vepsehøk (han) om hvilken overbringeren påstod, at den havde taget 3 høner og 2 kyllinger fra ham. Han 
måtte imidlertid erk.jende, at han ikke havde seet angjllldende tage en eneste af de forsvundne høner eller 
kyllinger, da jeg beviste ham, at den i kroen havde udelukkende bier i forskjellige udviklingsstadier fJa 
larver til fuldt udviklede samt en fuldt udviklet veps (Vespa crabro?). 
Vipe Vanellus cristatus: Under et besøg på Slettezøeme (Råde) 18 mai var der ikke en eneste vibe at se, 
hvor den ellers pleier at ruge talrig. 
Skogsnipe Totatus ochropus: Det synes trolig at sk:ovsneppen må ruge på Rauø, idet jeg også iAr traf et 
par 18 mai på samme sted, som jeg ifjor 23 juli havde truffet den. Det lykk:edes imidlertid ikke at bringe 
det på det rene. 
Sivhøne Gallinula chloropus: 22 november blev en grØnbenet sumphøne fanget levende på Grllsvikfloen 
at en Jandsearbeider. Den var adskillig forkommen, men efter at have varet i hus nagle timer kviknede den 
imidlertid til. 
Grlstrupedykker Colymbus rubricollU: Prilpanmt frk. Hafslund k:jøbte 31 decem~ 1901 på tovet i 
Fredriksstad et yngre individ, som var skudt i Skjeberg. 
Åkerrike Ortygometrø crex: I et ved Slevik i Onsø 26 august fondet rede med 3 nylagte Ag var det første 
lagt 24 august. 
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Måltrost Turdus musicus: 21 mai iagttog jeg i Ålebergene i Onsø en måltrost beskjliftiget med 
redebygning i en ener. Det hele underlag af cladonia (renlav) var lagt og en hulning dannet, men selve 
skålen endnu ikke påbegyndt Det påfaldende ved dette bygvlirk, der efter al sandsynlighed var helt udført 
selv samme dag, var, at det var aldeles gjennemvådt, uagtet det ikke havde regnet på l 1/2 døgn, og al lav, 
hvor jeg undersøgte i nlirheden befandtes knastØr. Det var ialfald meget praktisk at anvende våd lav, hvad 
enten den selv havde vådt den eller med flid opsøgt sådan. 
Reder af 2det kold: 21 juni RØdskoven, Onsø 5 llg = 7 dage ruget. 
23 juni Rauø, Onsø 4 llg =friske. Første llg i disse reder lagt lO og 20 juni. 
Duetrost Turdus yiscil'orus: Duettosten synes ganske at forvinde heromkring. Hverken ifjor eller iår har 
jeg seet et eneste individ ikke engang blandt den torvfØrte kramsfugl. 
Svarttrost Turdus meru/Q: I modslltning til så mange andre fuglearter, der viser en foruroligende aftagen, 
har sorttrosten i de sidste år vist en gladelig forøgelse. I 30 år har den ikke vllret så talrig som den nu er. 
Rødstrupe Luscinio rubecukl og 
Rødstjert Llucinia phoenU:urus: Såvel rødkjlllken som rødstjerten hører til de arter 
der aftage i en bedrØvelig grad. Sildig har disse to iår varet påfaldende fåtallige, fornemmelig den sidste. 
SteinskveU Stuicola oenanthe: Tog l juni på Agerøen, Hvaler, etkuld på 6 fint prikkede llg, hvor af det 
første var lagt 27 mai. Redet lå under en stenhelle. Angående føden se Hirundo urbica (Taksvale). 
Buskskvett Stuicolll rubetrø: Reder: 14 juni. Torp, Onsø 7 lig = 11 A 12 dage ruget. 
21 juni Torp, OnsO 5 unger= 5 dage gml. 21 juni Torp, Qnslj 6 unger= 5 dage gml. 
Første llg lagt omtr. 28,30, og 29 mai. Også buskskvlltten hører til de starkt aftagende fuglearter, der her i 
egnen neppe er halvt så talrig, som den var for et snes år tilbage. Blandt småfuglenes talrige fiender, hvor 
til jeg altid har regnet Y11m som den vlllste, har det her sin interesse også at notere hugonnen, ~ 
bmls.. 15 juni slag jeg således ihjel en hugonn, som jeg påtraf i sumpene ved Arekilen på Kirkeøen 
mellem de mer end mandshøie phragmitesskove, og i hvis bug jeg fandt en hel og holden buskskvllt (hun), 
som den utvivlsomt havde taget på eller ved redet 
Hagesanger Sylvia hortensis: Reder: 14 juni. Kjølberg, Onsø 5 Ag= 2/3 ruget 
18 juni Dale nordre, Onsø S llg = 3 dage ruget. 20 juni Kjølberg, Onsø 4 llg = noget rugede, men ikke 
nlirmere undersøgL Første !g i de to første reder lagt l og 11 juni. Det ene rede lå i en liden gmn, de andre 
to i humlekjær. 
Tornsanger Sylvia dnerea: Reder: 14 juni Kolberg, Onsø. 6 llg = 7 dage ruget 
28 juni Tronddalen, Onsø 4 unger= 6 dag gml. Første llg i disse kuld lagt 2 og 6 juni. 
Imidlertid traf jeg allerede 21 juni udfløine unger, der tydede på, at fØrste ag måtte vAre lagt allerede 21 
mai. 28 juni syntes de fleste unger at have forladt rederne. 
Gråsangeren er heller ikke på langt nllr så talrig, som den tidligere har varet 
Møller Sylvia currUCtJ: 15 juni tog jeg på Sandbakke på Kirlceøen,, Hvaler, et kuld på 6 halvrugede, 
hvoretter første llg lagt 3 juni. 
Løvsanger PhyUopseustes trochUus: Reder: Første kuld: 21 juni. Faretangen, Onsø l unge+ S llg under 
kllikning. Andet k:uld: 14 juli Øreblik, Onsø S unger= 3 dage gamle. Første lg i disse kuld lagt 3 og 25 
juni. Det sidste rede, der lå i udkanten af skoven, var anlagt i en liden tuste af polypodiwn vulgare på en 
ganske tiden afsats på en forøvrigt gold og nøgen steil bergknaus crc l 1/lm over marken. 
Tornskate LDnius collurio: Reder: 16 juni. Hassel vik Kiikeøen 3 ag =friske. 
18 juni. Torp i Onsø 61lg = 3.3.3.3.3.0 dag rug. 20 juni. Kjølberg, Onsø 21lg =friske. 
21 juni. Dale store, Onsø 6 llg = 4 dage ruget 28 juni. Åle, Onsø S unger 6 dage gamle+ l ubefrugtet llg. 
Første lig i disse reder lagt henholdsvis 14,10,19,12 og 3 juni. Tre af rederne lå i enerbuske indtil et par 
meter fra marken, et lå i et vidiekjlir og det sidste lå i en vildribsbusk:. 
Hagefluesaooaper "Svart og hvit fiuesoapper" Muscicopø ølricapillll: Reder: 12 juni. Kjølberg, Onsø 
61lg = 5,5,5,5,5,0 dage ruget. 14 juni. KjOlberg, OnsO 5 llg = 3,3,3.3,3 dage ruget Første Ug lagt l og 7 
juni. I det fØrste rede, der blev undersøgt 5 juni, da endnu ikke alle llg var lagt, befandtes disse 
ovenfalckede af redematerialel 
Kjøttmeis Parus ~or: Mine gutter kom 4 juli i skoven over et talgoxerede hvorfra der lØd ynkelige og 

vedholdende skrig. Redet viste sig at indeholde 3 halvvoxne unger, der lå oven på en dynge af stinkende 
lig af sine søskende, medens forlUdrene ikke var at se. Komne til den overbevisning at disse af en eller 
anden grund måtte have forladt redet, - mAske omkomne - tog de de gjenlevende unger med hjem og 
anbragte dem i en dervllrende rugekasse, hvori der netop var et rigtignok em smule lldre talgoxekuld. I 
begyndelsen skreg de også her meget, men kom sig efterhånden, som de blev madet af sine pleieforllldre, i 
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dagens løb til ro. Den 9 juli forlod kassens oprindelige unger redet, men foraldrede fortsatte fremdeles 
samviUighedsfuld at bringe pleiebømene fØde, indtil også disse 11 juli forlod redet. 
Svartmeis Parus øler: Et på Rauø, Onsø 23 juni fwtdet rede lå pA marken i en trang Abning mellem to 
af jorden opstikkende stene, på et med lave enere bevoxet sted mellem udk:anden af skoven og stranden. 
Det bestod af mos med lidt hår indvendig og indeholdt 6 halvvoxne unger og et ubefrugtet ~g. 
Første 11g i dette vistnok 2det kuld altså lagt 29 mai. Kulmeisen hører også til de arter, der aftager sWrkt i 
mangde, hvortil en vasentlig grund må søges i den senere tids mere omfattende udhugst av gamle rådne og 
hule tr!ler - m.aord en bedre skovskjøtsel - hvorrad et stort antal småfugle, s:Irlig meiserne, få vanskelig for 
at fmde bekvemme redepladse. 
Løvmeis Puus palustris: Et ved Kjølberg, Onsø, 20 mai fundet rede indehold 7 ag, hvoraf det første var 
lagt 12 mai. Redet lå i toppen af en afbrudt rAdden bjerkestamme i et det foregående år af parus borealis 
(granmeis) lavet hul. Det at blØde hAr lavede tykke leie var anlagt ovenpå hins af enebasurevler bestående 
rede. 
Granmeis Puus borealls: Et 23 juni på Rauø, Onsø, undersøgt rede, der lå i en rådden aspestubbe 
indeholdt Wlsten voxne unger. Første llg antagelig lagt 2lll22 mai. 
Toppmeis Puus cris/Jzlus: Reder. 9 mai Elveslet, Onsø 5 llg- lO dage rugede. 
21 mai Dale store, Onsø 5 llg = nar fllrdige rugede. FØISte Dg lagt 26 april og 5 mai. Det første rede lå i et 
nyhakket hul høit i en stor aspestamme, i hvilken den årlig i de sidste Ar har hakket et nyt hul. 
Det andet rede lå i et natur li gt hul i en frisk asp. Hvad der ovenfor er sagt om kulmeisens starke aftagen og 
medvirkende årsag dertil gjelder også for denne an såvelsom for Parus palustris (L(Jwneis) og borealis 
(granmeis). Talgoxen klarer sig derimod bedre, da den fmder erstatning for det tabte ved de rugekasser, 
der vinder mere og mere indpas. 
Trekrdeper Certhla famililuis: IS mai tog jeg ved Elveslet i Onsø et rede med 6 llg, hvoraf det første var 
lagt 8 e, men det sidste sandsynligvis ikke før 15de, da !ggene endnu, ikke viste spor af rugning. Altså 6 
llg i lØbet af 8 dage. Redets beliggenhed var usldvanlig, idet lå i en stor vindfaldrod i et !idet hul mellem 
rØddeme og den endnu vedsiddende jord på rodens underside. Det var som slldvanlig bygget af fme 
grankviste og enerbast. 
Livesvale Hirundo TU.SIU:ø: Også ladesvalen er blandt de arter, hvor en stllrk aftagen har fundet sted. 
Taksvale Birundo urbiu: Tagsvalen er mAske aftaget i endnu høiere grad end foregående. Den ftnder 
heller ikke alle tider gunstig modtagelse hvor mange slå sig ned på samme hus for at bygge, da de jo alle 
tider mkker lidt til. Tagsvalen emArer sig ikke alene af myg og fluer. En langtid al sommeren driver den 
således en meget ivrig jagt på den blØdvingede Cantharis fuscicomis, der forekommer i stor masse på de 
sagflisfyldte tomter ved Grllsvik brug. Den flyver herunder helt nede ved marken og snapper disse insekter 
vistnok lige ofte medens de løbe som når de fl yve. Ladesvalen sees derimod aldrig at gjøre jagt på disse 
insekter. Men stendulpen og den grå fluesnapper er store yndere af det samme insekt. 
Linerle MollleilJIJ alba: Reder: 27 mai Dale store, Onsø 611g = friske 
31 mai Agerøen, Hvaler 6 llg = klJkk:efllrdige. l juni AgerOen, Hvaler 5 llg = 11 dage ruget. 
Første llg således lagt 22, 13 og 17 mai. Redernes beliggenhed var meget forskjellig. Således lå det første 
i en favnevedstabel, der var opsat lige ved en landevei, det andet lå ombord i en gammel ubenyttet 
!Wcsbåd, der lå fortØiet et stykke fra land, og var anlagt på en bob pudsegarn opunder dakket i 
agterstavnen. Det tredie lå i et hul i muren af ftlstningsruineme på Agerøen. 
Nattekvarter, Også i rugetiden overnatte linerne på bestemte steder, hvor de samles i stor mllngde fra de 
omgivende trakter. Således afgiver Arekilen på Kirkeøen med dens store rørskove et meget SØgt 
natteherberge. På Tisler så jeg også 31 mai, hvorledes en stor mllngde linerler, som forresten forekom mig 
at måtte vllre mange flere end der kunde høre hjemme på denne lille øgruppe, om aftenen tog kvarter for 
natten under to store søboder, som stod på paler over vandet. Tidlig om morgenen før det var ordentlig lyst 
var de forsvundne. Det ml dog rimeligvis blot v!lre de individer, som ikke har rugepligt, sandsynligvis da 
bannerne, som tilbringe natten på denne måde. 
Skjærpiplerke Anlhus obscurus: Reder: 24 mai. Søsterøeme, Onsø 4 llg, hvoraf no.4 unonnalt !idet = 
2.2.2. l dag rug. 31 mai. S&terOeme, OnsO S lg = friske. l juni. Agerøen, Hvaler 4 lig = 12 dage ruget. l 
juni. AgerOen, Hvaler 4 llg = 12 dage ruget. FØISte lig lagt henholdsvis 19, 27, 17 og 17 mai. Det første 
rede lå på marken i en tet grllstuste af fjorgammelt, høit og tØn grlls, der fuldstandig skjulte redet. Det 
andet lå dybt ånde i en vertikal smal fjeldrevne. Det tredie lå under en stor sten og Det fjerde endelig i et 
hul i de gamle forfaldne fl!stningsmur på Agerøen. Samtlige reder bestod udelukkende av rørre strå ovenpå 
et underlag af lidt mos. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus pmJensis: Tidlig ankomst. 11 april om morgenen er en engpiplJlrke 
skudt i Ålcbergene i Onsø, hvor to stkr. blev pAtruffet i følge. 
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Trepiplerke Anlhus arboreus: Rede: 11 juni. Dale store, Onsø 5 lig = lO dage rugeL 
Første llg lagt 28 mai. Det af strå byggede og indvendig med nogle hestetagel bekHldte rede lå på en trlibar 
bergskråning under roden af en tiden uddøet furu. 
Gulvspurv EmiHrh'JJ citri~Ulla: 2det kuld. Et 4 juli ved Åle i Onsø fundet rede indeholdt 4 Ag, hvoraf de 
3 var klllkkefllrdige, det ene ubefrugteL Første Ag således lagt 18 juni. 
Hortulan EmiHrizJI hortultlna: Hortulanspurven, der også hører til de stllrkt aftagende fuglearter, har iår 
vAret mere fltallig end nogensinde. 
Grlspurv Pøsser domesticus: Gråspurven er af de fugJe, som klarer sig bedst, dens mlingde er i stadig 
tiltagende. Intet under forresten, den har jo mistet sin vllrste tugtemester spurvehøken, som nu lllnger er en 
stor sjeldenhed at se. Om en gråspurv, som lagde 211g i en rugekasse uden rede og derefter påbegyndte 
sådant, se notisen for iuni: - 5 juni./ en rugekasse hos mig har en gråspurv l juni lagt et åg og dagen efter 
et til uden noget rede, men er samtidig begyndt at bygge. Siden har den iJcJce lagt flere åg, men er 
vedblevet at bygge. Formentlig er dens rede blevenforstyrret, efter at den havde lagt no gle ag, hvorefter 
den har jlyllet hUi, hvor den da måtte lagge de resterentk af af ku/det inden den fik tid til at lrygge rede. 
Nu synes det, som den vil bygge over de to åg, idet disse allerede er overdiiklæde og kommer formentlig om 
en tid med et nyt bdd 12 juni. Denforannåvnte gråspurv hor for/adJ /cassen uden at fU/dføre redet, 
rimeligvis fordi den ilc/æ har synes om at dens log i stadig er bleven visiteret. 
Bokfink FrlngU/JJ coelebs: Reder. 20 mai. Skåre, Onsø S grågr. llg = 5,4,3,2,1 dage rugeL 
20 mai. Kjølberg, Onsø 5 blå llg = S dage rug. 26 mai. HurrerØd, Onsø 5 grågr. :lg = 2 dage ruget. 
2det ]ruld: 14 juli Ørebak, Onsø 4 unger= 5 dage gamle. Første lg i disse reder lagt 15,11 og 20 mai 
samt 22 juni. Samtlige reder lå omkring en mandshøide fra marken, det ene i en ener, de øvrige i små 
graner. Nllrmere om det ene redes beliggenhed se notisen for 20 mai.- 20 maijandtjeg ved Sktlre et rede, 
der lå i en ganske tiden ogforkrøbled gran, der lam havde en /itlen barlurv i toppen. På en lilJen tørgren 
nedenunder denne lå redet tiit indtil stammen og var trods denne beliggenhed slet iklæ påfaldende synligt. 
Det indeholdt 5 grågrØnne iig, der var ulige varmet, således at no.l viste seg 5 dage ruget medens no..5 /cwa 
var l dag ruget. Samme dag fandt jeg også ved Kjølberg et rede, der lå i en lidtkn lubben gran noget ude 
på en gren, ligesom det foregående i en /cn.ap mandshøide over marken. Det indeholdJ 5 iig aj den blå form 
samtlige 5 dage ruget. 26 mai tog jeg ved Hurrerød et rede, der lå i en eMr ligeledes i en knap mandshøide 
fra marken. Det ilukholdt 5 grågr;nM åg "" 2 dage ruget. 
Tornirisk Unotø cannabiniJ: Et l juni på Søsterøeme, Onsø, undersøgt tomiriskrede indeholdt S nlisten 
kWckefllrdige lg, hvoraf således det første var lagt 14 mai. Redet lå på marken under en at de på 
Søsterøeme almindelige lave, krybende, rulsten teppelignende enere, som man rulsten kan gå ovenpå. 
Grønnsisik Acanthis spinus: l et 27 mai ved RØd i Onsø taget rede var det første lg antagelig lagt 19 
mai. De 3 eller muligens 4 Ag, der forulykkede under ned tagningen at redet fra toppen af deo høie furu, 
hvori det lA, var 5 dage rugeL Se nUnnere beskrivelse under mai: -10 mai. Sisilæn er også iår meget 
talrig, men den holder sig ligesom ifjor fremdeles jlo/ckevis, og /can jeg i/cke mårlce nogettil no gen 
foreståendt rugning. 27 mai. tog jeg ved R;d et rede, der lå i en stor enslig ftvu tål ved huseN! og var 
opdaget aj en aj lArs Røds s;nner. Det var imidlertid iJcke mulig at se redet nedenfra, diJ det lå mel lem det 
tålte bar på din yderste ende afen meget stor og lang gren (den 4defra toppen). Det var også, sd at sige, 
aldeles lllilgjengeligt og uerholdeligt på anden måtk end et s/cjåre grenen aj, hvilket udførtes aj en anden, 
medens jeg selv holdt grenen, men idet den blev lwltet af tog den tiDige gren overballance, så åggene på it 
når vippede ud og slog sig itu. Fuglen lå overmQde fast og var ik/æ til at få af hverlcen ved at sld i greMn 
eller huslce på den og jl;i først aJ, idet grenen blev kuttet af og vippede. Hvor mange åg der havde våret 
lauuJe ikke afgj;res, da bn fragmenter af2 gjenfandtes på marlæn nedenunder. Det bjergede iig var omtr. 
5 dage ruget. Det fiN! lille rede mdlte udvendig 8..5 ctm, indv. 4..5 ctm i diam. og var4 ctm dybt. Det var 
bygget aj fiN! grankviste, r;dtkr og mos, indvendig foret med hestetagel og hvide fjår. 
Grankorsnebb Lozia cunirostnz: Grankorsnllbben har fra tidlig om hØsten til senhøstes vliret meget 
almindelig trods nisten fuldst.Undig mangel på grankongler. De leve imidlertid i stor udstrWcning af 
rogneb!r, hvoraf dec er en mllngde, men spiser ligesom andre fmkartede kun kjlmeme. 
Stær Stumus Yulgaris: StAren har i de senere år vist en gUidelig forøgelse og er nu her i egnen så talrig, 
som den ikke har varet pl 30 år, hvortil vistnok den øgede interesse for ophllngning af rugekasser har 
bidraget megeL I 8 reder ved Onsø prlstegård blev antallet kun i et så meget som 6 llg i de øvrige S. Dog 
fandtes udenfor to al de sidste et udkastet eller sansynligvis helst udenfor redet vlxpet ag, der i det ene 
tilOOde lå knust på marken, i det andet lå i en grenkløft nogle cm nedenfor redeåbningen. Det fØrste Ag var 
i disse reder lagt 6,7 ,8,8,8,8,9 og 9 mai. 
Nøtteskrike GIIITUIUS glilndtuius: Også nØddeskriken bliver en mindre almiodelig fugl. 
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Vandprøvc= 0 o· o tJ Q 00 8.8.8.8.7.6.5 dage ruget. Første :lg i disse reder lagt 30 
april, 7 mai og 22 april. 
KrAke Corvus cornix: 9 mai tog jeg ved Elveslet i Onsø et rede med 4 ag, hvoraf det ene kun så stort som 
et skj!lreag. Indholdet i dette var dog normalt, men det var ubefrugtet 
Vandprøve = 'O Ø ØØ 0.3.3.2 dage ruget 
No. l (det lille) var mørkest. no.4lysest Et 21 juni ved Faretangen i Onsø undersøgt rede indeh. l unge, 2 
kWdcefllrdige og et ubefrugtet llg. Første llg lagt 4 og 30 mai, det sidste sandsynligvis omlagt kuld. 
Lerke Allludtz arvensis: Et 2 juli ved Rød i Onsø undersØgt rede indeholdt 5 llg, der var crc 12 dage ruget. 
Kuldet. hvis første lg således er lagt 16 juni er dog neppe zden gangs. 
Hærfugl Upupa epops: Ved Elveslet i Onsø, ikke langt fra Mellegånl, hvor ifjor en harfugl blev iagttaget 
en tid og endelig skudt 12 septbr. er 26 april auer iagttaget en sådan. Opholdet synes imidlertid ikke at 
have varet langvarigt, da den ikke er iagttaget senere. 
Spett Picini: Alle spetter bliver mere og mere sjeldne i omegnen afFredriksstad og har neppe nogen art 
med undtagelse av picus minor (dvllrgspett) på mange Ar forekommet rugende i de narmeste bygder 
omkring Fredriksstad. Selv i traktideme er de yderst fAtallige. 
Vendehals lyra torquillll: Vendehalsen er omtrentlige almindelig, som den har varet. For den har 
igrunden forholdene bedret sig, idet den fuldt ud har Bet erstalning for de gamle traer ved de nu mere 
udbredte rugekasser. Reder: 11 juni. Elveslet, Onsø .ll.k = 8.8.8.8.8.7.6.5.43.2 dage ruget 
12 juni. Brllkke østre, Onsø .l.Q.jg = 8.8.8.8.8.7.6.5.43 dage ruget. 
16 juni. Hasselvik, Kirkeøen_l.O_.b = 11.11.10.10.10.9.8.7.63 dage ruget. 
Første D.g i disse reder lagt henholdsvis 30 og 31 mai og 2 juni. 
I det sidste kuld må der v!lre henget 3 dage mellem det nlst sidste og sidste ag. 
Det første rede lå i et hul i en ek, de andre to i huller i friske aspetrller. 
Gjøk Cuculus caiUJrus: Gjøken holdt iår forholdsvis tidlig op at gale. Jag har ikke hørt den senere end 
15 juni. Også gjøken er betydelig aftaget i antal i de senere Ar. 
TArnseiler Cypselus apus: Tårnsvalen afreiste sent iår. Indti130 august er den således stadig iagtaget, 
men også endnu 4 september så jeg 3 individer. 
Vandrefalk Falco peregrinu.s: Et 22 april påRauøkalven, Onsø taget kuld bestod af 4 ag = ø ø ø B 
4,3,2,1 dag rugeL De to første llg omtrentlige mørkfarvede no.3 lysere og no.4 lysest. 
Sammenlign notisen for 23 april: 23 april modtog jeg et kuld pd 4 åg taget på Rauøkalven dagen forud. 
No.l = mørkt = 4 dage ruget. No.2 = 111Drkt = 3 dage ruget. No.3 = lysere = 2 dage ruget. (legning) fuld 
stØrrelse. No.4 =lysest= uden synlig spor afrugning. 
Vandprøve: Ø Ø Ø B 25 april bragtes tillensmanden en vandrefalk (lumn), der var skudt i 
Han/cøsundet, altså ikke langt fra Rauø, 18 april. 18 april blev en vandrefalk (han) sk:udt i Hankø sundet, 
og 30 april er atter en (han) skudt på Rauø, begge af samme mand. Det er sandsynligt, at den første han 
har varet den på Rauøkalven rugende huns mage, og at denne efter dens død har fundet en ny mage, som da 
også blev skudt. 
TArnfalk Falco tinnunculus: Tåmfalken synes også at vare sin undergang nar, ialfald i de nJrmeste 
bygder omkring Fredriksstad. Det synes meget påkrlvet at oph:lve prarnien for spurvehøk. Denne pdlmie 
gjør utvivlsomt meget mere skade end spurvehøken, idet en hel del uskyldige eller uskadelige fugle fllldes 
under tto eller angivende af at vare spurvehøk. 
Vepsevlk Pernis apil'orus: Ved Faretangen, Onsø, fandt min søn Wilhelm 28 mm i en gran et rede, der 
rundt kanten var belagt med friske bjerkeløkviste også samtidig to vepsehøke i n!rbeden, men nogle dage 
senere syntes redet forladt. 21 juni befandtes det beboet af en kråke, der de netop holdt på at udldakke sine 
4Ag. 
FjeldvAk Buteo lagopu.s: V ed Kirkeby i narheden af Grllsvik er 6 mai skudt en fjeldvåk, der blev 
påtruffet hvilende på en grantop. 
Ringdue Columba palumiJus : 
Skogdue Columba oenas : Såvel ringduen som skovduen sarlig den sidste, aftager i en sørgelig grad. 
Der findes jo knap tinger et hult trll. hvor skovduen kan ruge, og det er kun nogle enkelte steder, hvor den 
ruger i fjeldklØfter, som den endnu holder sig. Jeg har således ikke seet en skovdue på flere Ar. I de indre 
bygder af Smålenene skal dog ialfald ringduen endnu på sine steder v!lre almindelig. 
Dverglo ("den lille strandryle") Cluuadrills minor: Rede: 7 juni. Herføl, Hvaler41ig = 3 dage ruget. 
Første Ag således lagt l juni. Den 7 juni, da jeg traf den lille strandryle på flere steder på Hvalerøeme 
syntes den imidlertid endnu at vllre midt oppe i parringslegen og spillede på det ivrigste. Endnu 15 juni, da 
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jeg på ny besøgte en af de samme steder, hvor 3 par havde Lilholdt. syntes ingen af disse at vare komme til 
llglagning, ligesom de fremdeles holdt på at spille, om end ikke så ivrig som 8 dage tidligere. 
Vipe Vane/lus crisiJJtus: l juni havde jeg på Agerøen, Hvaler, atter anledning til at se, hvilken farlig 
fiende bugormen er for de der rugende fugle, sllrlig vaderne, idet en bugorm, som jeg slog ihjel, viste sig at 
have slugt 2 vibeunger. Den ene var naget fordøiet, den anden endnu ganske frisk. 
Enkeltbekkasin Gallinago tnedia: l juni fandt jeg på Agerøen, Hvaler, et rede med 4 nllsten 
klllkkeferdige llg. Første llg således antagelig lagt 14 mai. Jeg har aldrig tidligere truffet enkeltbekkasinen 
rugende på denne ø. 
Sothøne Fulica atra: 21 januar er en sodhøne skudt på isen (på Glommen) udenfor Grllsvik brug. 
Kvioand CkJngula glaucion: 15 og 16 juni traf jeg i Arekilen på Kirkeøen 2 hanner afhvinanden, 
muligens endnu ikke forplantnings dygtige individer, skjØnt, såvidt kunde sees gjennem kikkert, i ren 
pragtdragt. 
Ærfugl SomaterilJ mollissima: Undersøgte reder. 24 mai. Nordre Søster, Onsø 5 llg = 7 dage ruget 
+ l llg af Larus argentatus ( gråmålæ) = 7 dage ruget 24 mai. Nordre SØster, Onsø 5 llg = 7 dage ruget. 
24 mai. Nordre Søster, OnsO 4 ag = friske (ikke fuldl.) 24 mai. Nordre ~ster, Ons6 3 llg = friske (ikke 
fuldl.). 31 mai Søndre Søster, Onsø 6 llg =naget rugede (ikke nøiere undersøgt). 
l juni. Tisler, Hvaler 4 llg = friske (ikke fuldl.) . l juni. Tisler, Hvaler 3 lig =friske (ikke fuldl.) 
l juni Agerøen, do 6llg = 14 dage rugel De tre førstnlvnte på nordre Søster fundne reder lå n1lr sammen 
på afsatser i en steil fjeldvllg, og i n1lrheden havde også en grdnulge (Larus argentatus) i blot nogle få 
meters afstand fra det ene sit rede, hvori blot 2 llg, medens den havde lagt sit første llg i edderfuglens rede. 
Efter rugningsforholdet at dømme må edderfuglen sandsynligvis have lagt 2 11g, da gråmågen forlirede den 
sit første lg. Sammenlign notisen for mai: 24 mai Ullders;gte jeg pd nordre Søster 4 reder med 
Mnholdsvis 5, 5, 4 og 3 åg, men i det ene afdej;rstfllivnte lå også et gråmågeåg. De trej;rsteniivnte lå 
når sammen på aftatser i en steil jjeldvag, hvor også et rr4m4rew havde sit rede tat ved disse, blot no gle 
få meter fra det, hvori dens åg lå. Grdmågen havde således nok pd grund aj det niire naboskab taget feil aj 
sit og NJboens rede og foriiret den sit ene, utvivlsomt første ag, uagtet edderfuglen dengang selv måtte 
have mindst et eller /canske 2 åg i sit rede, hvilketfremgdr afrugningsforholdet. 
Selv hawle gråmågen blot 2 åg i sit rede, og diJ det ag, som lå i edderjuglredetjuJdlømmen lignede hine to, 
/cunde det ilcJæ våre tvivl om, at det måtte våre lømmen fra dette par, så meget mer, som det var det eneste i 
hele fjeldvåggen. At det var gråmågens j;rste åg sluttes aj aJ det var sr;"e end de andre to. Såvel 
gråmågens som edderfuglens åg (begge reder blev nemlig laget) var 7 eller måske 8 dilge ruget, hvor aj 
fremgår at edderjuglredet på den dag gråmågen lagde sit j;rste åg, målte have indeholdt mindst et eller 
mAske 2 åg. Åggene i det andet 5 ågs bdd syntes ved vandpr;ve at våre ligelangt ruget som det tagne 
bUd, medens de andre to reder endnu iJcJce var juJdJagte. 31 mai så jeg på S;ndre Søster et rede 6 åg, der 
var noget rugede, samlet rede med 3 frislce åg. Første lg i disse reder, med undtagelse af det 31te fundne, 
hvis lg ikke blev nøiere undersøgt. har varet lagt henholdsvis 13,13,21.22,.29,30 og 13 mai. 
GrAmAke Lluus argenkltus: Reder. 24 mai. Nordre Søster, Onsø 3 Ag= 7 dage ruget. 
24 mai. Søndre Søster, Onsø 3 :lg = Ruget i 3,2,1 d. Af llggene i det første kuld var det første lg, som foran 
ruivnt, lagt i et edderfuglrede, der lå blot i nagle få meters afstand. I begge kuld var det først lagte ag 
stØrst. det sidst lagte mindsl Første Ag i disse reder lagt 15 og 21 mai. De var ligesom endel samtidig 
fundne reder med l ll 2 lig sandsynligvis omlagte kuld. 
Sildemåke Lllrusfuscus: Et på Søndre Søster, Onsø 24 mai taget kuld indeholdt 3 llg = friske. 
No.l stØrst, no.3 mindsl Endel andre reder indeholdt samttidig lll2 llg. Det tidligste llg således lagt 22 
mai. Sildemågekolonien på søndre Søster er nu langt mindre end den var første gang jeg stiftede 
bekjendslcab med den for 27 år siden. Trods den specielle fredning af Søsterøeme synes plyndringen at 
foregå ligesA ugenert som før. 
Tyvjo Lestris parøsilicus: 7 juni traf jeg på Lauer og Tisler(Hvaler) på hvert af stedeme et par tyvjoer, 
men ingen af dem viste tegn til at have llg. 
Makrellterne Stemajluviatilis: Makreltemen har iår ligesom en flerhed af trllkfuglene vllret påfaldende 
fåtallig. Den hører forøvrigt til de arter, der er i starkt aftagende. 7 juni fandtjeg to reder, det ene på 
Lauer, det andet på Løberungen i udløbet at Løberen (Hvaler), begge med 2 friske ~g. således at det første 
llg i begge tilflllder har varet lagt 6 juni. I første halvdel af august og indtil2ode såes stadig terner på 
Grll.svilåloen, men fra den sidsblAvnte dato blev den borte derfra I holrneme er den imidlertid fremdeles 
iagtaget indti18 september. 
Teist Urill fTYlle: I et 31 mai på nordre Søster taget kuld på 2 Ag var disse ruget 7 og 5 dage. Første llg 
altså lagt 24 mai. 
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1904 
Mlltrost Turdus musicus: Reder. 5 mai, Brllkk:e østre, Onsø 5 lg = Ø alle = 2 dage ruget 
20 mai, Tmp Onsø 5 llg = 1 dage rugeL 20 mai Torp OnsO 211g = friske. Første llg lagt henholdsvis 
9,15,19 mai. Det ene ved Torp undersøgte rede lå nllsten helt i toppen af en liden tynd og spinkel gran crc 
Sm hØiL _ 
Rødstrupe Lusclnltl rubecula: 25 mai tog jeg i Ålebergene i Onsø et rede med S Ag = O O O O (}) 
=6 dage ruget Rede: lå i et sidehul i en med blåbar og tyttebflnis bevoxet rnostue og var hullet kun så 
dybt, at mosen dannede et hvAlv over redet Det betod af mos, strå og Iøvblade og var indvendig fore: med 
fine strå og hestetagl. Et rede med 6 Ag taget l juni se juni: - l juni modtog jeg et redl! med 6 ag laget i 
Gatuåsen ved Åle. Der var lagt et åg daglig, det sidste imorges hvorefter fuglen havdi! lagt sig til at ruge. 
Det aj mos og strå byggede rede var indv.foret med fine rødder og sorte hestetagl. 
Rødstjert Lusclnia phoenkurus: l juni et rede taget på Grasvik indeholdt 71lg =Ø= friske. 
Første llg lagt 26 mai. Redet lå i en plankestabel. . . -
Steinskvett Sarkola oenanthe: Reder: 22 mai SøsterØeme, Onsø 6 llg = ({) Ø ØØ_øe =friske 
=l dag ruget. 22 mai Søsterøeme, Onsø 5llg =friske ikke fuldlagt Første ag lagt 16 og 18 mai. Begge 
reder lå under stene. 
Jernspurv Accentor modularis: 25 mai et rede taget i Ålebergene i Onsø indeholdt61lg =ØØØØØ..er 
=l dag ruget. Redet lå i den meget Wt.e top af en liden gran vel 2 m høi og var bygget af fine grankviste, 
grov mos og enkelte strå samt indvendig foret med hestetagl. Første llg lagt 19 mai. 
Varsler La ni us e:rcubilor: 26 april iagttog jeg ved Rød i Onsø en varsler beskjD.ftiget med at jage. Den 
indtog herunder altid et høit stade, telegraftråden eller en trlltop, hvorfra den speidede efter bytte og ret som 
det var kastede sig ned på marken, rimeligvis for at fange et insekt, da den altid fløi op igjen efter kun et 
kon ophold og uden noget i nltbbet, hvorefter den hver gang indtog en ny vagtplads. 30 april er et individ 
skudt ved Øreli i Onsø. 
Grlnuesnapper Muscicapa grlsola: 6 juni taget ved GrD.svik et rede med 5 friske lg, hvoraf det første 
lagt 2 juni. Redet lå i en plankestabel i lastetomten. 
Kjøttmeis Parus fll4ior: Reder. 17 mai. Ålebezgene, Onsø, 10 friske llg, sandsynligvis ikke fuldlagt, da 
fuglen ikke var tilstede. 17 mai. Ålebergene, Onsø, l Ag. Første :ig lagt 8 og 17 mai. 
Svartmeis Parus aler: Rede: 17 mai. Øreblllc, Onsø 9 Ag= (J) (j) (J)qHJ)(j)<!)(P Ø =l dag rugeL 
Første Ag lagt 9 mai. Redet, der lå i et gammelt hakket hul i en orestubbe, bestod af fine grå bh af 
forskjellige gnarere ovenpå et underlag af fm mos. Efter at hun var fløiet af kom hannen tilstede og gav 
den føde. 
Løvmeis Pcuus palustris: Reder. 8 mai. Onsø prllstegård 8 llg = Ø = friske. 
14 mai Ålelieme, Onsø 8 llg = 000(1)$~ = 2 dage rugeL SkjØnt Aggene i det sidste kuld var 
2 dage ruget var endnu intet embryo synligt, men hviden var i de 4 første llg temmelig stiv, i de øvrige 
derimod omtrent nonnal. Første llg lagt henholdsvis l og 5 mai. Det første rede lå i en frisk hul asp, det 
andet i et llldre hakket hul i en crc S m hØi kavrAdden bjerkestamme. Rederne bestod af et tykt leie af 
forskjellige slags hår og uld (fåreuld} på et underlag af mos. Det ved Ålelieme fundne rede var allerede 
under bygning 17 april, da begge mageme bragte materialier. 
NatteJcvarter : Da jeg om aftenen lO mai under&Øgte redet ved Ålelieme lå hun i redet, medens han lå i et 
hul i toppen af den samme stamme. Det var ligeledes aften, da jeg tog det fØrste rede ved Onsø prllstegård, 
og det var allerede begyndt at skumre (kl. l/2 9} da jeg var filrdig med at udtage llggene, og meiseme, som 
fra første af begge bavde varet tilstede var imidlertid blevet borte. Men da jeg gik derfra, kom jeg forbi en 
anden aspestamme i nlrheten, som havde flere små, vistnok af meiser i sin tid hakkede grunde huller, og da 
jeg i forbigående stØdte med stokken i denne, viste det sig at begge meiseme bavde taget kvarter ber for 
natten i hver sit hul, der såvidt var stort nok til at romme en af dem. Jeg har også før seet meiser tilbringe 
natten i disse huller, ligesom også i andre lignende grunde huller. 
Granmeis Parus borealis: Rede: 25 mai. Ålebergene, Onsø 1 Ag = 4 dage rugeL 
Da redet 17 mai indeholdt 2 llg, befandtes disse ovenUIJdcede. 
Redet lå i en rAdden aspestamme det var us!ldvanlig lidet og bestod alene af bast samt nogle t1 fjllr. 
Toppme~ Parus cristatus: Reder. 29 april. Ålebergene, Onsø 6 Ag = ØØØØ.efe = friske. 
29 april Elveslet, Onsø S llg =Ø alle= friske. l mai Ålebergene Onsø 5 ag = {J) ØØØ Ø 
Ruget 2,2,2,1, O dag. I no.l-3 begyndende embryodannelse, no. 4+5 helt friske. De to første reder lå i 
nyhakkede huller i ddne aspestammer, begge hØit oppe. Det tredie rede lå i et vertikalt natwiigt hul i en 
gammel asp. 
I det første rede var llggene overdllkket og ingen af fuglene var tilstede, men medens jeg var beskjllftiget 
med at udtage llggene, kom de begge tilstede medbringende dotter a! hår, som de rimeligvis yderligere 
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skulde d1Ucke over liggene. Det samme gjorde også hun ved det sidste rede, efter at den var gået af, idet 
den efter en lidcn stunds fra var vendte tilbage med en dot hår. 
Trek.ryper Certhiafamilillris: Reder: 20 mai, Torp, Onsø Sig= 6 dage ruget 
Første lig således lagt l O mai. Redet lå mellem løsnet bark på stammen af en stor frisk gran i omtrent 2 
meters høide fra marken. Barkstyk:ket var løsnet helt fra i underkant og redets bund stakk frem nedertil. 
Linerle Motacillll alba: Reder: 23 mai. Agerøen, Hvaler 6 ag = QQOOOO Ruget 7.7.7.7.7.6 
dage. 23 mai. Agerøen, Hvaler 6 !lg = Q0 QQO Cf Ruget 6.6.6.6.6.6.- dage. 
8 oktober Grll..svik 5 ag = friske. Et !g begyndt at rådne. 
Dette sidste kuld blev fundet under pålllgning a! ny tagsten på et hus hos kaptein G. A. Larsen. Skjønt 
kuldet selvfølgelig må have ligget nogen tid forladt, kan det dog neppe antages at have ligget så meget som 
et par måneder under påvirkning af de solvarmede tagstene uden at vllre gået helt i forrådnelse. Kun et af 
llggene viste tegn til begyndende forrådnelse, idet hviden var noget blak og tyk. men de øvrige var så friske 
som nylagte. Det synes således utvivlsomt at vare et kuld no.3 lagt henimod eller i midten af august 
Åggene i dette kuld udmarkede sig også ved sin indbyrdes store forskjel i stØrrelse, idet Ulngden var 18-23 
mm. De på Agerøen tagne kuld lå i huller i de gamle filstningsmure. 
Det første ag i disse sidstnl!.vnte reder lagt 12 og 13 mai. 
Skjærpiplerke Anthus obscurus: Reder: 
22 mai. Søndre Søster, Onsø 4 ag = V alle= 3/4 ruget= 10 dage ruget 
22 mai. Søndre Søster, Onsø 4 lg = {l alle = 2(3 ruget = 9 dage ruget. 
22 mai. Søndre Søster, Onsø Sllg = Q1j QJ20 Ruget i 7.7.7.7.0 dage. 
23 mai. Søndre Søster, Onsø 5 llg = 13 dage ruget= nasten ldikkefllrdige, med brister. 
23 mai Agerøen, Hvaler, 4 llg = O 000 = 8.8.8.7 dage. 
Første llg lagt 9,10,11,6 og 13 mai. Samtlige reder bestod udelukkende af tØrre strå, men beliggenheden 
var meget forskjellig. Således lå det første rede i et dybt og tnmgt hul under en bergknast. Det andet lå 
under en stenhelle, det 4de dybt inde i ~n trang vertikal klippespalte og det ste under en sten. Men meget 
afvigende og eiendommelig var det 3die redes beliggenhed,- det JA i en ruedannet ovennåde tlltvoxet ener, 
hvor det var anlagt i en liden Abning mellem toppene. rh 
Gulvspurv EmberizJJ citrinella: Rede: 30 mai. Dale store, Onsø 5 lg = \j/ cp cp (/) ({) 
Ruget 2.2.2.2.0 (ubefr.) • Første !lg lagt 24 mai. Redet lå under kanten af en røslyngtue. 
Hortulan Emberiza hortuli:M: Reder: 21 mai Hurrerød, Onsø 5 lg = Ø alle = friske. 
28 mai. Hurrerød, Onsø 5 !lg = .ØØØØG: Ruget 1.1.1.1.1 dage. 29 mai Hauge, Onsø l ag. 
Redet fandtes senere plyndret. l juni. Hurrerød, Onsø 5 lg = 4 dage ruget. 
Det 29 mai undc:rsøgte rede lå i en røslyngtue på et for stØrste delen snaut berg ikke mange skridt fra 
hannens sangplads - en tør furu. Første ag lagt henholdsvis 17, 23,29 og 24 mai. 
Gr!spurv Passer domesticus: Reder: 9 mai Grasvilc 5 :tg. 
Åggene, der sikkerlig havde vllret ruget på i 3 h 4 dage viste intet spor af embryodannelse. De flød alle 
som korke og indholdet syntes at vare bed!rvet, hviden uklar og tynd, blommen stiv. Enten må de alle, hva 
der er lidet sandsynligt. have varet ubefrugtede, eller de må have taget skade al frost, der indtraf hyppig i 
dagene 4-8 mai. Redet, der lå på taget af mit hus under en tagsten, lå ikke som sadvanlig i den nederste 
rad, men i raden ovenfor. 14 mai. Grllsvik- 6 llg, der netop befandtes under k.llikning, idet den første unge 
allerede var fremkommet Første llg i det første rede antagelig lagt l mai, i det 2det 25 april. 
Pilrmk Passer montanus: I to reder på et hustag på Oxeviken i Onsø fandtes 21 mai henholdsvis 5 og l 
llg. Det første !g således lagt 17 og 21 mai. Da disse reder 25 mai skulde tages, befandtes de begge 
plyndrede, åbenbart af tårnsvaler, og lggene fra det første, der lå under nederste tagstemakke, fandtes 
knuste på marken nedenunder, medens de 5 llg, der tilhørte det andet, lidt hØiere oppe liggende rede, lå 
rundt omkring redet, tildels under de nanneste tagstene, medens en tårnsvale lå i redet. Åggene, som 
desuagtet var hele, viste sig at vllre l dag ruget. 
Bokfink Fringilla coelebs: Reder: -.J-2 mai Råde llg. 12 mai Råde 3 reder endnu uden lg og delvis ikke 
fuldt fllrdige. 15 mai. Skuggerød, Onsø 5 blå ~g = Q) (])Ø Ø.ø Ruget 2.2.2.-.1 O dage. 
16 mai Dale store, Onsø 5 blå l!g = QQ ODD Ruget 5.5.5.5.5. dage. Første llg i 
disse reder lagt 12,11 og 7 mai. De i Råde undersøgte reder lå samtlige i oretrller i en stor orelund. Det 
ved Skuggerød tagne rede lå i en ener 2 m hØiL 
Grønnfink Linota chloris: Rede: IS mai Fredheim, Onsø 411g = Q QOO Ruget 8.8.8.7 dage. 
Redet lA i en høi ener og var vllsentlig bygget af mos og nogle stive strå. lndvendig foret med fine rødder, 
hår og et par ljilr. Første lg lagt 5 mai. 
Tornirisk IJnota canMbina: Reder: 7 mai. Brllkke østre, Onsø 4 Ag = 4 dage ruget. 
17 mai Ålelieme, Onsø 5 llg = friske. Første llg i disse reder lagt 30 april og 13 mai. 
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Stær Sturnus )IU!garis: Undersøgte reder: 8 mai Brllkke østre, Onsø 2 Ag. 
8 mai Onsø prastegård 4 reder med l llg. 15 mai Kjølberg, Onsø 4 Ag = friske. 
15 mai Onsø prastegård 3 ag =friske. ~..l!l.!!. Onsø prll.stegård 41lg lidt rugede. 
20 mai Onsø prastegård 5 ag = <D<P~ Ruget 2+,2+,2,2,1 dage rugeL 
Første llg lagt henholdsvis 7 ,8,8,8,8, 12,13,9, 15 mai. De fleste af de undersøgte reder blev forstyrret af 
plaugkråker og flere eller fllrre llg udkastet af denne, uden al den i mere end et tilflllde tog redet i 
besiddelse. De fleste måtte derfor nøie sig med at udruge 3-4 llg. 
Skjære Pica europaea: Reder: 12 mai. Karlshus, Råde 7 Ag 00Cf) (]) ØQ)Ø Ruget 2.2.2.2-.2-
.2-. 1 dag ruget. 15 mai Kjølberg, Onsø 8 ag = k.lakkeferdige. l den sidste kuld var det ene llg betydelig 
lysere end de øvrige temmelig mørke llg. Første lg i disse reder lastt 5 mai og 21 april. 
KrAke Corvus corniz: Reder: 12 mai Rød, R!de S Rg = O O (J) ,C]) Ø Ruget 5,5,4,3,2 dage. 
De 4 første llg meget mørke, det sidste lyst. 15 mai. Kjenne, Onsø 3 lg (ikke Culdlagt). 
15 mai Rødskoven, Onsø 3 llg ( ildce fuldlagt ). 24 mai Agerøen, Hvaler 4 Dg = ubetydelig rugede. 
Det sidste rede lå i en knapt 2m hØi barlind. Første lg i de tre første reder lagt 6,13,13 mai. 
Sanglerke Alauda anensis: Rede: 22 mai Nordre Søster, Onsø 4 llg ~ alle. Ruget l dag. 
Embryo var endnu ikke synlig. Første llg lagt 18 mai. 
Fuglen lå meget fast på og fløi først af lige foran mine fødder. 
Trelerke Alauda arborea: Rede: l mai Rødsdalen, Onsø 4 llg = <P Ø Ø Ø = l dag rugeL 
Embryo var endnu ikke synlig. Fuglen lå meget fast. Første l!.g lagt 27 april. 
Kattugle Strix aluco: 12 april tog jeg ved Onsø prll.stegård et rede med 41lg = Ø ·Ø Ø Ø. Rnget 3.3.2.1 dag. 
Redet blev undersØgt lO april og indeholdt da 3 llg. Det blev således constat.eret at det sidst lagte !g var 
mindre end de øvrige. Fuglen lå begge gange på, indtil jeg var klatret nAstcn op til redet, der lå i en stor 
hul asp. Der var intet andet underlag for aggene end den morkne ved, der dannede hullets bund, blandet 
med endel af fuglens egne fjllr. Skjønt :tggene var fra 3-1 dag rugede viste ingen endnu naget embryo. 
Rugningen var endnu kun kjendelig på at hviden i no.1 og 2 var meget stiv, noget mindre stiv i det 
sandsynligvis kun 2 dage rugede no.3 og endnu omtrent nonnal i det sidste vel et døgn rugede lg. Første 
llg lagt 8 april. 
Spurveugle Athene passerina: 24 marts blev ved Hurrerød i Onsø skudt en spurveugle, som kom 
flyvende med en fuglekonge i kløeme. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Rede: 28 mai. Søndre Søsterø, Onsø 2 små unger+ l ubefr. !g. 
Da jeg 23 mai på afstand, iagttog det vanskelig tilgjllngelig rede, syntes det på fuglene, som de allerede 
skulde have klakket, men overbringeren af det ubefrugtede og rådne llg anså de små hviddunede unger for 
nyldakkede, hvad der også synes sandsynligt efter den givne beskrivelse af stØrrelsen. Når således den ene 
unges alder beregnes til 2, den andens til l dag, er det fØrste lg sandsynligvis først lagt 29 april. 
Lerkefalk Fal co subbuteo: 29 mai er en han af Ulrkefalken ihjelslaet i Onsø prastegårdsskov, hvor den 
blev påtruffet med en stAkket ving, så den ikke kunde flyve. 
Spurvehauk As tur nis us: I et ved Langgård i Onsø allerede l mai fondet fllrdigt rede fandt jeg 15 mai 
fragmenter af et ødelagt llg og frisk blomme og hvide ved siden af. Fuglene var ikke at se. Det var 
sandsynligvis det først lagte !g, som her var bleven ødelagt, ganske vist kort før mit besøg, da det hele så 
så friskt ud. Første lg således lagt 15 mai. 
Sandlo Cluuadrius hilllicula: Strandrylen syntes 23 mai under et besøg på Agerøen, Hvaler, 
ialmindelighed at have unger. Så dog et rede, hvori 3 adskillig rugede llg, hvis rugningsgrad, da de ikke 
blev taget, ikke blev nllrmere undersøgt. 
Dverglo ("den lille strandryle") Clulradrius minor: Den lille strandryle syntes under et besøg på 
Akerøen, Hvaler 23 mai endnu ikke at vare begyndt at spille. 
Vipe VaneUus cristatus: På Agerøen har der i de 3, 4 sidste år vftret adskillig flire viber, end der havde 
varet i no gle år tidligere. Det samme er også tilfilldet på Sletteme (R!de), hvor den også for nagle år siden 
rugede ret talrig, men i de sidste år endog er bleven helt borte. · 
Sothøne Fulica atra: 2 april er en blishøne skudt på elven uden Gdlsvik brug. 
Ærfugl Som~~teria mollissima: Reder. 22 mai. Struten, Onsø 5 lg =adskillig rugeL 
Redet, der ikke blev taget, indeholdt kun ganske lidet dun. 23 mai. Nordre søster, Onsø 5 flg = 7 dage 
ruget. 23 mai. Agerøen, Hvaler 311g =friske. Redet, der endnu ikke var fuldlagt indeholdt adskillig dun
crc 1/4 kvantum. Første llg i de to sidste reder lagt 12 og 21 mai. 
Toppdykker Columbus cristatus: 9 januar er en hvidstrubet toplom skudt udenfor Papper, Hvaler, hvor 
den blev påtruffet på Aben sø langt fra land. 
Teist U ria gryUe: På Struten, Onsø, undersøgte jeg 22 mai to reder, der begge indeholdt et friskt lg. 
Første llg i begge reder lagt 22 mai. 
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Måltrost Turdus musicus: I tre k:uld var første lg lagt 10,11 og 19 mai. 
I det ene af disse kuld (no 18 taget 21 mai ved SkårØd i Glemminge) havde Aggene en ualm. rund follB. 
Steinskvett Slaicola oenanthe: En stendulp, hvis 7 Ag ble den berøvet 31 mai, samme dag som det sidste 
lig blev lagt, lagde allerede 5 dage senere i et nyt rede i narheden det første llg til et nyt kuld på 5 llg, hvilke 
blev kUikket 23. juni. Det første lg i det fØrste kuld altså lagt 25 mai. I det omlagte kuld 5 juni. 
Til rugningen er i dette tilflllde således medgået 14 dage. 
Buskskvett Soxicola rubetm: I et kold på 7 llg raget ved Tronddalen i Onsø var det første llg lagt l juni. 
Munk Syl..,iø atricopUla: I et k:uld på 5 Ag taget ved Tvetemyr i Ålebergene(Onsø) 5 juni var det første llg 
lagt 31 mai. Åggene, der således var l dag rugede viste hår hos de 4 første det første tegn til embryo. 
Beskrivelse af redet se notisen for juni (no 35) - 5 juni tog jeg ved Tvetemyr i Ålebergene et rrwnkerede 
med 5 åg i påbegyndt rugning. Redet, som jeg allerede havde fundet28 mai (ful dl fiirdig) indeholdt 2 juni 
3 åg. Kultkt var sdledu nu l dag ruget og viste i de 4 første iig tktfØrste tegn til embryo. Det temmelig 
fast og noget tåltere end havesangerens byggetk rede ld crc 30-35 cm h(Jit i en liden gran i en låt klyng af 
små grtmbuslæ. Det var bygget of fine riskviste (øf grøn og lyng), strå og lyngrødder samt mos 
sammenj(Jiet med inseklspind, tkr dottevis kliidte retkt indvendig. Jndvendig foret med finere strå og no gle 
hestetagl. Udvendig diam. crc JOOmm. Ind. diam. 60mm, dybde 45 mm. -
Hagesanger Sylria hortensis: I et i Fredriksstad 15 juni taget kuld på 5 flg var det første lagt 6 juni. 
Redet bestod nisten udelukkende af sorte hestetagl og kun yderst fl strå udvendig. 
Tornsanger Sylria cinerea: I et ved RØd i Onsø 8 juni taget kold på 5 Ag var det første lg lagt 29 mai. 
Redet lå i bjømebarris (rubus fruticosus). 
Møller Sylria curruca: I to kuld tagne i Onsø 14 og 25 juni indeholdende henholdsvis 5 og 61lg var det 
første Ag lagt 5 og 13 juni. Bygningen af det første rede blev påbegyndt 28 mai, altså 8 dage før det første 
Ag blev lagt. 
Tornskate Lanhls colhuio: I tre reder indeholdende 6,7 og 5 llg tagne 4,7 og 8 juni var første Ag lagt 29 
mai, l og 2 juni. I et rede var Jiggene ulige rugede <se no 39) - 8 juni tog jeg ved Rød på Krager;en et rede 
med 5 åg, der lå i et slåperiskrat. Det indeh. 4 juni 3 åg. De 3 første iig 4 dage ruget, no 4 = 3 dage ruget. 
no 5 = 2 dage ruget. - Et rede lå i en rishaug, det andet i en zirbusk:, det 3die i et slåperiskral 
Ved en afrederne ble han obs. rugende. Om mistanke på tomskaden for llgrøveri se notisen under juli.- 15 
juli. VedLevvelføndt Wilhelm tat ved gården i en tål ener l juni et torniriskretk, hvo"i det fØrste ag 
netop var lagt. Efter at5 åg var lagt begyndte rugningen, men igtlr (14de)føndtes redet tonet og forlagt. 
Hvem har her våret ran.smanden, når mulighedfor at det har våret b;rn i dette tilfålde er udelulcJæt, og det 
heller ikh synes at la.uiM våre ekorn, do. bunden ikh var opruslæt. Den eneste på hvem mistanken i dette 
tilfålde kan folde er tornskmlen, der heromkring er meget almindelig, og hvorafnetop et par havde rede 
med ny/dålcJcede unger tål ved, netop som tornirisken begyndte at lågge ag. Det er så ofte at åg eller unger 
kommer bort fra reder, som jeg har fundet,pd en uforldarlig måde.-
Hageftuesnapper "Svart og hvit ftuesnapper" Musckapø ølricapilla: I tre kuld på 7, 7 og 4 llg var det 
første Jlg lagt 17 og 19 mai og 25 juni. Da det sidste rede lå på et sted, hvor fuglen neppe har vAret 
forstyrret af meMesker er det ikke usandsynligt at der her foreligger et tiltlllde af 2de r;ana;s rugning. 
Gn\lluesnapper Muscicapa grisola: I tre reder var det første lg lagt 9, 11 og 19 juni. 
I et rede i en hos mig opsat rugekasse, hvor rugningens gang blev iagttaget, blev de 5 llg udkWcket den 
13de dag, hvorefter ungeme 13 dage gamle forlod redet fuldt flyvedygtige. 
Sent kuld: 26 august så jeg på Grllsvik netop udfløine unger, som blev madet affodildrene. Medens 
afreisen allerede for Ulngst var tilendebragt blev denne familie fremdeles iagttaget 5 september. 
Kjøttmeis Parus major: I tre talgoxereder var det første lg lagt 6, 6 og 15 mai. I et af disse, der blev 
taget, et k:uld på 11 !g, var disse ulige ruget, idet 8 var 6 dage ruget, de øvrige henholdsvis 5 - 3 dage. (Se 
kold 14 i listen) 
Svartmeis Pørus øler: I et 19 mai taget kuld på Sig var det første lagt 12 mai. Åggene var ulige ruget, 
idet 5 var 3 dage ruget, øvrige 2-0. 
Løvmeis Pørus palustrls: I et ved Øienkilen i Onsø 25 mai taget kuld på 9 llg var det første llg lagt 9 mai. 
Redet, der lå i en hul eg, bestog nisten udelukkende af hvid bomuld blandet med ubetydelig hår. 
19 mai iagttog jeg et par, som havde rede i en rAdden or, og allerede havde unger, hvilke de netop var 
travelt beskjaftigede med at bringe fØde. SåUlnge jeg iagttog dem, var det alene hun, som gav ungeme 
fØden. Hannen gjorde dog ttolig sin skyldige pligt og bragte stadig mad den også, men afleverede den altid 
til hun, som modtog den udenfor redet ligesom en unge med zitrende vinger. Kom han før hun til redet, 
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ventede den indtil hun havde varet inde i redet med sit, hvoretter denne fløi hen til hannen og fik det den 
havde samlet. Efter hver fodring fløi begge mageme bort sammen, men vendte ikke altid sammen tilbage. 
Graømeis PØ111S borealls: I 10 reder indeboldende 7 og 8 Ag var det første i begge lagt 14 mai. I det 
første kuld syntes alle Ag lige meget rugede, men i det andet derimod ulige og var henholdsvis 
5,5,5,5,4,3,3, og 2 dage rugeL 
Toppmeis Pørus cristatus: I et 30 april taget kuld på S llg var det fØrste ll.g lagt 21 april. 
Fodringen af ungeme foregår nøiagtig som hos Parus palustris (løvmeis). Se derom notisen for 19 mai, da 
jeg traf et par af hver af disse arter bosat i samme trll. -19 mai: fandJ jeg ved Kj;lberg i samme trii 
(endelvis råd&n or) to reder, det ene tilhørende en topmeise i crc 2112 m h;ide, det andl!t tilhØrende en 
sydlig sumpmeise i 5 d 7m høide. Da begge havde unger, blev rederne i/c/æ nøure unders;gt, men jeg 
iagttog fuglene en tid, da de netop var ivrig beskjåftiget med al fordre ungerne. SdliJnge jeg gav agt pd 
dem, var det alene hunn hos begge arter, som gav ungerne /oder. Hannen gjorde dog ogsd trolig sin 
skyldige pligt og bragte stadig mad, men afteverede den altid til hu.nn, tkr modtog tkn ligesom en unge 
med zitrende vinger. Efter hver fodring jl;i begge magerne bort sammen, men vendte i/clæ altid sammen 
tilbage. Kom lwnnj;rst, venlede den, indtil hunn havde våret i redet med sit, hvorefter dennejl;i hen til 
hann ogfikdetden hawk samJet.-
Trekryper Ctrthlafamiliaris: Da jeg 19 mai underSØgte et trllkryberrede, hvorl6 megetrugedc llg,lå 
begge mageme i redet. Det var ved middagstid. 
LAvesvale Hirundo ruslka: IS reder, indeholdende 5,5.5,6 og S llg var det første Ag lagt henholdsvis 
19,19,14,24 juni og 7 juli. Åggene var i samtlige kuld mere eller mindre ulige rugede. Sammenlign 
oversigten over de gjorte fund. 
Taksvale HirundJJ urbkD: I et 2 juli på Levvel i Onsø undersøgt rede med 6 ll.g foregik. netop kllikningen. 
Det første lg således lagt 14 juni. Først 2 august -30 dage gamle- fløi ungeme første gang ud af redeL De 
benyttede det endnu et par dage, men forlod det derefter ganske. 
Linerle MotacilliJ alba: I et på Knlgerøen 31 mai taget kuld på 6 Ag var det første llg lagt 16 mai. 
Trepiplerke Anlhus ørborew: I to reder, det ene med 6, det andet med 5 llg, var det første lg lagt18 og 
21 mai. 
Gulvspurv Emberizll clbilui/Q: I to reder, det ene med 4, det andet med 5 llg, var det første ag lagt 13 og 
15 mai. Det ene al disse reder, taget ved Torp i Onsø 19 mai, havde den uslldvanlige beliggenhed i en høi, 
tllt ener l l(l met.er over marken. Redets beskrivelse se notisen for 19 mai -_19 mai fandl jtg ved Torp et 
gulspurvrede, der 14 i en /løi, tiil ener henved l 112 m over marken, en for gulvspurven her tillands sjelden 
mtide al placere sit rede pd. Det var bygget afmos, strd og rigelig enebast, indvendig sd tål foret med 
sorte hestetagl, al dt!t 1.1/UUrliggende materiale var jWd.rtiindig diikket. De 4 langagtige med et rigt 
znirkelbelte foran midren pryde de iig var 3 dage ruge de. Fuglen ld yderst fast pd og gik først af, da den 
blev strøget over ryggen med fingeren. 
HortulaD Emberizll hortuløJUJ: I tre reder var det første Ag lagt 12, 14 og 17 mai. 
Kanarierugl Serlnus cønaria: Om et kuld på S lg lagt al ram kanariefugl , se notisen for 16 mai: - 16 mai 
modtogjeg afpaswr Evje, hersteds, et hos ham lagt lculd lr:IJn.ariefugl pd 4 åg (oprindelig 5, hvorafet det 
ene bleven knå/clæt). Åggene der var borttaget for crc 8 dage siden,f;r fuglen havde ruget noget videre på 
dem, var sdledes friske, tUt sidst lagte endnu slibrigt. 
Gn\spurv Pøsser domesdcus: I 5 reder var det første lg lagt l og 6 mai, 4,7 og 18 juni. 
Et gråspurv fta hvilket jeg tog ll.ggene 6 mai (l te lg var lagt l mai) lagde først 18 juni det første ag til nyt 
kuld, - begge gange S llg. I begge disse tuld havde llggene den egenhed at pletteme var stllrkest samlet på 
en side. I samtlige kuld er det sidste lg ikke alene lysest. men også stØrst. 
Bokrmk FrlngilliJ codebs: I et kuld på Sig taget 7 juni var det første llg lagt 30 mai. 
Grønmmk LJnoiiJ chloris: Reder: 16 mai Ålelieme, Onsø 5 lg = l-O dag rugeL 
16 mai Ålelierne, Onsø 5 unger= 6 dage gamle. l juni Borgls, Onsø S unger= 7 dage gamle. 
l juni Borps, Onsø S unger:: 4 dage gamle. 8 juni Ålelierne, Onsø 3 llg = friske; redet blev forladt 6 juni. 
Første lg i disse reder slledes lagt henholdsvis 12 mai, 22 april, 10 og 7 mai samt 4 juni. 
Det sidstc vistnok 2dre gangs kuld. 
Toruirisk Llnota csnnabhuJ: Undersøgte reder. 11 mai Kragerøen 2 8g =friske. 17 mai fantes redet 
plyndreL 21 mai Glemminge 4 unger= 9 dage gamle. 21 mai Glemminge 4 unger = 6 dage gamle. 
21 mai Glemminge 4 unger = 5 dage gamle. 21 mai Glemminge 3 llg = rldne, som fuglen endnu rugede 
på. 21 mai Glemminge 21g = friske. 29 juni Viker Onsø 71g = 10 dage rogede. 
5 juli Levvel, Onsø 5 lg = friske. I disse kuld, med undlagelse af det med 3 ddne lg, har således det fØrste 
llg vllret lagt henholdsvis lO mai, 26, 29, 30 april, 20 mai, 13 juni og l juli. 
De to sidstc tilhøre sandsynligvis 2den gangs kuld. 
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Dompap Py"huiD øuropøta: 21 mai traf jeg i Glemminge på to forskjellige steder 2 dompaphanner, 
hvoraf sirlig den ene viste sig lngstelig, som om den havde rede eller unger i narheden. Se notisen for 
n!vnte 4ato: - 21 mai trafjeg ved E"t~enrød og Slarød i Glemminge 2 dompaphanner. Begge ho/dl til på 
steder med meget tåt ungskov af gran, furu og bjerk. Den ene viste sig meget ångstelig, men nogensteds at 
opdJJge redet 'WU umulig. Denjl(Ji rundt mig fra grantop til grantop under stadig lok, men hunnen eller 
ud.flØine unger wu i/clæ at se. 
Stær Stumus rulgaris: AI 4 undersøgte reder indeboldt det ene 5, de øvrige 6 ag. I disse sidste var det 
første llg lagt5, 5 og 7 mai. 
Nøtteskrike Gørrulus giDndørius: I et ved Oxerød i Onsø 14 mai taget kuld på 6llg var det første lagt 9 
mai. Rugningen viste sig at vllre begyndt allerede efter at det første llg var lagt, således at dette var 5 dage 
ruget, medens det sidste var friskt. Redet lå i en høi enstammet ener i crc 2 1/2 m hØide fra marken. 
Skjære Pka øuropua: I et ved Brllkke i Onsø taget kuld på 7 1lg var det fØrste lg lagt 5 mai. 
Krike Corvus corniz: I et ved Foden i Onsø 30 april undcrsøgt rede var det første ag lagt 21 april. 
Trelerke A/Quda ørborea: I et i Ålebergene 24 april taget kuld på 4 1lg var det første Ag lagt 11 april. 
Redet lå ved en grastue (på deMes nordside) på det golde, snaue fjeld, der kun ber og der var dakket af en 
mos eller grllstue. Fuglen lå meget fasL 
Vendebab lynz torqullla: Reder: 5 juni. Rød, Kragerøen 10 lg = l dag rugede (alle lige meget.) 
7 juni. Onsø prlstegård 10 lg = 4,4,4,4,4,4,4,3.2,1 dag rugeL 
18 jwrl. Elveslet, Onsø 10 lg = 5,S,S,5,4,3,2,0,0,0, dag rugeL 
Første llg i disse reder lagt 26 og 28 mai og 9 juni. 
De to første reda lå i huller i friske aspetraer og underlaget for lggene bestod i det ene lilflllde af sponer 
fra det indvendig morkne trll, i det andet af et forladt talgoxerede, fra hvilket jeg 19 mai havde taget 
Aggene. Det tredie lå i en rådden aspestamme i et af fuglen selv hakket hul og Aggene hvilede på et tykt lag 
trllsplln. Se narmere notisen for 18 iuni: -18 juni tog jeg ved Elveslet et rede med JO åg, der viste følgende 
rugningsforhold: No.1-4 = 5 dage ruget, no. 5 = 4 dage ruget, no. 6 = 3 dage ruget, no. 7 = 2 dage ruget, 
no. 8-10 =O dage ruget. Redet ld i en rddden aspestubbe i et nylw.kkt hul udentvM lavet aj fuglen selv. 
Da jeg 6 juni fandl dette rede var det under arbeide og vendehalsen lwldl pd inde i det. Hullet var crc 20 
cm dybtfra indgangsåbningens under/auu. Denne sidste var forlwldsvis stor og helt uligt et meisehu/, i det 
det var omtre1118 cm hØit og 4 cm bred. Åggene ld pd et ry/cJ Jag tråspdn. 
Gjøk Cueulus canorus: Gjøken har iår villet sågodtsom rent borte og har jeg kun hørt den på et eneste 
sted i Onsø. nemlig ved Levvel. Her galte den endnu i det fØrste dage af juli sent og tidlig og var stadig på 
fllrde, snart ber, snart der. Nogle gråsanger og havesangerreder, som lå i trakten, blev imidlertid .ikke 
bearet med dens besØg. 
Tiroseiler Cypselus apus: I et rede på Grllsvik, hvilket jeg dog ikke rulrmere kunde undersøge, var der 
tydeligvis unger allerede 29 juni, således at første llg mAtte vare lagt omkring 13 juni. I et rede i Levvel 
var første lg lagt 13 juni. Først 7 uger gamle forlod ungerne 15 august redet. 6 dage senere var samtlige 
tårnsvaler afreist. Til rede havde dette par benyttet et gammelt gråspurvrede. 
Kattugle SITlx øluco: Reder. 12 apriL Kjølberg, Onsø 3 lg = 7 ,6,5 dage rugeL 
12 april. Onsø prastegård 4 Ag = 2 dage ruget, med meget ubetydelig gradsforkjel i rugningen. 
19 mai. Onsø prllsteglrd 4 Ag= omlagt kuld 16,15,14,12 dage rugeL CSammepJign notisen for 19 mai>: -19 
mai undersøgte jeg kalugleredet ved Onsø priistegdrd, der atter Wklwldl et lculd pd 4 iig, som derfor blev 
taget. Åggene var slår& rugefk: No. l = 16 dage, no. 2 = 15, no. 3 = 14, no. 4 = 12 dage. Ungen i no. l 
+ 2 var dunldådt, ungen i no. 3 hawk begylllknde dundannelse, ungen i no. 4 var uden dun. 
Første llg i disse reder altså lagt S og 7 april samt i det omlagte kuld 3 mai. 22 dage efter at dens første kuld 
vartageL 
Snøugle AIMM scandiat:a: 23 februar er en hun af sneuglen skudt på et skjlr ved Hankø. 
Ringdue Columba palumbus: I et 2 juni i Ålebergene i Onsø taget kuld var det første ll.g lagt 30 mai. 
Redet lå i en lllt klynge af unggraner crc 2 m høit og var bygget af grovere, indvendig fmere bjerkekviste, 
temmelig tykt og ikke gjennemsigtigt. 
Turteldue Columba turtur: 8 oktober er et ungt individ av turtelduen skudt i Ålebergene. 
Orrfugl Tetrao tetriz: Reder: 27 mai Rødsskoven Onsø 9 lg = 8 dage rugeL 
29 mai Ålebergene Onsø 10 lg = 9 dage rugeL Første lg i begge reder lagt 11 mai. 
Beskrivelse afredet samt om vannprøven se notisen for mai: -27 maifandtjeg iRødsskoven et rede med 9 
åg, alle 8 dage ruget. Redet, der bestod aj et ry/a lag aj banuJle og lyngstiJk.e blandet med fuglens jjår, ld 
meget dbent mellom nogle IØ"e grangrene. Fuglenjl(Ji sd voldsomt ajretkt, at den spark.etk det ene aj 
åggene langt Ulknfor retkt. 29 mai atter et rede taget i Ålebergene. Det WklwldllO åg, som alle viste sig 
9 dage rllget. Ved vandpr;venjlød aggene i begge disse ladd sd omtrentlige høit.l det første buuk dog 
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de som noJ og 9 beteglU!de skilles fra de ;vrige.I det andet/lød no.1 + 2 absolut h;iest, no 8-10 absolut 
lavest. 
Trane Grus dMru: 18 og 19 marts er en ttane gjentagne gange observeret ved Seutelven mellem 
Grlisvik og Kjølberg i Onsø. 
Åkerrikse C rex cnx: Reder: 14 juli Levvel, Onsø 10 llg under ldllking. 
17 juli Levvel, Onsø 9 lg i påbegyndt rugning. Første llg lagt henholdsvis 14 juni og 9 juli. 
Af disse to fund blev det godtgjort at den skrigende han til stadighet ophold er sig i temmelig stor nlrhet af 
redet og at den ophører at skrige fra den stund rugningen tager sin begyndelse. Rederne lå i gamle 
thimotheienge og blev fundne, da grllsset blev afmeieL De lå begge i temmelig dybe forsankninger, så både 
ljå og rive gik uskadelig over dem. Det første var et ganske tyndt leie af strå, det andet derimod fyldigere 
bestående både af mos og sttå. Under kUikningen af det førstnAvnte kuld var en munkelus (oscinus) trllngt 
ind i et af llggene og havde bibragt ungen et stort sår i ryggen. Se oarmere notisen for juli: - 15 juli. Siden 
vi den l juli flyttede ud til Levvel, har en agerrixe daglig våret at h;re i et eng lli!denfor gården. Ligeledes 
havde, if. s;nnen på gdrden, helt indlilvor ankomst ogsd en tJIUkn agerrixe våret h;rt i et tilst;dende 
engsty/cJCI!, men iklce ladet sig h;re siden. Da dette sidste engstylcJce der var adslåltfra det første TMd en 
lwrMger, blev afmeietl3de,fandt Wilhelm der et rede med 10, som det viste sig, meget stfirlcl rugede fig, 
Ilden at der dog endnu var hul pd no gen af dem. Redet, der ved sidaen var bleved helt blot/et, tildiilcJcede 
W. med det afslåede griis sdledes, at der blev danlli!t et hviilv, under hvilket fuglen let lawie ko~ ind, og 
det varede heller ilclce liinge,før den lagde sig på og endog lå meget fast. Dagen efter (14de) foregik 
kJijkningen, men da den blev nogetforstyret ved at W. afog til ajlagde den visiter for at iagttage denne 
interessanle begive~dforlod den redet med 9 unger Ilden at oppebie det l Ode figs kliikningen. Dette fig, 
der var meget lysere end de ;vrige. havde allerede/det et stort hul, men da W. sblde hjelpe JUJgen ud, 
viste det sig, at der havde trangt en mwakelus ind i ågget og bibragt ungen et stort sdr i ryggen. S/cj;n at 

den endnu levede og peb gjorde han det af de711U! grund af TMd den. 22juli. -Da derefter det engstykh, 
hvor denførstniivnte agerrixefre11'11leles daglig var at h;re, blev .slået 17de, og man dagen efter snude 
h;iet fandtes ogsd dennts rede liggende under det afrneiede grii.r, selvfølgelig forladJ. Redet, der indeholdt 
9 fig i påbegyndt rugning, ld TU!Iop pd det sted hvor den sluigende hann dtlglig var at h;re. Begge disse 
reder ld i temmelig dybe forsånkninger, sd bdde ljd og rive gik uskadelig over dem. Det første rede var et 
ganske ubetydeligt leie af strå, det andet derimod tykt bestående af bdtk mos og strd. A/ disse to fund viser 
det sig altsd, at hann opholder sig i temmelig stor niirhed afredet, når den skriger. 
RinggAs Anser torqualw: 22 juli blev et endnu temmelig friskt skeiet af en ringgås fundet på Rauø, 
hvorhen den sandsynligvis var kommet under vårtrlkket. 
Ærfugl SomllUriD molllsdma: Reder: 11 juni. Tisler. Hvaler 61lg = 7,7,7,7,6.5 dage rugeL 
11 juni Tisler, HvalerS Ag= S,S,S,3,2, dage ruget 11 juni. Tisler, HvalerS lg = dddent, 3,3,3,2 dage 
rugeL 11 juni TlSler, HvalerS lg = l dag ruget 
Om Aggenes ulige rugning se nlnnere notisen for juni: - Il juni fandJ jeg pd Tisler flere a:dderfoglreder, 
hvorafjeg tog 4 hUd, den ene pd 6 åg, de andre pd 5. To af disse sidste k:uld havde store grdgrØnlli! pletter. 
16 figs kuldet viste åggent sig ulige ruget, stiledes at de 4 første var antagelig 7 dtlge ruget, det5te 6 og 
6te 5 dage. Disse sidste åg var også samtidig de mindste. Ungens Øieable målte hos de 4 første 6 mm, hos 
no. 5 = 5 mm, og hos no. 6 = 4 mm. Åggents mdl \lar følgende: 84.7 83.7 83.6 83.1 83.9 78.? 52.1 52.5 
523 54.2 51.5 51 . Et5 4gs ladd havde 3 åg 5 dtlge ruget, no. 4 = 3 dage og no. 5 = 2 dage. Det an.det 5 
figs l::uld hawle et rtilknt ag, 3 fig= 3 dtlge og det 5te fig • 2 dage ruget. Det tredie 5 figs ladd hawk alle 
fig friså = l dtlg ruget. SamJidig fandtes flere ldiilckede reder, ligesom jeg ogsd så 2 hunner med unger. 
De to sidste kuld havde spredte store grågrØnne pletter. Foruden de tagne kuld så jeg også samtidig flere 
andre reder med lilsyneladende starkere rugede llg,ligesom også flere kllkkede reder. Ligeledes så jeg to 
hunner med unger, hvis alder dog ikke kunde bedømmes, men som dog neppe var mange dage gamle. 
I de tagne reder var første lg lagt l.S.S og 6 juni, medens l telg i de reder, hvor ungeme allerede var 
fremkomne mlue vlre lagt a1lecede 10-11 mai. 
Siland Mergus semuor: l tre reder fundne på T1Sler, Hvaløeme, 11 juni, hvmri 11, S og 3 lg, de to sidste 
endnu ikke fuldlagte, var det første Ag lagt 27 mai, 7 og 9 juni. 
F'JSkem4ke LDrus cønus: I to kuld på 3 llg, tagne pl Tisler, Hvaløeme, 11 juni var fønte llg lagt 30 mai 
og 8juni. 
Makrellterne Sum~~jluvialilis: Reder: 11 juni Tisler, Hvaler 31g = 5.4.3. dager rugeL 
11 juni Tisler, Hvalec 3 Ag= 6.4.3 dage ruget 11 juni Tisler, Hvalec 3 ag = 4.3.2. dage rugeL 
18 juni Fladeskjar Onsø 3 lg = 6.5.4 dage rugeL Første lg lagt henholdsvis 6,S, 7 og 12 juni. 
Ekorn Sclums vulgøris: Så talrig som ekornen har vlret de par sidste lr gjør den utvilvsomt megen 
skade blandt småfuglene ved at hjemsøge deres reder. Jeg har således iår 3 gange overrasket den under 
udØvelsen af dens misgjerninger, nemlig. 14 mai kom jeg over den. medens den holdt på i et 
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nØddeskrikerede. Den havde da, som den pleier efter at have fortliret indholdet, rusket bunden op for at se 
efter om ikke også nogen :ig kunde vare gjemet der. Om det havde indeholdt ag kunde imidlertid ikke 
påvises ved skaller eller andre marker i eller udenfor redet 21 mai traf jeg den på Kragerøen oppe i et 
måltrostrede, som den også så hårdt dette end er bygget, dog holdt på at kradse op i bunden. Heller ikke 
her kunde dog påvises om der havde viltet ag. l juni traf jeg ved Torp i Onsø endelig hr. Urion inde i et 
talgoxerede i en hul asp, hvis hul var stort nok også for den. Det tØmte rede var som slldvanlig oprusket i 
bunden og udenfor fandtes det nys tØmte skal af en af Aggene. 
Og endelig fandtes 17 mai et tomiriskrede, der 11 te havde 2 nylagte Hg, plyndret og på ekornens maner 
oprusket i bunden, hvor der også kunde påvises skalrester. 
På denne måde spolerede reder fmdes så ofte, men gjemingsmanden er sjelden at få se. 

OVERSIGT OVER DE GJORTE FUND OG DERES RUGNINGSFORHOLD 
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1906 
GrAtrost Turdus pilarls: Af flokkestrosten, som jeg tidligere ikke har truffet rugende i omegnen af 
Fredriksstad, traf jeg 10 juni et par, som havde rede i herregården Ellinggårds store have i Onsø. Redet lå i 
et gammelt llbletrll og indeholdt 6 llg, som viste seg 3.3.3.3.2.1 dag rugeL Første :ig lagt 4 juni. 
Rødstrupe Luscinia rubecula: Et ved Levvel i Onsø 24 juni tagetrØdkjruk:rede indeholdt 61lg = 3+, 
3.3.3.3.3- dage ruget Første lig lagt 16 jwti. Redet lå i en slet og steil mosgroet bergvll.g i et lidet rundt 
hul, kwt stort nok til at rumme redet. Hullets åbning var let dakket af små bregner (sidselrod). 
Rødstjert Lllscinia phoenicurus: Reder: 30 mai taget ved Skjønnerød, Onsø 7 lig = 6.6.6.6.6.6.6- dage 
rugeL 8 juni wtdersøgt ved RØd, Onsø et rede med 4 ag = noget rugede. 
Første llg i det fØrste rede lagt 18 mai. Dette rede lå på marken mellem nogle tagstene, der var hensat ved 
en bergknaus. Det andet rede lå i et hul i en jordkjeldermur. 
Steinskvett Saxicola oe1111nthe: Et 29 mai på Grllsvik, tagetrede indeholdt det usD.dvanlige antal af 8 llg, 
hvilke alle var prikkede. De var 8+, 8,8,8,8,8,8, og 7 dage ruget 
Munk SyMa atricapilla: Reder: 10 juni (wtdersØgt) Ellinggård, Onsø 4 D.g i påbegyndt rugning. 
19 juni (taget) Ålebergene, Onsø 5 lig = 5 dage rug. Det fØrste rede lå i en have i en meget Ult busk af 
blomstrende n'bs, det andet, der var i påbegyndt 3 og fuldført 10 juni lå blandet gran og kratskog i en liden 
gran i en Ult bestand af unggraner. Dette rede, der havde en indvendig diam. af 60 mm og en dybde af 47 
mm var bygget af lyngris og grove strå og indvendig foret med fmere strå. Tykt og fast som det tillige er, 
skiller det sig betydelig fra havesangerens rede. Det første ag i det tagne rede var lagt 10 juni, medens det i 
det førstnevnte rede altså bar vD.ret lagt nagle dage tidligere. 21 september kom en ung han ind på min 
veranda, hvor den flØi med så stor fart imod vinduet, at den faldt død ned. 
Tornsanger Sylvia cinerea: 2det ]ruld 
I et ved Levvel i Onsø 23 juli undersøgt rede med 3 unger og et råddent Ag var det første ag lagt 8 juli. 
Møller Sylvia curruca: I et ved Ørebak i Onsø 28 mai taget kuld på 6 llg var det første lagt 20 mai. 
Løvsanger Phyllopseustes trochilus: Reder: 4 juni RØdsdalen, Onsø 7 Ag, hvoraf l te lagt 28 mai = 
2,2,1,1,1,1,1, dag rugeL 4 juni Dale store, Onsø 71lg 5,5,5,5,5,4,0 dag ruget 
10 juni Tronddalen, Onsø 61lg = klllkkeferdige = 12 dage ruget 
2det kuld, 22 juli. Levvel, Onsø 4 ~. bvoraf l te lagt 18 juli= l dag ruget, men ligesom de 5 sidste .llg i 
første kuld oden synligt tegn til embryo. Det første Ag i disse kuld lagt henholdsvis 28,26,24 mai og 18 
juli. Det første rede lå i et hul under en ener, det andet mellem tØrre bregner ( filis mas) ved kanten af en 
bak, det tredie mellem grllsset ved kanten af en jord vold mellom krat af bringeb.llr og bjømeb:ir, men det 
sidste, der forøvrigt er beskrevet i notisen for 22 juli: Ved Levvelfandt Wilhelm 2cfie et rede med 3 åg. 
Redets beliggenhed var meget usadvanlig, idet det lå mellem de øverste grene i en lav og tynd granbusk crc 
1/2 m over marken intk et tåt og skyggefuldJ hold af høie aspe og birketråer. Det var bygget af strå og 
visne løvblade, hvoraf lam nerverne var tilbage, og var indv.foret med lyse (ikke hvide) hønsefjar og 
hestetagel. Det var omtr. kuglerun.dt (100-llOmm) med en åbning på siden, der målte 30 mm i h(Jide og 55 
i bredtkn. SkjØndJ der kun blev 4 åg (sidste lagt 2Jde) tog jeg dog kuldet pågrun.d aj åggenes usiidvanlige 
udseende, der med sine mørke pletter mindede om gransangerens. Åggene, der blev taget om aftenen 22de 
og således var 1112 døgn ruget og alleredeftød i vand, viste dog intet tegn til embryo.,hvortil henvises, lå i 
en liden tynd gran crc 1/l m over marken inde i et tll.t og sk:yggefuldt holt af høie aspe og bjerketraer. 
Torskate Lanius coUurio: Reder: 3 juni. Kolberg, Onsø 61g = 6.6.6.6.6.5 dage ruget. 
lO juni Borge, Onsø 6 Ag= 3.3.3.3.3.2 dage ruget 12 juni Kjølberg, Onsø S llg = vel3/4 = 11 dage ruget. 
17 juni Levvel, Onsø 6 llg = 2,2,2,2,1 ,O dage ruget. Første lg lagt henholdsvis 24 mai, 3 juni, 28 mai, og 
12 juni. Det ved Borge tagne rede lå i et humlekjllr ganske nlr marken. 
Hagefiuesnapper "Svart og hvit nuesnapper" MuscictJpa atrictJpiJla: Reder: 
30 mai. Ørebak, Onsø 6 lg, hvoraf l te lagt 24 mai = l dag ruget, men uden synligt embryo. 
3 juni. Ålebergene, Onsø 7 llg, hvoraf 4de lagt 24 mai= 7 dage ruget 
3 juni Onsø prastegård 6 Ag, hvoraf l te lagt 24 mai = 6.6.6.6.6.5 dage ruget. 
9 juni. RØd. Knlgerøen = 7 llg = 2{3 = 8 dage ruget 
Det første Jg i disse reder således lagt 24,21,24,26 mai. 
GrAOuesnapper Muscicøpa grisola: Reder: 7 juni. Grllsvik 7 llg = 3.3.3.3.3.2.1 dag ruget. 
20 juni. RØd brug. Knlgerøen 6 llg = 7. 7. 7. 7 .6.5 dage ruget. Første llg lagt 31 mai og lO juni. 
Gjerdesmett Troglodytes turoptUus: I et i Ålebergene i Onsø lO jwti taget rede med 7 ll.g var det første 
Ag lagt 26 mai. Redet, der lå opunder en vindfaldrod var allerede 8 april under bygning. Denne ble den 
gang under en 1(]. times tid, som jeg iagttog den foretaget alene al han. Kort tid senere befandtes det 
fllrdig, når undtage den indvendige fjllrbeklll.dning, og det gav i lang tid indtryk af at vAre forladt, idet også 
hannen havde flyttet sangplads. Endnu 24 mai fandtes der ikke fjær i det, så disse må vllre indlagt 
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umiddelbart før llglagningen 26de tog sin begyndelse. Se nl1rmere notisen for 8 april og 10 juni.- (8 QJZril.· 

traf jeg i ÅlebergeM en gjiirdesmw, som utvivlsomt lwldl pd at bygge rede opunder en rod af en 
vindfaldgran. Jeg iagttog den en Jiden halv time, i hvilken tid den omtrent hvert 4- 5 minut smal op under 
roden, var der nogle secunder, hvorefter denjl;i oppå en rørgren i en nårstående gran og sang en liden 
strofe og sd igjen travelt .flØ i hen for atftnde nyt bygningsmateriale, der imidlertid måtte våre af små 
dimeruioMr, da jeg aldrig hlnde se, at den havde n.oget i niibbet. Alle gange, sd långejeg iagltog den, 
flØy den og pd den Samtnl! tØrgren, hver gang den forlod redet, og sJog en strofe, ligesom den hver gang flø i 
hen til samme sted, neppe 20 meter fra redet, efter stof HunMn sd jeg mmkelig nok intet til. Redet blev 
dog afforsigtighedshensyn iJcke undersøgt. 10. iuni.· befandtes det i Ålebergene 8 aprilfundne rede belagt 
med 7 omtrent9 dage rugede tig. Redet var i mellemtiden gjentagne gange untli:rsøgt og var endnu 24 mai, 
da jeg sidst så til det, iklæforsyMt med den indvendigejjtirbekltidning, hvorfor jeg omtrent havtk opgivet 
det. HanMn hørtes al tid synge meget flittig til hvilkeruomhelsttid pd dagen, men havde i tkt seMre flyttet 
sin sangplads langt bort fra redet, hvor tkn ogsåfremtkles holdl sig. Nu var redet indvendig belagt med 
drhøru.fftir.) 
BIAmeis Pørus coeruleus: 2det kuld. 7 juli Levvel, Onsø 7 ag = 5.5.5.5.4.3.0 dag ruget 
Første lg lagt 28 juni. En blåmeise, som i slutten af april allerede holdt på at bygge rede i et hul i en asp 
ved Onsø prlistegård, fandtes 13de mai død i redet, der endnu ikke havde Ag. Angående et rede ved 
Kjølberg i Onsø hvilket blev erobret af en vendehals se notisen for 12 juni. - (Et ved KjØlberg 30 mai 
fundet retk med l tig indehold idag 2 tig og viste sig at våre forladl. Sammenhaugen hermed er uden tvivl 
den, at blt:'irMisen har havt rede i et nårståentk trti (i lwJpt 20 meter afstand), og at dette rede, inden tkn 
endnu havde fuldlagt, var bleven den frarøvet af en vendehals, tkr sd har benyttet den aj bldmeisen lavede 
bløtk seng til leie for siM tig. Blåmeisen har da, efter at våre udhzstet, tyet til tktte hul og lagt .riM 
resterende åg, JUlen der at ville udruge dette lille antal. Se iynx torqwllaforan: utdrag -12 juni tog jeg 
ved Kjølberg et rede med 11 tig, tkr ld i et hul i en birk i et utvivlsomt blåmeisrede). 
Svartmeis Parus ater: I et24 mai i Ålebergene, Onsø tage kold på 9 Ag var disse 6.6.6.6.6.6.5.4.3 dage 
rugeL Første Ag således lagt 13 mai. Redet lå i en starkt spaltet. rådden stubbe, af en vindfaldgmn. 
Et i slutten af april under bygning vllrende kulmeiserede i en hul asp ved Onsø prlistegård, fandtes 13 mai 
forladt, medens redet var fugtigt og myldrende fuldt af store hvide maddiker. 
Løvmeis Pørus palustris: Et 23 mai ved Rød på Kragerøen taget kold indeholdt 7 Ag = O 
(råddent).8.8.8.8.7.6. dage rugeL Første Dg altså lagt 11 mai. Redet lå i en lind i et hul, som ifjor var 
benyttet af sort og hvid flue snapper. Fuglen lå så hånlt, at det var umulig at få den ud, så alle Jiggene blev 
udtaget medens den lå inde. SA måtte den efterpå også selv udlages for at konstatere arten. 
Granmeis Pørus boretJlis: Et 14 mai på Kragerøen taget kold indeholdt 9 Ag = l dag rugede. 
Første Ag således lagt allerede 5 mai. Redet lå i en rådden granstamme, men hullet bar ikke udseende af at 
vare nyhakket. 
Toppmeis Parus cristaJus: Reder. 12 april Øienkilen Onsø S lg = l dag ruget 
29 april Rød Kragezøen S lg = friske, forJadte, Første llg lagt 7 april i det første rede. 
Trekryper Cenhiafamiliarls: Reder. 6 mai Onsø prtlstegård S lg = 6 dage ruget 
14 mai Rød Kmgerøen 3 ag = starkt ruget 24 mai Ålebergene, Onsø 7 llg = starkt ruget. 
28 mai Viker, Onsø l unge+ 5 kUlkkefllrdige Ag. I det første af disse reder var 1te llg lagt 26 april, i det 
sidste 11 mai. De to andre reder, dez ikke blev raget, blev således ikke rutnnere undersøgt 
Uvesvale Hirwulo rustiaJ: Reder. 17 juni Levvel, Onsø 5 Ag= 3.3.3.3.2 dage rugeL 
14 juli Levvel, Onsø SAg. Sidste Ag lagt 13de, og lggene således l dag rugede, men der var intet synligt 
tegn til embryo. I det sidste rede, ligesom i et andet sammesteds, hvori der kun blev 4 lg, blev det ved 
direkte iaguagelse konstatert, at det sidste Ag var kjendelig lysere end de andre i kuldeL 
Det første Bg i disse reder lagt 11 juni og 9 og 9 juli. 
Taksvale Hirwulo urbica: Reder: 17 juni Levvel. Onsø lAg. 
1 juli Levvel, Onsø 5 Ag= 7.7.7.6.5. dage ruget. 1 juli Levvel, Onsø nyklakkede unger. 
Første Dg i disse reder lagt 17, 22 og 15 juni. Rede bygningen synes at foregå meget hwtig. Da jeg 16 juni 
undersØgte disse reder, var nemlig kun det ene af dem, det hvori et lg, fllrdigt, medens de andre to ikke 
syntes mer end halvt opmurede. Men allerede om aftenen 17de var de begge fllrdi.ge. Det ene af disse, der 
allerede havde fremklakkede unger l juli (vistnok netop fremkomne den dag) må således allerede have 
vllret delvis belagt endnu før redet var fllrdigL Rugningen synes kun at krllve 12 dage. 
For at komme til at undersøge det rede, som 17 juni indeholdt sit første lg, måtte et nok så stort stykke 
brakk:es ud ved indgangsåbningen, men allerede en time efter var skaden helt reparerel Det par, fra 
hvilket jeg l juli tog Jiggene, reparerede strax sit rede og havde i dette 11 juli et nyt kuld pl4 lg. 
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Linerle Motacillll alba: Reder. 24 mai Torp i Onsø 411g, hvoraf 1te lagt 17 mai. Ikke tageL 
30 juni Grllsvik 5 llg = 6.6.6.5.4. dage ruget l dette kuld var de 3 første lig ualmindelig smA, det sidste 
StØrst og lysest Første llg i disse tilflUder lagt 17 mai og 22 juni. 
Skjærpiplerke Anlhus obscurus: l et ved Slevik: i Onsø 15 juni Laget rede med 5 lg var det første Ag lagt 
11 juni. Det af strå og lidt mos tykt byggede rede målte udvendig en: 110 mm. 
Den indv. diam var 60mm, dybden 38 mm. 
Trepiplerke Alllhus ørboreus: Et 29 mai ved RØd i Onsø taget rede indeholdt 5 llg = l dag rugede, oden 
at embryo endnu kunde sees. 2det kuld· 23 juli. Levvel, Onsø 3 llg lidt rugede.lkke taget 
Første llg i det første rede lagt 24 mai. l det andet omkring 17 juli. 
Gulvspurv Emberizll citrineUo: Reder: 17 mai. Branddal i Onsø 211g, hvoraf 1te lagt 13de. 
23 mai. Dyrød, Onsø 4 D.g = 10.10.10.9 dage ruget 24 mai. Torp, Onsø 4 Ag= svagt rugede.lkke taget. 
2det kuld: 21 juli. Levvel, Onsø 3 flg, hvoraf l te lagt 14 de. Ikke taget 
Det første llg i disse kuld således lagt 13, 11 og 18? mai samtl4 juli. 
Med undtagelse af det ved Dyrød tagne rede, der lå på marken, lå de Øvrige såvel som to gamle reder ved 
Branddal i enerbuske i en hØide fra 0,60- l l/l m. over marken. 
Hortulan Emberizll hortula1UI: Reder. 26 mai. RØd i Onsø S lg = 5.5.5.5.4 dage ruget 
6 juni Hauge, OnsØ 411g = 10.10.10.10 dage ruget 8 juni Grllsvik 5 llg =O dage ruget 
Føn;te llg lagt 18, 24 mai og 4 juni. 
Gråspurv Pøsser domesticus: Reder. 17 april Grllsvik 6Dg = l dag rug. uden at vise tegn til embryo. 
22 april Grllsvik 6Dg = 2+.2.2.2-.1.0 dage ruget De to sidste Ag lyse. 
23 april Grllsvik 6 Ag = friske, de to sidste endnu slibrige og det sidste lysere end de Øvrige. 
FØnite llg lagt Il, 17 og 18 april. 
Bokfink FringiJlø coekbs: Reder. lO mai Grlisvik 5 Ag= l dag ruget 
17 mai Borgås, Onsø SAg, hvoraf sidste lagt 14de = 3+,3+.3,3,2 dage ruget 
17 mai Borge, Onsø 5 llg, hvoraf sidste lagt 14de = 3+,3,3,3,2 dage ruget Første llg lagt 5, 10 og 10 mai. 
Grønnfink Linoto chloris: Reder. 17 mai Fredheim, Onsø 5 ll.g, hvoraf sidste lagt 14°e = 3+,3,3,3, O 
dage ruget 17 mai Borge, Onsø 5 llg = 1,1,1,1,0 dage rugeL 
18 mai Ålelierne, Onsø 51ig = 6,6,6,6-,5 dag rugeL 
18 mai Ålelieme, Onsø 5 llg = st.llrk.t rugede. Ikke tageL 
24 mai Ålelieme, Onsø 51tg, hvoraf 1te lagt 18 mai= 2,2,2,2+, l dag rugeL 
24 mai Branddal, Onsø S Ag, hvoraf l te lagt 16 mai= 5,5,5,5,5- dag ruget 
24 mai Torp, Onsø 41lg, hvoraf sidste lagt 17de. Ikke taget Føn;te llg lagt 10,13,9?, 18,16,14 mai. 
Tornirisk Unoto cønnoblno: l et 14 mai ved RØd på Kragerøen undersøgt, tidligere fondet rede blev der 
kunn 3 llg, der nu var en del rugede. Et 13 mai. Borgenhaug i 0nsø fondet rede med 4 Ag blev klllkket 17 
mai,- og første Ag har således vllret lagt l mai. Fl 13 mai ved Fredheim i Onsø fondet rede, der indeholdt 
5 friske llg, gav indtryk af at vAre fodadt, hvilket også senere viste sig at vAre tilfllldet 
Grønnsisik ACIUithis spinus: I et 25 mai i Ålebergene i Onsø laget kuld på 4 !tg var det fØrste llg lagt 12 
mai. Om dette fund og redet beskrivelse se notisen for 25 mai (25 mai tok jeg i Ålebergene et sisikrede 
med 4 åg, som en gut havdejundet 20de (også da 4 ag). Redetld langt ude på en gren ontrent i midten af 
en stø"e gran, hvis samtlige greM vor usådvanlig ry/eie og stive. SammenligMt med et tidligere jundet 
rede, der lå i en stor furu ude pd enden af en gren, der som i dette tilfiilde udmiirkede sig ved at våre tyk, 
og stiv ,forstår jeg, at denne ort med sin tilbøielighed til at bygge yderlig på greMne, må vålge sådanne 
som ikke svaier for 11U:get i storm. Det vor 11U:get vanskeligt at få Øie på nedenfra. Fuglen lå meget Mrdt 
på, helt til jeg berørte redet. ÅggeM manglede kun et par dage på at våre fiirdige til atlcltilchs, hvorfor de 
mtJtte /cl;W!sfor atfd ungen rul. Redet, der /lavde en indvendig ~ter af46 mm og dybde af33mm og 
udvendig målte 80-87 mm i diameter og 65mm i hø ide var udvendig bygget afmos og /avarter indvåved 
med fine gran og lyng kviste, rodlrevler og strd 11U:d inselclspind som bindemiddel. lndvendig vå.sentlig 
skjiiglav blandet med fine strå og foret med h4r og hestetagl, mest det sidste og enlælte småjjiir.) 
Stillits Aconlhis corduelis: Yittnok rui'ende 12 april traf jeg ved RØd i Onsø 3 stillidser, af hvilke ialfald 
en var han og en anden hun, medens den tredie ikke viste sig tydelig nok til at kunne bestemmes. Senere 
have idetmindste ID af disse, der synes at have vlret et par, jevnlig vist sig sammensteds og er iagttaget der 
til udgangen af mai. Hannen har helt fra føn;te stund jevnlig ladet sin vakre sanghøre fra de blomstrende 
aspeb1ler, af hvis rakler de syntes at ernare sig. En dag i slutten af mai er en af den iagttaget at flyve bort 
med naget, som antages at vAre redemal.eriale i rulbbeL CNotisen fra 12 april OK 29 mai) -( 12 april: Ved 
Rød traf jeg idag en stillids som sad i en asp ved landevekn og sang. Jeg blev opmiirksom pd den ved de 
vakre loMr af en sang, som vor mig helt jre'fiiiMd. Vistnok har jeg en gang h(Jrt den i Danmark, men blev 
meget slaiffet ved de håse og uanselige toner, som denne prå.sterede, da jeg havde ventet at h(Jre en smuk 
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sang, hvil ut det jo ogsd hos forskjelige forfattere siges at våre, og som jeg al tid havde tån/a mig det måtte 
våre ejkr den klare og behagelige lolclætone, som jeg så vel Jcjendes. Denne sidste må altså have våret en 
individuelt sårdeles dOrlig eller udisponeret sanger; TJU sangen havde intet tilfiilles med den smuJcke sang, 
jeg idag har hørt. Jeg opholdl mig ved den en halv times tid for ret at iagttage den. Den var i denne tid 
mest beskjåftiget med at plulckJ! at asperalderne, men med små mellemrum sang den. No gen hun var ilclæ i 
dens selslaW, men da en halv time var gået, kom to andre stillidser, hvorafialfald den ene var en hunn og 
slo ned i samme asp, men så flØi de alle sin vei, uden at jeg lwnde iagttage hvorhen. - 29 mal: Et par 
gutter, som jeg har gjort bekjendl med de ved Rød tilholdende stillidser, har jevnlig seet dem på samme 
sted. En gang for nogk dage siden såes den ene med noget i nåbbet og kort efter jl;i de bort uden al 

gruterne lwnde se hvorhen. Hann.en synger fremdeles af og til.) 
Dompap Py"hula europtUø: Et rede fondet ved Hauge i Onsø 8 juni indeholdt 6 ag = 11 dage rugede. 
Det første ag således lagt 23 mai. Redet lå i åben gr.mskog uden unde7skog 1angt ude på en nok så tlt og 
hu"Vet , stiv gren af en stor gran crc 2 m hØiL Det var grisent bygget af 1ange fme grankviste og indvendig 
belagt med ftne brune rodtrevler og nogle sorte bestetagl. Underfra var det ganske gjennemsigtigt. Det 
målte indvendig 65-72 mm {ovalt) og var 47 mm dybL Den rugende hun lå meget hårdt på. 
Konglebit Pinicila enucle4tor: 3 november er konglebiden iagttaget talrig, men er senere ikke 
observer et. 
Stær Sturnus llulgøris: Af flere stlrrered.er som 13 mai blev undersøgt ved pr.lstegården og Torp i Onsø 
var endnu ingen fuldlagte, to endnu belt ubelagte. Kun to reder indeholdt så meget som 5 Ag, der endnu 
ikke var begyndt at ruges. Det tidligere llg var således først lagt 9 mai. Samtlige reder var belagt med 
friskt grønt af forskellige aner, såsom blade af fragaria vesca, anemone nemorosa, carum carvija i flere 
endog blade af den stllrkt lugtende tanacetum vulgare. Et forhold som min søn Wilhelm allerede tidligere 
har tagt mArke til, men som af mig er bleven ovezseet i starens dybe og mørke huller. 
Skjære Plcø europtUa: I et 4 mai i Fredriksstad taget kuld på 7 llg, var disse 2 dage ruget, og første Dg 
således lagt 28 april. Åggene udmArkede sig ved, at de alle vllre skjllve i den spidse ende. 
Kaie Col'llus monedula: V ed Dilling st.ation i Rygge ruger if meddelelse af en fabrikarbeider en liden 
koloni kajer i en lund af store gamle aspetraer. Meddeleren havde lO juni vUret på stedet og undersøgt et 
trll, hvori der var to reder med unger, der allerede var befjlrede. 
Trelerke Aløudø ørboreø: I et 21 mai ved Grasvik taget kuld på S lg var disse 10 dage rugeL Et, 
sandsynligvis det første. var uden unge og dddenL Første Sig således lagt 7 mai. I den første uges tid af 
april sang trlWirken pA det livligste, nisten hele dagen igjeMem, men fra 12te hørtes den efter morgenen 
kun undtagelsesvis udover dagen. ÅgUlgningen syntes da for det meste allerede at vare foregAet. 
Vendebals Iynz torquillø: Reder. 7 juni. Onsø prastegArd 7 Ag, hvoraf sidste lg lagt 3 juni. Redet 
befandtes 7 juni forladL 8 juni. Elveslet, Onsø 9 llg, hvoraf det sidste lagt 4 juni = 4 dage rugeL 
12 juni. Kjølberg, Onsø 11 lg, hvoraf 4de llg lagt 30 mai= 9.9.9.9.9.9.9.9.8.7.6 dage rugeL 
12 juni. Borgås, Onsø lO Ag, hvoraf 4de ag lagt 3 juni= 5.S.S.S.S..S..S.4.3.2 dage rugeL 
Første llg lagt 28,27,27,31 mai. Det første rede lå i et hul i en asp og leiet bestod af trll.spån. 
Det andet lå i et hul i en ek og leiet bestod af morkent tramug. Det tredie lå i et hul i en bjerk i et nyt. 
tilranet blåmeisrede. Det fjerde lå i en asp, i et hul, der blev betydelig udvidet af vendehalsen. Leiet 
bestod af de udhakkede trll.spån. Myrerne or vendebalsen · I en hul ek (det ved Elveslet tagne rede) havde 
en vendehals i flere Ar havt rede, men indgangshullet, var efteriWtden groet mere og mere igjen, så det 
tilslut var blevet for trangt at komme igjennem for vendebalsen, og var det nu istedet laget i besiddelse af 
store trlmyrer. Imidlertid rømmede jeg mod myremes energiske protest hullet op, så det igjen blev stort 
nok for vendebalsen. Og skjønt den allerede havde bosat sig i et hul i narheden og til trods for de djllrve 
myrer, tog den strax sit gamle hul i besiddelse, og omtrent 14 dage senere, 4 juni, havde den fuldlagt kuld 
og havde tillige jaget myreme pA porten og sat sådan skrale i dem, 81 ikke en af dem vovede sig ind i hullet, 
skjønt de fremdeles, om end i mindre mlngde, havde den samme vandring op og ned af trlet, som den 
gang jeg rømmede hullet op og ikke var istand til at afholde dem for at løbe ind og ud, medens jeg 
arbeidede i Abningen. Nu tiuede nok enkelte hen til hullet, men veg hurtig tilbage. 
Gjøk Cueulus ctlnorus: Gjøken hørte jeg endnu 15 juli gale ved Levvel i Onsø, hvor den til den tid 
jevnlig var hØrL 
TArnseiler Cypselus øpus: Et rede ved Levvel i Onsø indeholdt 17 juni 2 llg = 3 dage rugede. 
Første llg lagt 13 juni. Omlagt kuld i samme rede indeholdt l juli 2 llg = 1,0 dag rugeL 
Det halvcirkel fonnede rede, der lå under en tagsten i nederste rad pA et våningshus, og hvis materialer den 
utvivlsomt selv måtte have tilveisbragt bestod v!sentlig af visne og friske grønne frugtkapsler af lind, samt 
nogle enkelte strå foruden gamle excrementer. Den anden gang fandtes tidlige nogle hvide hønsefj!lr i 
rede L 
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Kattugle Strå øluco: Reder: 13 april. Kjølberg, Onsø 3lig = 8.7.5 dage ruget. 
6 mai Onsø prastegård 3 llg = 12.11.9 dage ruget. Åggene fra det sidste rede, hvorfra jeg også ifjor havde 
taget et k:uld på 4 flg, var denne gang mindre og mere langagtige, hvorfor de rimeligvis have vllret lagt af 
en anden og yngre hun, hvad også det mindre antalllg tyder på. Første lig lagt 5 og 24 april. 
Hornugle Othus Yulgtuis: En nyskudt hornugle er den 12 marts bragt prHparant frk Hafslund fra Holm i 
Torsnls. Også ifjor havde hun modtaget et exemplar af samme an fra Torsnlsbygden, hvor dens forekomst 
således synes ikke helt tilfiUdig. 
Spurveugle Athene passerina: En spurveugle (hun) er 29 desember skudt ved Tvete i Onsø. 
Myrbauk Circus cyanew: 8 november er ved Åle i Onsø iagtaget en bøk, som efter al sandsynlighet har 
vfu"et en han af blAhøken. Den jagede gråspurve på jordeme. 
Skogdue Columbø oeMS: I et 24 mai på HankØ laget kuld på 2 llg var disse 4 dage ruget og det første itg 
således lagt 19 mai. Redet lå i en hul ek. 
Sandlo CluuødrUu hløtkula: Reder af 2det kuld. 16 juni. Hankøskjllrene, Onsø 3 llg = friske 
Første ag i det første rede lagt 14 juni, i de to andre nogle dage senere. 
På den samme holme, der var ganske tiden, som det ene af de sidstnllvnte reder fandtes på, og hvor der 
utvivlsomt kun rugede et eneste par, traf jeg samtidig en n!sten voxen unge, hvormed det synes utvivlsomt 
at dette såvel som de øvrige kuld have varet 2dre gangs. 
Trane Grus ciMrea: Allerede 3 marts ved 1/2 8 tiden om morgenen iagttog jeg en trane trlikke over 
Grllsvik i retning fra Øst til vesL 
Sotbøne Fulico atra: Fra Råde bragtes 25 august et ungt individ af sodhønen til torvs i Fredriksstad. 
Den var skudt i et lidet vand sammensteds et par dage tidligere. 
RinggAs Anser torgUiliW: 28 januar er en ringgås skudt ved Strømtangen i Onsø. 
MakreJiterne Stemafluviotllls: Reder: 16 juni. Hankøskjfu"ene, Onsø 3 U.g = 7.6.5. dage rug. no. l 
lysest, no 3 mørkest. 16 juni Hankøskjllrene, Onsø 3 llg = 2.2.0 dag rug. No 3 lysest 
16 juni Hankøskjfu"ene, Onsø 3 llg = 6.5.4 dage rug. Ensfarvede. 
16 juni HankøskjD.rene, 0nsø 3 llg = 7.6.4 dage rug. Omtr. ensfarvede, no 2 dog lidt lysere end de øvrige. 
16 juni. Hankøskjarene, Onsø 3 Ag= 9.8.6 dage rug. No.3 lysest. 
16 juni. Hankøskjllrene, Onsø 3 Ag = 2.1.0 dag rug. No. l mørkest, no. 2 lysest Forøvrigt Iiden forskjel. 
Det første lg i disse reder er lagt 10,13,10,9,7,14juni. Ai disse kulds rugningsforhold fremgår, at 
rugningen tager sin begyndelse, så snart det første llg er lagt, samt at det sidste lg ofte først Ulgges den 4de 
dag. Nasten uden undtagelse er det sidste llg mindst og ofte noget lysere farget end de øvrige, men det kan 
også undertiden vllre det mørkeste. 
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