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1893 
Året gjorde sin begyndelse med en vel fundamenteret vinter. Allerede i decem ber havde det vliret dygtig 
koldt, ligesom der også var faldt adskillig sne, og før jul var isen på Grasvildloen stark nok til at kjøre. 
Men med det nye års indtr-aden tog vinteren rigtig i for alvor. I Iøbet af få dage faldt der en sådan mlingde 
at den en uges tid ud i januar JA meter tyk. Gjennem hele januar og februar måned var temperaturen 
uafbrudt meget lav og gik hyppig ned under det nonnale eller laveste af hvad jeg gjennem en åmikke har 
seet her. Således viste thermometeret 17 januar minus 300 C. I februar var temperaturen jevnlig nede i 
nogle og tyve graders kulde - indtil 25 - 270 - . Middeltemperaturen i disse måneder var henholdsvis minus 
9.2 og minus 10,21 ° C. Isforholdene i fjorden var selvfølgelig under disse omstl1ndigheter slemme og 
flere gange var ind.løbet blokkeret af isen, der ofte lå langt til søs. Med marts måned indtrådte dog en 
vending, idet temperaturen blev adskillig mildere, men først efter en langvarig søndenstorm i midten af 
måneden blev isblokkaden endelig brudt }gde. 25 marts begyndte de første barflltkker at vise sig og våren 
kom nu raskt, men der var dog endnu adskillig sne til over midten af april og i skoven gik den ikke bort før 
ud i mai. Den første udsprungne tussilago, som jeg mange gange har fundet allerede i begyndelsen af 
februar så jeg først S april. Vinteren 1892-1893, der således udml!rkede sig vid en phaenomenal strenghed, 
blev også i omithologisk henseende en af de mllrkeligste i en lang årrmcke ved den uslldvanlige mll.ngde 
overvintrende fugle af forskjellige arter, som ellers nllsten aldrig eller ialfald meget fåtallig friste vinteren 
her i egnen. Fornemmelig var alle trostearteme med undtagelse af turdus musicus(måltrost) talrig 
reprllsenterede, visUlok våsentlig lokkede af den usadvanlig store rigdom på rognebar, som fandtes, men 
også en hel del andre arter overvintrede i ikke ringe mll.ngde: Medens våren således kom sent indfandt dog 
trllkfuglene sig tidlig og en hel del arter kom medens sneen endnu <Wckede over alt. 
Efter den rige frugtslHning året forud fandtes der iår aldeles ikke rognebar. 

Måltrost Turdus music us: Ankom 3 april, men var først ved midten af måneden alm. udbredt 22 april 
syntes et nyt trllk at vare kommet, måske individer, der hørte hjemme i nord.ligere egne. Endnu 27 juni 
høne jeg måltrosten synge på flere steder. Ligeledes sang den Il juli flittig på Ra u ø. Om hØsten var der 
lidet at se til den. Rognebllr fandtes der omtrent ikke og trmcket synes at varet foregået meget raskt. Den 
er ikke bemllrket senere end 8 oktober, da der rigtignok endnu ikke var få atllilffe. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Allerede efter at forige års høsttnik skulde vare afsluttet viste det sig at en 
betydelig del rødvinger var blevet igjen over den slldvanlige tid, men eftersom det led udover vinteren, og 
sne og kulde tiltog, Øgedes antallet, og på nyåret forefandtes den i stor m§ngde overalt. Selv i byens haver 
og parkanlllg holdt den til i store svllrme. For en tid fandtes der jo også rigelig med nllring for dem i den 
uslldvanlige masse med rognebar, som høsten havde vliret så rig på, at trllerne endnu bugnede under vligten 
af sin rige frugtmasse. Men vinteren blev streng og vistnok hård nok for dem at holde ud, skjøndt de så ud 
til at greie den nok så godt og var de i almindelighed sArledes veln!rede. 
Dog sturede de meget på de kaldeste dage og vare da så lidet sky, at de uden vanskelighed fllldedes både 
med saloygevar og pistoler. Omsider slap dog rognebarene, om hvilke rødvingen ikke var alene, op, og 
nogle dage ud i februar, netop som mlingden af dem var som allerstørst, forsvandt de med en gang alle som 
en. Der blev imidlertid, sålange opholdet her varede, fanget en stor masse af dem i doner, og en tid blev de 
i hundredevis fØrt til torvs. Vårtrlikket begyndte 3 april med en gang talrig og stod kun på i få dage. 
Den er senest bemlllket 18 april. Høsttrakket foregi.lc fra l oktober. Den var talrigst omkring midten af 
måneden, men var ganske alm. indtil5 november, fra hvilken tid den var forsvunden. 
Duetrost Turdus viscivorus: Også duetrosten var ikke sjelden at se blandt de overvintrende troste, 
fornemmelig i januar måned. Den ankom 31 marts, da jeg traf den StØrste flok, jeg no gen gang har seet af 
denne ikke meget talrige art, en flok på mellem 15 k 20 individer. I de følgende dage var den også at høre 
synge på flere steder. 
Grå trost Turdus pilarls: Flokketrosten var indtil nogle dage ud i februar ovennåde talrig, da den ligesom 
de andre trostarter sågodtsom ganske forsvandt, efterat rognebarene var fortaret. I januar måned, da den 
ikke Ilinger forsmåede rogneblirene, faldt den i stor m:Ingde i doneme, hvilken fangst nemlig ikke vilde slå 
til før jul, fordi disse blir m:irkelig nok den gang ikke behagede den. Rognebar synes således slet ikke at 
udgjøre dens kjllreste vinterføde, men bliver tvertimod forsmået sål§nge noget andet findes. Selv 
enebllrene synes den at foretrltkke for rognebllr. Allerede S april vendte de tilbage, men var idet hele taget 
lidet at se til på vårtr!1kket. Høsttr!lkket beg. 15 oktober. I begyndelsen af november foregik: der et stort 
tnUc i nagle dage, og siden har den forekommet ret talrig. Rognebar fandtes der nu ikke spor af, men da 
veiret hele efteråret udover holdt sig mildt med bare marker, var der nok af bedre føde for den. Nogen 
donefangst har der ikke vllret tale om. 
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Svarttrost Turdus merula: Også sontrosten overvintrer her vinteren 92-93 i stort an tal. Ligesom de 
andre trostarter foruak også denne i beg. af februar. Ankomsten om våren indtraf 19 marts. Under 
høsttr.Ucket var den alm. fia beg. af oktober ti118 novbr. Efter denne tid er et individ obs. 13 decem ber. 
Ringtrost Turdus torquatus: I 6 januar er også et individ af denne art påtruffet og skudt ved Ålelieme i 
na.rheden af Gr!!.svik. Den ankom l I april og var isar alm. i slutten af måneden. 30 april hØrte jeg en 
ringtrost synge ikke alene om morgenen, men også i middagstiden. 
Rødstrupe Luscinill rubecula: Ankom 5 april med en gang talrig. Endnu 26 og 27 juni hørte jeg en 
rødkjruke synge, ligeså l juli. 12 juli fandtes i Ålebjergene et rede med 5 friske a.g - utvivlsomt andet kuld. 
Da redet blev liggende no gle dage inden llggene toges, uden at der var blevet flere §g, er det på det rene at 
kuldet var fuldlagt Redet lå på marken under en rod i en blåbllrtue. Den var alm. endnu 15 oktober. 
Rødstjert Luscinill phoenkurus: Ankom 26 april. 2~e er både hann og hunn seet. Iagttaget indtil l 
september. 
Stein skvett Stuicola oenanllu: Ankom lO april og var strax ganske alm. Samtlige først iagttagne 
individer har vllret hann. I første halvdel af september var den endnu ganske alm. Den er senest iagttaget 
25 september. 
Buskskvett Saxicola rubetra: Ankom 3 mai. De først iagtagne var hann. På en natlig vandring 
opigjennem bygden nat til 27 juni hørte jeg endnu buskskvlltten synge overalt Også fremdeles en tid 
udover sang den. Således hørte jeg den synge både 2 og l I juli. 
Den var alm. indtil I3 september, men er også derefter forsvunden. 
FossekaU Cinclus øquaticus: Ved Ise mølle i Varteig, hvor forøvrigt, efter hvad jeg tidligere har brngt i 
erfaring, fossekallen forekommer tulkkende, har den if meddelelse af en skytter forekommet "talrig" i de 
dervllrende våker under den strenge kuldeperiode i jan. og februar. 
Fuglekonge Regulus cristatus: Endnu lO december hØrte jeg en fuglekonge synge, men sangen var som 
alm. på denne årstid kun ubetydelig. 
Jernspurv Acuntor modularis: Ankom 5 april og var en kort tid ganske talrig. Om høsten er den 
bemllrket fra 17 september og var i beg. af oktober alm. 
Hagesanger Sylvia lwrtensis: Ankom 19 mai. I et 11 juni fondet rede med 5 a.g var det første lagt 
allerede 28 mai. Redet lå i et tllt humlekjllr ved en bllk: omtr. l fod over marken og var bygget al grove 
urtestilke og stive grl!.sstrå indvendig belagt med fme sådanne samt grllsrødder og nagle hestetagel. Dens 
sang hørte jeg endnu 2 juli. 
Tornsanger Sylvia cinereø: Ankom 13 mai. Den er iagttaget endnu 27 august. 
Møller Syll'ia currucø: lO juni fandtes 2 reder. Det ene ved Langgård i Onsø med 5 llg 
7 dage rugeL Det andet ved Fjeldskilen i Onsø med 6llg lO dage rugeL Det første llg har altså vllret lagt 
henholdsvis 3 I og 27 mai. Begge reder lå i tllUe enere i 2 alens hØ ide fra marken. De var bygget af fine 
grnnkvisle - det ene tillige fine lyng kviste -, der var sammenheftet med insektspind, indvendig af fine strå 
og foret med hArfine rodtrevler samt nagle få hestetagel. 
Løvsanger Phyllopseutes trochilus: Ankom 29 april. 12juli fandtes et rede med 41lg, hvoraf det ene, der 
blev taget og undersøgt, viste sig kun at vllre ruget en dag, hvorefter det sids~e lg altså måtte vllre lagt 11 te. 
Af de tilbageblevne 3 ~ kUlkkedes de to om morgeiJen 23de, medens det 3die endnu om aftenen ikke var 
Jilllkket. Om marg. 24 e var imidlertid også den 3die unge fremkommet KWcningen foregik altså i lØbet 
al det 13de døgn. Udentvivl har dette vllret 2dre kuld, hvilket ikke alene fremgår al det tidspunkt på 
hvilket det er lagt, men også al lggenes an tal. Havde det vllret et omlagt kuld, efter at det første var 
forstyrret, vilde den vistnok have rukket at lllgge dem tidligere. Også den omst!indighed at løvsangeren 
altid høres synge meget flittig endnu langt ud igjennem juli måned synes at tyde på at den ofte Ulgger to 
kuld. Således hørte jeg den ved to leiligheder l og 11 juli, synge flittig på flere steder. lndtil3 september 
var den endnu alm.og er senest iagttaget l ode. 3 september hØrte jeg den også synge. men denne sene sag, 
der vistnok hidrØver fra ungeme er afbrudt og dårlig. 
Gransanger Phyllopseustes abietina: Ankom 14 april, hvorefter den snart var alm. Hvor der findes 
blomstrende siljer er om våren de visseste stedel' at triffe gransangeren på fornemmelig hvis veiret er 
smukt nok til at lokke bieme ud, som da i massevis hjemsøge disse vårens tidligste blomsterhaver. I en 
silje fuld af svulmende gåsunger omsvllrmet af summende bier så jeg således S mai hvorledes en 
grnnsanger her drev stor behandighed snappede den ene efter den anden i flugten visselig uden at u~ 
sig for dens giftige bråd. Siddende på en gren med bien mellem kløeme fortllrede den den stykke for 
stykke, idet den dog vragede enkelte dele, såsom vingeme. Såsnart byttet var fortllret var den strax fllrdig 
til at snappe en ny. En efternøler iagttaget i oktober. Både 15de og 22 oktobez traf jeg den på samme sted. 
Varsler Lanius ezcubilor: Mellem jul og nyiAr (92-93) er en varsler iagttaget ved Åle i onsø. 28 januar 
fandtes også et exemplar i et fra Torsru!.sbygden til byen ført trosteknippe. 
Tornskate Lønius collurlo: Ankom 28 mai. 
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HageOuesnapper "Svart og bvit nuesnapper" Muscialpa atricapilla: Ankom 2 mai. 
GrAOuesnapper Mwcicllpa grisol4: Ankom 13 mai. Den senest obs. 17 august. 
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Gjerdesmett Troglodytes paryulus(europuus): I midten af oktober indfandt som sadvanlig 
gjardesmutten sig, der om sommeren nisten, aldrig er at se heromkring, men nu er alm. nok høsten og 
vinteren igjennem såvel i haveme og lastetomteme som i skovkanteme. 
Stjertmeis OriUs CtJudlltus: Er om høsten allerede bemllrket 4 oktober. 
Kjøttmeis Parus fn4ior: Allerede 24 januar begyndte talgoxen sin vårsang. Dagen efter hØrte jeg ikke 
mindre end 4 stkr. synge på en gang. Det var nok det i disse dage indtn\dte mildere veit (minus O - minus 
40C) der satte dem i vårstemning, thi der var ellers ikke store aspekter til vAr, sneen lå ualmindelig svar og 
kulden havde hele måneden igjennem vAret usadvanlig streng - for blot 8 dage siden var temperaturen helt 
ned i minus 300. I september måned hørte jeg også talgoxen synge af og til. 
Svartmeis Parus aler: 9 mai tog jeg et rede, som lå i et hul i en frisk asp, hvori jeg også ifjor havde 
fundet rede med unger. Det indeholdt 9 friske llg, som dog fuglen havde lagt sig til at ruge på. Det første 
!g altså lagt 1 mai. Redet, der havde et underlag af fin blød mos, bestod forøvrigt udelukkende af fme hår 
af mindre gnavere, hvoriblandt kun fandtes 2 bitte små fjar, der vistnok var medfulgt uden hensigt, eller 
måsk:e sandsynligst hidrØrte fra fuglen selv. 
Granmeis Parus borealis: Jeg har flere gange om våren seet den nordiske sumpmeise komme svllvende i 
en dalende flugt med en fin kvidrende sang på anthusvis. Delte, der formodentlig hører med til vårsangen, 
så jeg ivår f.ex. både 16 og 23 april. I Ålebjergene i Onsø fandt jeg 7 mai i en tØmldden birkestamme et 
rede med 3 llg, der var overdakkede. Begge fuglene befandt sig i redet, og det uagtet det var tidlig om 
eftenn. Hullet, der var sine 7-8 alen oppe, var ikke nyhaldcet, men forøvrigt vistnok utvivlsomt et 
borealishul. Således el nyt bevis for at denne art også benytter gamle huller og reder, dog rigtignok ikke 
andre end af den selv eller dens art forarbeidede. 9de om aftenen indeholdt redet 5 ll.g, og den ene af 
fuglene, formentlig hunnen, lå de på. 14de var der 91g, men da de ikke kunde sees at vare rugede og 
fuglene heller ikke hele form. fandtes tilstede, lod jeg llgene i forventning af at antallet kunde forøges, 
ligge til om aftenen 15de. Der var dog ikke til da blev it flere, og fuglen rugede nu med så stor iver, at jeg 
kun med nøie flk den til at forlade redet, og endnu, medens jeg stod oppe ved hullet besldl.ftiget med at 
udtage llggene, gik: den ind og Jod sig tage. Den havde en stor rugeplet. Redet bestod afbast (enebasst) 
hvoriblandt sporedes hØist ubetydelig hår og nogle fjllr, de sidste vistnok: fuglens egne. 
Første llg lagt 5 mai. 
Toppmeis Parus cristatus: I et rede med 5 llg fundet i Rødskoven i Onsø 16 april var det første llg lagt 11 
april. Redet lå høit i en rådden asp i et gammelt crc 12" dybt hul, hvis indgangsåbning ikke var rund, men 
meget ujevn (Se notisen for 16 apål) 16 april fandl jeg i R;dsskoven et rede ml!d 5 åg i pd~gyndt 
rugning. Retkt ld i et gammelt hul i en rddden asp. Det ld høit ~'12· e og var hullet temmelig djbt (crc 12"). 
Indgangsåbningen var ildce rund, Tni!n sd sådan lill (tegning). r, / 

30 april fandtes i Ålebjergene i Onsø et rede med 5 crc 6 dage :', .".: 
rugede Ag, hvoraf dog 2 vare ubefrugtede, hvilket rede var forladt, fordi biikestubben, hvori det lå, var 
afblllst over hullet, så redet lå aldeles åbent. Sandsynligvis er dette skut under det stonnfulde veit, som 
herskede i dagene mellem 9 og 17 april, i hvilket fald dette kuld må vlre endnu tidligere end det første. 
Om redets bygning se anm. for 10 mai. JO mai. 30 april/ondt Herman Djret i Ålebjergeu et topmeisrede 
med 5 åg i en bir/cestuh~. ~kr var ajblåstlige over hullet, sd redet ld alckks abent. Fugkn var ikke 
tilstede, uagtet åggene syntes rugetk, og da retktfrerrukles 7f1e mai lå uforandret, ligesom åggene heller 
ildce var blevet mere rugeck, var tkt oiensynligt, at det var blevetforladt og tog han derfor hele redet. 
Å.ggene, som jeg modtog Ulag, viste sig crc 6 dage rugeck (2 var uhefrugtede). Redet ~stod affine Mr 
indblandet med no gle Jjlir i gans/ce lidet antal, ovenpd et underlag af bl;d mos. 
LåvesvaJe Hlrundo rustica: Ankom 27 april fåtallig og blev først en uges tid ud i mai alm. I et rede ved 
Åle i Onsø ldllkkedes de 5 llg 3 juli. Ungeme forlode redet den 21 de dag efter k:Uikningen og fløi et par 
dage senere omkring med forllldrene. Det fØrste llg lagt efter beregning 17 juni. Afreisen begyndte ved 
indgangen af september måned og i Iøbet af en uges tid var den stØrste m~gde draget bort, men er dog 
endnu seet enkeltvis eller i småselskaber indti11 oktober, efter hvilken tid ingen mere er observ. 24 sept. 
viste sig også en flok på omkring 50 individer, sandsynligvis et selskab på gjennenueise norenfta. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom 11 mai. Afreisen foregik allerede 1 september og meget få er seet 
siden. Et individ blev obs. 17de og 3 individer 27 september. 
Saodsvale Hirundo riparia: Hører ikke til de trakfugle hvis ankomst og afreise lader sig bestemme fra 
mit observationsfelt. Den nllnneste rugeplads er fllstningsvoldene og gravene omkring gamlebyen, udenfor 
hvilke pladse de lidet vise sig. Den er obs. 14 mai. 
Linerle MomcUia alba: En overvintrende linerle er observ. 29 januar i Fredriksstads gader, hvor den 
spadserede nok så kj!lkt Hvorledes den har kunnet udholde denne strenge vinter, der med al sin sne og is 
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synes at måtte have gjort enhver adkomst til fØde for den umulig, er ubegribeligt. Linerlen ankom 5 april, 
men tr.lkket gik småt. sJcjøndt det holdt sig med stille og smukt veir, så den ikke kunde siges at vare fuldt 
alm. før henved midten af måneden. Afreisen begyndte 21 september, da der sporedes en sU!.rk aftagen i 
antallet. Vinden var rutvnte dag N.V. 27 og 28 september drog den stØrste del også under nordlig vind og 
siden er det kun få som er obs., men disse efternølere holdt sig her temmelig lange og er stadig iagttaget til 
21 oktober. 10 oktober obs. en linerle, som endnu fodrede sine 3 voxne unger, et bevis for, at det vilsentlig 
er unger af sene kuld, som vente så lange med afreisen. 
Gulerle Motacillajlllva: Ankom 7 mai, men var fåtallig under vårtrlikket. Under høsttr.Ucket, da den som 
slldvanllg var talrigere er den obs. fra 6te aug. til1 september, da den allerede synes at vare forsvunden. 
Skjærpiplerke Anthus obscurus: Under vårtr.l.kket er enkelte individer obs. så langt fra kysten som helt 
oppe ved Grasvik. Således såes 9 marts et individ på isen i vesterelven nedenfor Krosn!ls og 31 marts og l 
april er et individ seet på jordeme ved Åle. 
Heipiplerke(engpiplerke) Anthus pratensis: Ankom 21 april og var snart talrig. På høsttr.lkket er 
allerede et individ obs. 15 august. i den sidste uge af aug. begyndte den at blive alm. og nogle dage ud i 
sept. var den talrig indtil en uges tid ud i oktober, da den beg. at aftage starkt, men var dog endnu alm. til 
15 oktober, hvorefter den d. 20de var helt forsvunden. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 27 april og var strax efter alm. Den var alm. indtil lO sept., men 
er endnu af og til obs. enkeltvis indtil27de. 
Kornspurv Em~rizlz miliiJritz: I januar måned har endel komspurve havt tilhold på og omkring Grllsvik. 
Denne for Smålenene nye art blev først bemarket 21 januar, da et ensligt individ blev påtruffet og sk:udt 
ved Kirkeby. Nagle dage senere, 26 jan., viste der sig på Ålesttanden en flak på 6 stkr., der havde slået 
ned i et neg i en have og af hvilke et individ blev skudt og dagen efter viste sig på samme sted et enkelt 
individ, som også blev flildet. 28 jan. blev en flok på 7 b. 8 stkr. (vismok tilhørende det samme selskab) 
truffet på Grllsvik, af hvilke også et individ blev skudt og endelig er 3Qle et enkelt individ seet på Gdsvik i 
et neg sammen med gråspurve (Se nUrmere noJiesen for jan.) 23 jan. h;rtejeg M. Mikalsen omtale en fugl, 
som lwn havde skudt i sin have på Kirkeby 21 , og da det anede mig hvad det var, gikjeg med han hjem 
og er holdt fuglen, der viste sig at vare en hann aj den her ik/æ tidligere påtrufne lørnspurv. M. traf den i 
en vogn sarn111en med et par rødvingestroste, som lwn sti/lede på for at skjde men som imidlertid tog 
jlugten.. Han blev da opmiirksom pd lwrnspurven, som sad rolig igjen og skjød den istedet. Dette tilfiilde 
bringer mig til at erindre en observation, som jeg gjorde i Ålekilenjorgangne sommer, hvor jeg antagelig i 
august, trafenfugl, somjløi oppå niirt hold for mig fra det j,pie gråspå et sted, hvor der ikke var meget 
bl(Jdt. Den havde en påfaldende tungjlugt og JlØi /am et lidet stykk, hwrfor jeg tog den for al vare en 
unge, men /amde ik/æ den gang tro at det var en lwrnspurv. En Iarke sd jeg rjdelig at det ilch var, men 
hvad turde jeg den gang ikke ofgjøre, skj;ndt jeg nok tånkte på denne art. Jeg havde for anledningen ikke 
bøsse med og ved senere leiligheder så jeg den ikke igjen. Det synes mig nu ikke at wire tvivl om hva det 
var. 27 jan. Igår blev et individ at samme art s/aJ.dt i niirheden aj Åle/ei/en i Jørgen Sjvertsens have, og da 
jeg fik høre derom, fik jeg mig individet tilsendt. Denne, der også var en hann, var imidlertid st(Jrre og 
venere tegnet. Ligesom den første blev også denne indsendt til universitetsmuseet. 28 jan. Jeg var idag på 
Ålestranden hos vedknmmentk, som havde s/auJt ovennåwate exemplar. Han havde da pdny et individ, som 
lwn havde s/aJ.dt igår. Han berettede al han første gang havde seet 6 stkr. ifølge, men igår havde der lam 
varet det ene individ, som han skj(Jd. 29 jan. Jens Ellingsen, hvem jeg havde forvist en af de erholdle 
kornspurve fortalte mig idag al han igår havde truffet 7 d 8 stk. af disse jugle, som han /Ør aldrig har seet, i 
Jjeldet ovenfor bralclæn på Gråsvik og s/aJ.dt en of dem, men da holdet havde våret for Jum blev den bare 
traser, og /od han den derfor gå i katten. 30 jan. 0/aves Agnalt, hvem jeg også havdeforevist en afde 
erholdte individer, berettede at han idag havde seet en sådant på bedelwsbjerget i et neg ifØlge med 
gråspurvene. Siden blev de ikke mere seet til heromkring og det er sandsynligt at de er flyttet andet 
stedshen. En og anden tØr dog muligens v~ blevet igjen et eller andet sted i bygdeme heromkring, hvor 
den har fundet landskabet mere efter sin smag end trakteme ved Grllsvik netop synes at v~. At så er 
tilf!ldet synes at bestyrkes ved at stud. polyt. Tom. Pettersen 20 mai traf et individ ved fortet Kongsten på 
Øren, der netop er en lokalitet, som skulde synes skikket for kornspurven. 
Om denne interessante forekomst skriver professor Colleu følgende indsllt i Morgenbladet for 2 febr.: 

"En sjelden jugl. En i Norge sjelden fugleart har i vinter vist sig ved Fredriksstad, nemlig 
kornspurven (Emberiza miliaritz), denne er en over en stor del av mellem-og sydeuropa almindelig 
art, der alene har sit tilhold paajlade slette/ande, og ligner i udseende nærmest en lær/æ, skjønt 
den tilhPrer finkernesfamilie. I Norgeforelcorn111er den alene paaListerland og Jæderen, og her, 
som det synes, ganske sparsomt og i aftageruk ma:ngde. Dens sang, der er ganske tarvelig, 
foredrager den Ulrættelig hele sommeren. igjennemfra et stengjærde eller en fra ageren 
opstiklu:ntk tidsel eller lav busk. 
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Ved Fredriksstad har der i løbet afjanum havt tilhold en lidenjlok, der utvivlsomt er udvandret 
fra Bohuslen; et par af exemplarerM ere blevM slaulte blandt kramsfugleM og af cand. phann. 
Thomi!, der er en ivrig naturven, indsen.dte til Universitetsmu.sæet. Det var at ønske, at den lille 
tiloversblevne SttlT111111! lcunde undgaa yderligere efterstræbelser og maas/æ til vaaren slaa sog ned 
i disse egM for alvor." 

Gulvspurv Emberizll cilrind/Q: Fra 14 marts begyndte gulvspurven sin vårsang og fortsatte dermed til i 
de første dage af juli, men også sent om høsten Jader den af og til sin sang høre. Således hørte jeg 15 
oktober en stille vakker morgenstund et individ synge lige så flinig som om våren. Egentlig store flokke 
sees sjelden af denne art. 6 november traf jeg dog på nagle jorder ved Ek i Onsø en uslldvanlig mangde 
gulvspurve samlede, hvis anta! gik op i hundredevis. 
Hortulan Emberiza hortukJna: Ankom 27 april og var alm. 30te. I slutten af august var den endnu talrig, 
men begyndte at forsvinde ved månedsskiftet Endnu om aftenen 
4 september hørtes efter at det var blevet mørkt en hel dellrllkke. Den er senest obs. l O september. 
Sivspurv Emberir.a schoenklus: Ankom 5 april og er iagttaget til utgangen af måneden, men har som 
sadvanlig ikke vll.ret talrig. På høsttrllkket er den bemlirket allerede fra 6 september. I første halvdel af 
oktober var den alm. og er bemarket indtil20 oktober. 
Snøspurv Plectrophanes(Plectropherua nivalis: I den strenge vinter først på Aret er snespurven ofte 
iaguaget og søgte ligesom dens slllgtninger gulspurven og gråspurven til de udsatte komneg. Således så jeg 
28 januar en flok på omkring 30 stkr. i et sådant neg. 
Om høsten viste den sig fra 2 november. Dens alm. navn her er "sneskår". 
Bokfink Fringillll coelebs: Trods den strenge vinter overvintrede ikke få bogfmker, ja endog i stØrre antal 
end vanligt. Den ankom allerede 16 marts under S.V. storm, da flere mindre triDc iagttoges endnu i 
middagstiden. Et par dage senere var dens sang at høre her og der, skjøndt det endnu varede måneden ud, 
inden den egentlig blev talrig. 7 april er et stort trllk iagttagel Et rede taget 27 mai ved Dale. Det lå i en 
ener og indeholdt5 ll.g af den grågrønne form. De befandtes 2 dage ruget, hvorefter første Jlg måtte vllre 
lagt 21 mai. Dens sang hørtes endnu i de første dage af juli. I den sidste del af september var den endnu 
meget talrig og kunde endnu ingen aftagen i dens mllngde spres, men allerede 3 oktober var den med en 
gang omtrent forsvundet. 29 og 30 september var vinden sydlig,ligeså den første uges tid af oktober med 
undtagelse af2den, da den var N.O. og ckå denne dag synes opbruddet at vllre skeet, thi kun en liden rest er 
efter den tid iagttaget indti17de. Den 8 e var atter vinden N. og siden er kun nagle få efternølere iagttaget 
indtilt5de. 
Bjørkefink FringUlll monJifringUIIl: Sålange rognebarene varede udover vinteren, tilbragte en 
us:ldvanlig mllngde bjergfinker denne her i egnen, men såsnart det først i februar måned var slut med 
barene, forsvandt også bjergfmkeme, ligesom alle de andre rogne~isere, pludselig og fuldsUlndig, o& 
efter 3 februar er ikke Ulng~ noget individ af denne art iagttagel All~ede 2 april vendte de tilbage. 7 
syntes hovedtrllkket at foregå, idet der da er iagttaget et betydeligt trllk og der siden intet er seet til den. 
Grønnfink Unota chloris: Grønfinken, som syntes at vllre ganske alm. i slutten af december (92) blev 
ikke bem:lrket her i de sttenge vintermåneder på nyåret. PA efteråret var den meget alm. i november og 
decem ber. 
Tornirisk Unota cannabina: Ankom 19 marts (svag nordlig vind). Sneen dakkede endnu alt, og der 
fandtes endnu ikke den mindste barfHI.k: før 25de. Den 27de var den ganske talrig. Allerede over midten af 
september beg. de at drage bort, men var dog endnu ganske alm. til l oktober. Senere er den kun af og til 
iagttaget indtilt5de, da en li den fl ok blev obs. 
Bergirisk Unotajlavirostris: 24 oktober er store flokke af den gulnUbbede irisk lruffet ved Misingeme. 
Så talrig som denne art ofte isar om høsten optnlder i skjllrgården er det påfaldende at den så sjelden viser 
sig heroppe, dog så nJr kysten. 
Gråsisik Acanthis liTUJria: I meget stort antal optrådte også denne art under den strenge vinter 92-93 og 
delte kost med de mange andre overvinttende arter i de rigt frugtbarende rognetrller. Men såsnart det var 
slut med rognebllrene, forsvandt den ligeså pludselig fra egnen som sine kammerater. Allerede 9 marts 
vendte de tilbage og er endnu seet på triDc 8 april. Om høsten er den beml1rket fra 3 oktober, men var kun 
sparsom i denne måned, talrigere i november, i december igjen mindre talrig. 
Grønnsisik Actmt/Jis spinus: 23 april traf jeg i RØdskoven i Onsø et sisilcpar, som utvivlsomt henlede 
føde til ungeme. De samlede granfø indtil de hav de fyldt nlbbet, så de ikke kunde lukke det. Om høsten 
var den temmelig talrig og såes allerede i august i stØrre flokke. 
Dompap Py"hu/Q europea(py"hula): Også dompapen var talrig i vinteren 92-93 og brilierede i det 
brogede selskap, som så talrig SØgte til rognene i haver og lunde, ved sin vakre dragt og bløde behagelige 
lokketone, der passer lige harmonisk til dens omgivelser enten det er om sommeren i skovens tykninger 
eller om vinteren i sne og kulde. Om høsten bemll.rket fra 17 september. I november og december talrig. 
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Kongle bit Pinicol4 enucleator: Blandt de mange forskjellige fugle som gj:tstede egnen i vinteren 92-93 
man glede heller ikke konglebiterne, skjøndt de rigtinok indfandt sig sent. da allerede rogneb~ene på det 
tWn1este var fortarede af de talrige andre arter og heller ikke i nogen sllrdeles stor milngde. De viste sig 
nemlig først i de sidste dage aC januar, men forbleve til gjengjeld noget långere - til midten aC februar, 
levende på resteme af den overflod som havde vllret. Rigtignok havde den allerede vist sig i november 92, 
men var siden efter ikke beml!rket før ved ovenrul.vnte tidspunkt. 
Stær Stum us l'Ulgaris: Overvintrende st!lr hører her i egnen til sjeldenhederne, selv under de hyppig 
indtrllffende milde og god som sneløse vintere. Mllrkelig nok har det dog bandt i dette års strenge vinter 
med både sne og kulde i ualmindelig mllngde. I det mindste et par sådanne overvintrende individer er 
iagttaget. begge på Grllsvik. Allerede før jul (92) er et individ seet. som spadserede på de flydende 
lØmmerstokke i Iandsen ved Grllsvik brug, men var senere ikke beml1rket indtil et individ 4 februar blev 
skud på Grllsvik. Senere er et individ seet et par dage (18 og 19 februar) i selskab med kråker på iskanten 
på Gr!svikfloen. Om det før jul obs. individ er identisk med en af disse sidst observerede, er jo godt mulig. 
9 marts beg. vårtr.lkket. og det varede ikke mange dage, før den var at se noget hversteds på hustagene ved 
sine gamle redepladse. Ved Saq>sborg, hvor der allerede 14 marts begyndte at vise sig enkelte barflJ1kker, 
blev den allerede nllvnte dag seet i store flokke. 7 og 8 april er endnu et betydeligt lrllk observeret Såsnart 
de indfandt sig ved sine gamle reder, gik de igang med at gjøre disse rene. (Anm for l~arts} Idag viste 
ståren sig på Hauge i rugekmserne, hvilke den strax begyndte at gjøre rene.J5 marts. så Arvesen en 
står ved Krosnii.r og no gle dage senere indfandl den sig på husene hos ham. 14de så ho.n store flolclæ aj 
står ved Sarpsborg, hvor der var begyndt at vise sig enkelte barflåkker. Afreisen har i de senere Ar vl!ret 
vanskelig at iagttage pågrund af at de, såsnart rugningen er tilendebragt. flytte andestedshen. På Øren 
pleier gjerne en stor del at tilbringe høsten, men heller ikke der have de iår opholdt sig. Herornkring er 
nogle få iagttaget i de første dage af november, således såes en flok på 9 stk:r. l og 2 november ved Åle og 
Brakke, ligeledes så jeg 2 november nogle stkr. ved Kolberg og endelig er 4 stkr. seet ved Ålelieme 5 
november. 
Nøtteskrike Garrulus gl4nd4rius: Blandt nØddeskrigens mange rare lyder har den også en, der har en 
påfaldende lighed med kajens. 29 januar hØrte jeg således to nØddeskrigere gi ve denne lyd, både når de 
sad og under flugten, og var den så skuffende lig, at hvis jeg ikke hav de seet dem, havde jeg utvivlsomt 
taget feil. Et rede, taget i Fjeleskoven i Onsø 3 juni, indeholdt 5 ag, der var ulige ruget, så rugningen måtte 
v~ begynd før det sidste ag var lagt Medens nemlig det starkest rugede ag viste sig at måtte vllre mindst 
4 dage vannet, kunde det mindst rugede kun vllre 2 dage varmet Det med fme gråbrune rødder udforede 
rede lå i en tiden gran 6 alen høit og var ikke synderlig vel skjult 
Skjære PiciJ europøeø(aJudtlltl): Allerede 15 marts så jeg et skjllre par ved RØd i Onsø ifllrd med at 
bygge sit store rede i en liden slåpebusk (Prunus spinosa) lige ved landeveien cre 3 fod over marken, uagtet 
der var nok af store trler på stedet Sammensteds var der også ifjor et rede i en lignende busk, og er det 
visselig det samme par, som byggede her iår, uagtet redet ifjor blev forstyrret for dem. I et andet rede 
fandtes det første lg 24 april. 
NøttekrAken Nucifrøgø CIITJOCtllllctes: NØddelcrtken har ikke på flere år v~t iagttaget her. I høst har 
den atter vist sig, men ikke i naget slØne antal. De første er beml1rket allerede 15 september og synes at 
have vl!ret talrigst i denne måned. No gle enkelte er også bem:lrlcet i oktober til henimod udgangen af 
måneden. 
Kaie Conus monsdu/4: Ankom 12 marts under slllrk S.V. vind. Dagen efter (13de), da vinden var 
vestlig og fremdeles meget stll.rk såes intil trllk, men 14de, da der atter bUlste sWrkt fra S.V., kom der en 
stor milngde, og varede trakket til kl. 2 om efterm. De kom mest i selslæber på et til nogle par, undertiden 
også enkeltvis, men også meget store flokke såes, således en på crc 70 individer. Alle fulgte de retningen 
N.V. eller V.N.V. Deue har rimeligvis vl!ret hovedtrllkket. chi 15de, fremdeles samme vind, såes ingen, og 
de bille. som senere er iagttaget, har alle varet ubetydelige. Tr.lkket varede til 8 april. Allerede 27 
september begyndte høsttrllkket Hovedtnlkket foregik mellem 6 og 9 oktober og de sidste flokke er seet 
18 oktober. Det foregik Wlder nordlig eller stille veir, tildels også under svag vestlig veir, tildels også 
under svag vestlig vind. 
KornkrAke(biAkrAke) Corvus frogilegus: 22 og 29 marts er nagle blåkråker obs. ved Åle i Onsø. 
Sidensvans Ampells gtuTUius: I vinteren 92 - 93 viste ikke sidensvandsen sig i Fredriksstad egnen før 
henimod midten af januar, skjøndt de vare på vandring og allerede i lang tid havde vllret talrige omkring 
Kristiania (Oslo). I en 14 dages tid fra de sidste dage af januar til henved midten af februar vare de 
temmelig talrige, men da nu rognebarene på det nllrmeste var fortarede. forsvandt de nllsten med en gang, 
og meget fl holdt sig her indtil nogle dage ud i marts. Skjøndt høsten var fuldstandig blottet for rognebllr, 
viste dog sidensvandsen sig i månederne novembez og december ganske talrig, de første allerede 5 
november, og syntes de vasentlig al emare sig af ulveblr (Viburnum opulus). 
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Sanglerke=lerke Alauda IUl'ensis: 27 og 29 januar er et par Mer iagttaget ved Åle. Ligeledes er et 
individ seettrtUdce over Grllsvikfloen l februar. Skjøndt den ikke har v:lret obs. tidligere om vinteren, er 
det dog neppe antageligt. at disse individer har v:lret forløbere for trllkket, men tvertimod må have varet 
overvintrere, som har opholdt sig ude ved havkysten og nu ved den i Uingere tid hveskende sydlige vind var 
bragt til at gjøre en tit ned i landet. Der sporedes heller ikke noget, som tydede på, at trakket begyndte før 
24 februar, da der, efter at der dagen forud havde varet 25° C kulde, slog om til sydlig og mildere veir. 
Det gik dog endnu et par ugers tid meget småt og tog først fart efter gde marts. Sneen lå dog end nu dyb i 
lang tid, og de første barfllikker begyndte ikke at titte fram før i midten af måneden. Ikke destomindre var 
trllkketlivligt. men hvor trak de hen? De droge alle videre, og sjelden såes nogen nede, før det blev bart. 
26 marts om fonn. så jeg en stor flok llirker, som i stille veir kom trlikkende over søen midtveis mellem 
Strømtangen fyr og Missingen. De fløi ganske lavt henover havfladen i retning fm S.- N. 
Fra 25 september begyndte høsttr.lkker.. men den var dog endnu lalrig indtil 8 oktober. I den 
mellemliggende tid hav de der hovedsagelig vllret sydlig l veir og altså ikke C,nstigt for afreisen. Men da 
der 8 oktober blev nordlig vind, mllrket de strax på trllk 15de (stille) og 17 e (N.) var tr.lkket ganske stort 
og var dermed også omtrent ganske slut. idet der sidenefter kun er seet nogle efternølere indti121 oktober. 
Et individ er også seet endnu 18 november. Ligesom om våren blev tr.Ucket mest iagUaget udover fonn. 
Inden det endnu er lyst om morgenen foregår opbruddet. Således iagttages 17 oktober et stort tr.lk: før det 
var lyst om morg. 
Trelerke Alauda ørboTea: Ankom 17 marts under vestlig veir efter flere dages S.V. stonn forud. 23de 
var den alm. Reder og unger. 
16 april fandt jeg et rede ved Fjeldengen i Onsø. Det Iå på et skovbart parti af en åsryg mellem røslyng og 
k:rruding og indeholdt 4 !g, der var ruget i 3 dage. Redet bestod yderst af et tykt lag mos og indvendig af 
fine grllsstrå samt målte udvendig 70mm og indvendig 55 mm. Hunnen Iå meget hårdt på og da den blev 
jaget af for den henad marken med h!ngende vinger og forstak sig mellem lyngen, men den viste sig meget 
forsiktig med atter a1 gå på redet, sålllnge den mllrkede mig i narbeden. Anm. for 16 april 16 aprilfandt 
jeg ved Fjeldengen på det skovbare platå aj en åsryg et rede mellem rosljng og krå/ding. Det indeholdt 4 
åg, der var 3 dage Tuget- det sid.rte altså lagt J3de. redet, der lravde en udvendig diameteT af70 mm og 
indvendig målte 55 mm bestod jderst af et tykJ lag 11WS, indvendig afftTU! gråstrå. Hunru!n lå meget hårdt 
på og da den blev jaget afredetfor den henad 11UU/æn med M.ngende vinger ogforstak sig mel/em lyngen. 
Den sjntes iklce al ville vende tilbage sålånge jeg sad i kort afttand fra redet for al iagttage den, når den 
/com, F orst efter at jeg lulvde fjernet mig .fuld.rtåndig i 3 timer fandt jeg den liggende på. Det wu min a gt 
at skjde begge ti/museet, men .fik jeg desvårre kun hannen, idet hunnen blev borte efter et slcud, med 
hvil/au jeg formentlig blesserede den. 30 apTil hOrte jeg ved VollebjeTget en trålårke sjnge til kl. 9 om 
form. Det vcu Tegnveir og tjkJ. 7 mai fandtjeg i Ålebjergene et rede, der lå mellem røslyng på et skovbart 
parti af tjeldet ud mod de opdyrlcede jorder nedenfor. Det indeholdt 4 seende 6 ~ 7 dage gamle unger, pA 
hvilke de første blodpinde til vingefjllrene beg. at komme fram, men forøvrigt ingen fjllrdannelse var 
synlig. 9 mai om aftenen (8 ~ 9 dage gamle) var ryggen helt d:lkket af de fremskydende spraglede fj!r og 
vingefjllrene beg. allerede at blive lange. 13de om morg. (endnu neppe 13 dage gamle) var fjllrkUldningen 
temmelig fuldstandig, og stjerten omtr. eller vel1(l" lang. Dog var de endnu neppe fiyvedygtige og havde 
muligens ikke forladt redet på de par dage, men da jeg skulde sende hele familien til universitetsmuseet 
turde jeg ikke risikere at lade dem ligge en dag til, hvorfor jeg aflivede dem og skjØd begge forll.ldrene. 
Begge forll.ldre madede mtgeme og kom på en gang tilbage. Føden blev hentet på de nedenfor åsen 
liggende bralcjorder. Det første Ug i de foramulvnte reder have varet lagt 10 og 14 april. Endnu 30 april 
hørte jeg en trlUlrke synge flittig til kl. 9 om fonn., medens sangen nu forøvrigt var ophØrt. Trll.l&ken var 
alm. til8 oktober. En efternøler er obs. endnu 11 november. 
Fjellerke Alauda alpestris: 31 marts traf jeg på Ålejordeme (Onsø) en liden flok på 8 ~ 10 alpelllrker, 
hvoraf jeg skjØd et individ. De opholdt sig sammen med andre Mer og snespurve på barfWckene. Da 
vårtrllkket i tidligere år er iagttaget at foregå over egnen temmelig raskt ved månedskiftet april, mai, er det 
vel neppe tvivlsomt, at dette må have varet et overvintrende selskab. 
Hærfugl Upupa epops: If. stykjunker Hafslund er for et par år siden ved Greaker ( i Tmte) skudt en 
harfugl, som blev ham tilsendt til udstopning. På hvilken tid af året, den var skudt, erindredt han nu ikke. 
Vendehals lynx toTquilla: Ankom 25 april og var B dage senere alm. 
Gjøk Cuculus canoTus: Ankom 11 mai, da den allerede strax syntes at v:tre almindelig udbredt. Jeg 
hørte den gale sidste gang 24 juni. 
TArnseiler Cypselus apus: Ankom 18 mai. Sent kuld. I et rede på Åle lå mtgeme helt til om morgenen 1 
september. 15 august forlod W"nsvaleme pludselig Gdlsvik. Ungeme havde altså nu samtlige forladt 
rederne, men de opholdt sig dog endnu nogen tid i egnen. 26 august var afreisen almindelig afsluttet med 
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undtagelse al det ovenrulvnte sene kuld, der blev iagt.taget i redet endnu om aftenen 31 aug .• men om morg. 
1 september var både de voxne og ungeme forsvundne. 
Nattravo Caprimulgus europaeus: Er ikke obs. før 20 mai. Kjødet er meget velsmagende. Et individ, 
som jeg skjød 3 september, smagte udmarket Den er obs. indtil14 september. 
Perleugle Stri:r ungmalmi: Synes at have varet ganske alm. i egnen i vinteren 92-93. 
Følgende 3 tilflllder af dens forekomst er mig bekjendt Kort før julen 92 blev et individ fanget levende 
ved Fjeldengen i Onsø men tAlte ikke fangenskabet og døde kort efter. I begyndelsen af februar havde 
stykjWlker Hafslund kjøbt et individ på torvet i Fredriksstad og endelig havde den samme 18 marts erholdt 
tilsendt fra Rakkestad til udstopning et exemplar, der imidlertid var for gammelt til at prllparere. 
Spurveugle AtheM passeriM: Et individ skudt ved Sarpsborg 8 oktober. 
Vandrefalk Følco peregrinus: Er på vårtrlikket obs. 2 april. På Rauø, hvor der årlig h!ikker et par i den 
bratte ud mod havet vendende fjeldvllg på Rauøkalven, er ikke redet let at fmde eller at komme til 
formedelst fjeldvllggens utilgjangelighed. I llgtiden er det endnu ikke lykkes mig. Lettere er det at forstå, 
hvor det er, når der er unger, og således opdagede jeg det også da iår 9 juni. Det lå ikke på samme sted 
som ifjor, og var denne gang heller ikke ganske umuligt at komme til. Det indeholdt 3 små hviddunede 
unger, der efter stØrrelsen at dømme neppe kunde vare over 8 dage gamle. Det første llg kunde således 
antagelig vare lagt omkring 3 mai. 14 september så jeg en pilegrimsfalk gjøre jagt på no gle tamme duer. 
Flere gange var den så JUlt ved at gribe en af dem, at den slog kløeme i den så fjllrene gøv som en sky al 
duen, men i sidste øieblik reddede duen sig ved a1 styrte sig ned i en grllft Da falken derved tabte sit bytte 
af sigte, satte den sig på marken ikke langt fra, men da duen forblev i sit skjul, måtte falken opgive jagten. 
Tårnfalk Føleo tinnunculus: Ankom 31 marts. Om høsten er den observeret indtil 3 oktober. 
Spurvehauk As tur nis us: Forekommer ganske alm. hmckende i Fredriksstadegnen. Alene i Onsø er i juli 
og aug. påtruffet ikke mindre end 3 forskjellige kuld. Det ene blev pA truffet i Ålebjergene 23 juli og 
bestod af 3 voxne og udfløine unger, hvoraf de to tilligemed en al forllldrene blev skudl Den anden 
familie bl.ev påtruffet 30 juli ved Vikene ved Hankøsundet og en af de fuldt voxne unger skudt, og endelig 
er den 3die familie lruffet ved Tronddalen 6 ang. og samtlige 4 udfløine og fuldvoxne unger skudt. 
Vepsevåk Pernis apivorus: Holdt sig i egnen endnu i første halvdel af september. Således er et individ 
skudt9de, ligesomjeg også så et individ 10de. 
MusvAk Buteo vulgarls: Ankom 2 april og er obs. indtillO oktober. En efternøler er seet ved Hvaløeme 
3 november. 
Kongeørn Aquila chrysaltos: 10 januar er en kongeørn skudt på Rauø. Exemplaret var en ung hann med 
hvite strømper. 22 decem ber er atter et individ al denne her i egnen meget sjeldent optd!dende art fåldt ved 
Linddalen i Borge, hvor den blev ihjelslået, idet den under jagt på gårdens høner var kommen ind i haven, 
hvor en kone flk slag på den. 
Ringdue Columba pølumbus: Ankom 17 marts. Efter at den allerede forlångst var alm. udbredt, er 
endnu 7 og 8 april iagttaget betydelige ttak, begge gange om morgenen. 
Skogdue Columba oenas: Ankom 16 marts. Ligesom al ringduen er også af denne art iagttaget et stØrre 
trllk om morgenerne 7 og 8 april. De kom ikke i store flokke, men gjeme kun en 3-4 sammen, men var det 
ikke lange mellem hvert sådant selskab, som alle fulgte en og samme retning nordover. Den var alm. i 
slutten af september og er iagttaget endnu 11 oktober. 
Jerpe Tetrøster(Tretrao) bonasia: I Herland i RBkkestad synes jexpen endnu at vllre ganske talrig. ~ 
anm. for oktober. 7 okt. Jf Kristian Ellingsen er jerpen talrig i Herland (i Rakhstad), hvor han i søndags 
(l okJ.) lulvde våret på enjagttur og slaub 4 stkr. 
Rapphøne Perdå dnerea: Raphønsene led meget i den strenge og snefulde vinter 92-93. Mange steds 
døde de afkulde og sult, vanlig bukkede de mod vinterens ende under for sulten. 
Sandlo Chorødrius hlaticula: Er obs. 15 april. Nogle dage senere er den truffet alm. 
Heilo Cluuadrius pluvialis: Om høsten iagttaget allerede i slutten af juli - et individ falbudt på tomt i 
Fredrikssstad 29 juli • 3 august er en flok på over 30 stkr. seet på et jorde ved Gjølberg i Onsø. Forøvrigt 
har den varet lidet bemarket i høst, selv på Øren, der er en af dens bedste lokaliteter. 
Tundralo Cluuødrius squa/Drola: Kystbrokfuglen har vist sig ganske talrig under høstttlkket, 
fornemmelig på Øren, hvor den er iagttaget fra begyndelsen til udgangen af september mAned, og hvor 
adskillige exernplarer er skudt. Således skjød stykjunker Hafslund 7 A 8 exemplarer. Den 15 september 
traf han på nllvnte sted endog en flok på 30 stkr., hvorafhan skjØd 2. 
Vipe VøneUus cristatus: Et ensligt individ, som blev påtruffet ved råkkanten i vesterelven udenfor 
Fredriksstad 21 febr. og siden til noget ud i marts måned gjentagne gange blev seet på samme sted. tØr 
vistnok have v!lret en overvintring. På denne tid stod nemlig vinteren endnu på sit høieste og 
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Kristianiafpden var isbelagt langt til søs, også Hvaløerne var omgjllrdet af is, og sneen Wlkkede også der, 
som andre steder, endnu alL Først 27 marts synes trakket a1 vllre nået hertil. 
Tjeld HaenuJJopus ostralegus: Ankom 25 marts. I oktober måned er den ikke bemllrket og er 
sandsynligvis afreisen foregået forinden?. 
Rugde Scolopax rustkola: Ankom 23 marts. Der havde da de foregående dage vllret roligt veir med 
sydvestligt drag, men sneen lA endnu dyb overalt, og det var vanskeligt for dem at finde nogen bar plet. 
Det var dog forøvrigt ganske fl, som var arriveret med dette første trll.k. Den stØrre mlingde indtraf 28 og 
29 marts også Wlder S.V. vind, og i de efterfølgende dage var den at fmde på de fleste ai de steder, som 
under vArtralcket er dens favorilpladse. Dog var den langt fra talrig, men heller mindre ta1rig end s:idvanlig. 
Allerede 29 marts er rugden seet på morgentrllk, men aftentr.lkket begyndte ikke før 6 april. De rugder, 
som er seet om afteme 28 og 29 marts kom lydløst og var vistnok netop arriverende. Om en iagttagelse af 
rugdens trykning og den stilling den herunder indtager se notisen under april. 4 april. En skjtter fra Vikene 
havde seet rugden dersteds 30 marts. 6 april. Jf. Ludvig Gerlaug og Gustav Gundersen trale igåraftes en 
rugde ved Ale Iierne medfuld lr:nort og pist. 6 april begyndte if. Hans Agnalt tråklæ ved Ålelierne kl. 7 .27. 
Kun en rugde seet. 7 april beg. tråkht ved Dale kl. 7 .30, 2dre gang ld. 7.42. Kun en rugde må have våret 
der, tkl dette var det hele. 8 april beg. trålclæt ved Dale ld.7 .27 og gik livligt i 10 minutter, idet der tkl efter 
hverandre med 2 a 3 minu.tters mellemrum kom 6 rugder. Siden sd eller hØrte jeg den 4 ganger, sidste 
gang kl. 8.12. 9 april trafjeg i Sleviklwzdenefor stand afWamba 2 rugder, som jeg kunde se ligge og 
trykke bagved roden afen stor eg pdfå alens afstandfra mig. De ld høist18"fra hverandre begge vendte 
fra hunden pd aldeles bar 11UJTk, hvor intet strtl kunde tjene til skjul. Hovedet holdt de stårkt nedtryklæt i 
kroppen og niibbet retfram kun ubetydelig nedadvendt. BagkToppen var betydelig håvet ligesom de sad 
fårdige til med benene at give sig fart når de med et siit slculde tagefoglen: (tegning) ~,.1 .•. :; ""=.-~-~~--~~~~~~ ·: .. . 
13 april beg. trålcht ved Dale kl.7.47 2den gang 11 minu.tter senere og 3die gang 9 minutter ''·.il..~tli!: - · 
efter altså 3 ganger, rilneligvis blot en rugde. 18 april beg. trålclæt ved Dammjr /el. 8.5" 2dre gang kl. 
8.18". Sdledes vistnok kun en rugde. Ogsd ved Tronddalen beg. triiklæt if. Arvesen pd s~ lclokkeslet. 
19 april beg. tråkket ved Tronddalen ld.7 .57. Sydlig veir og overskjet, men kun et triilc. 20 april beg. 
tråkket i Dammjr ld- 7.58 (sbdt), 2dre gang kl. 8.18, 3die gang ld.825 og endelig for 4de gang kl. 8.35. 
(Overskjet og sjdlig vind.) 21 april beg. tråJclæt ved Dale kl. 8.8, 2dre gang kl. 8.15. Altsd vistnok bm en 
rugde. (Stiirk nordlig vind). 22 april beg. tråklcet ved Dal i Borge ld. 8.5. Den blev slaldt og flere sdes 
ikke. Aftentrlllcket: 
6 april beg. trllldcet ved Ålelieme kl.7.27 -ved Tronddalen intet tdlk. Smukt N.veir. 
7 april beg. 1rllkket ved Dale k1.7.30- 2dre gang kl. 7.42. Stille. 
8 april beg. trakket ved Dale k1.7.27- Livligt trllk i 10 min. 6 rugder kom med 2l3 min. mellemrum. 
Siden kom 4 med lange mellemrum. Sidst.e gang k1.8.12. Stille, smukt. 
13 april beg. trakket ved Dale k1.7.47- 2dre gang 11 min. senere- 3die gang 9 min. efter. 
Altså 3 ganger, rimeligvis en rugde. Nordlig vind. 
18 april beg. tdlkket ved Dammyr k1.8.5" - 2dre gang kl. 8.18 ved Tronddalen samme klokkeslet (Arvesen). 
19 april beg. trak:ket ved Tronddalen kl. 7.57 - Trak kun en gang. Sydlig overskyet veir. 
20 april beg. trak:ket ved Dammyr k1.7 .58 (skudt). zdre gang k1.8.18. 3 gang kl. 8.25 og 4 gang kl.8.35. 
Sydlig vind og overskyet. 
21 april beg. trak:ket ved Dale ld.8.8" - 2dre gang k1.8.15. Stark nordlig vind. 
22 april beg. trak:ket ved Dal i Borge kl. 8.5" (skudt). Ingen flere såes. 
Om høsten haves ingen senere observation end 15 oktober, da jeg endnu traf 2 stkr. 
Enkeltbekkasin Gallirulgo nudia(Scolopax gaiUnulll): Ankom 15 april og strax alm. 
Om høsten indfandt den sig allerede fra begyndelsen af august i kileme, på hvilke steder den endnu 29 
oktober var talrig, men da der sA ved indtradelsen ai november satte i med stark nattekulde så der lagde sig 
is over lcilerne var de allerede et par dage ud i november forsvundne. 
K vartbekkasin GallinDgo gallinula: Er om hØsten obs. fra 17de september. Forl10ldet med afreisen som 
foregående. 
Polarsnipe Cølidris cønutus: 2 smukke exemplarer i sommerdragt sk.udt 26 juli blev umiddelbart efter 
indsendt fra Sarpsborg til stykjunker Hafslund til udstopning. Udentvivl må dette have varet individer, som 
har tilbragt sommeren i landeL Under høsttrlllcket er den ikke bemllrkeL 
Myrsnipe Tringø ølpina: Obs. i Kragerøholmene 6 mai. På høSUrllkket har da ikke vllret meget af den. 
Dvergsnipe Tringa minuJo: Har der også vllret lidet af på høsttrakkeL Enkelte individer er i september 
måned truffet på Øren sammen med tringa alpina. 
Storspove Numenius arquatw: Obs. 10 april og iaguaget endnu 11 mai. Overvintrende individer er ikke 
tidligere iagttaget her. 23 decem ber er dog 2 sådanne seet ved Sellebak: i Borge (midtveis mellem 
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Sarpsborg og Fredriksstad), hvor de kom flyvende over Glommen, holdende sydlig retning, altså ud mod 
kysten. 
SmA.spove Numenius phoeopus: Skjøndt hørende til landets tidligste triDd'ugle sees den dog her i egnen 
sjelden så tidlig som s10rspoven, men derimod holder den sig her på vartrakket meget Ulngere end hin, ja 
for en del endog hele sommeren. Iår er den dog iagttaget en hel del tidligere end storspoven, nemlig 
allerede 30 marts, og var endog da talrig, og har siden, endnu ved midten al mai, forekommet i stort an tal i 
skjargården. 
Brusbane Philomachus pugiUJX: I Råde er 9 mai sk:udt 2 brushaner (hann). Om hØsten var den heller 
ikke meget at fornemme. Den 11 september bragtes mig 2 individer (hann og hunn) skudt dagen forud. 
Strandsnipe Actilis hypoleucus: Ankom 4 mai. 
Sotsnipe ToiiJnus juscus: Stud. polyt. Tom. Pettersen eier et udstoppet exemplar al denne for disse kanter 
aflandet meget sjeldne art, som han har skudt på Øren 23 august 1892. 
Skogsnipe ToiiJnus ochropus: Obs. 14 april. 
Grønostilk Tolllnus glareolø: Ankom 2 mai og er endnu obs. 16de samme måned. 
Rødstilk ToUJnus calidris: Ankom 16 april og var nogle dage senere alm. 
GJuttsnipe ToiiJnus glottis: Ankom 11 mai. 
Trane Grus dnerea: PA Åkerbergmosen i RAde, hvor tranen hver vår viser sig på tr:lkket, er den også iår 
obs. i slutten af april, uden at datoen, da den første gang viste sig, kan angives. Trllkk:et synes imidlertid 
ikke at have gået hurtig, thi også en stund ud i mai er endnu 3 stkr. seet på nåvnte sted, Iigesom også 2 stkr. 
er seet 6 mai at trakke over Onsø. Også 18 juni har et ensligt individ vist sig på nlivnte Åkebergmose. 
Vannrik.se Rallus agiiiJticus: I juli måned er et rede af denne art fondet i Arekilen på Kirkeøen af Johan 
Karen. Redet, der indeholdt 8 !lg, lå ovenpå en digevold. Det ene af !lggene har jeg erholdt overladt af 
stud. Tom. Pettersen (Er ved senere granskning fundet at vllre Ortygometra crex- Åkerrikse) 
Åkerrikse Ortygometra crex: Ankom 19 mai. Et rede fondet i et eng ved Dyret i Onsø 24 juli. Det 
indeholdt blot 6 Ag, hvoraf det ene var adskillig lysere end de øvrige, noget der vistnok er almindeligt hos 
agerrixen. De viste sig ulige rugede, de st:irkest rugede crc 4 dage, medens det mindst rugede knapt syntes 
en dag ruget. Og dette mindst rugede Ag, der altså mAtte v:lre det sidst lagte, var netop det lyse. Det synes 
nttsten som skulde det viire regel overalt. hvor et lysere eller mt\rkbart svagere teil)et llg end de øvrige i 
kuldet forekommer. at dette har vl!.ret sjdst lagt. Dette har utvivlsomt vllret et omlagt kuld. 
Lige fra ankomsten af har denne agerrixe vlirt hørt på nabogården Dales jorder, men en tid før redet blev 
fundet har den vllret hØrt på den eiendom, hvor netop redet fandtes, og fonnentlig er flytningen foretaget 
fordi dens første rede på en eller anden måde er bleven foJStyrret, sandsyndligvis helst af katte. Det første 
lig i dette kuld har antagelig varet lagt 17 juli. I slutten af junu hørtes endnu agerrixens natlige konsert 
alm., men det ovennllvnte .kulds fader holdt musikken fremdeles gående på den tid redet blev fondet, som 
rimeligt var. 
Sangsvane Cygnus musicus: Som gjeme er tilfllldet i strenge vintre, var her også i vinteren 92-93 en 
betydelig martgde svaner, som fornemmelig holdt til i våkeme i skjlrgårdcn, men af og til viste de sig også 
helt oppe ved Fredriksstad og såes flere gange flyve over byen. De såes dog gjerne ikke mange i følge, og 
den stØrste samlede flok, som vides seet, var pA lO individer (Hvaløeme 20 juni). 
De bleve imidlertid ofte et let bytte, og i slutten af januar og i februar måned fØrtes en hel del skudte 
individer til Fredriksstad torv. Til stykjunker Hafslund indsendtes til udstopning ikke mindre end 7 
exemplarer. Med undtagelse af den fØrste tid af deres ophold her vare de iregelen overmåde magre, som 
rimelig kunde vare. De er senest observeret 14 marts. 
GrAgås Anser einere us: Ankom 5 april. Den første flok, der er obs., var af ualm. stØrrelse, mindst et par 
hundrede individer, der 5 april i stille veir drog gjennem Kristianiafjorden. Siden har ingen varet obs. før 
15 og 18 april, da flere flokke igjen trale nordover, 15de under stark: vestenvind, 1gde under østlig vind. 
Denned synes der atter at have varet en stands i trll.kket, idet der siden i sidste halvdel af april ikke er obs. 
naget trllk, skjØndt veiret gjennemgående var gunstigL Det synes ikke uUlnkeligt, at grågåstrllkket dermed 
var afsluuet, og at det tr.lk, som igjen beg. fra 3 mai og foregik gjennem første halvdel af denne måned, var 
s!idgjls og måske andre høinordiske arter. Også alle trakflokke i denne måned obs. under sydlig eller stille 
veir. NAsten alle flokke trak forbi i de første morgentimer og kun undlagelsesvis såes nogen så langt frem 
på dagen som ved middagstider. Allerede 7 september observeredes den første trakflok på tilbagereisen, 
men siden er ingen obs. før hovedtrllk:k:et kom. Dette foregik i dagene 17-23 september og såes også da 
flokke der gik op til et par hundrede individer. 
Høsurakket synes årlig at foregå mere sluttet end vArtrllkket og er gjerne afsluuet på en uges tid. Således er 
heller ikke efter tidsrummet 17-23 september obs. mer end en flok på tr.lk sydover, nemlig 18 oktober, en 
flok på 14, 15 stkr. hvilke narmest må karakteriseres som efternølere. For det meste kom også 
hØstflokkene under medvind, men når trakket først er begyndt, synes ikke vindens retning eller styrke at 
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betyde meget for gjl1ssene. Således er de også iår seet trll.klce under stormende modbØr. 22 september trak 
der flere flokke sydover om morgenen under N.O. vind, men pludselig slog den om til S.O. storm. Kapt 
G. Larsen mØdte da ude ved Koster (svenskekysten) mellem kl. 9 og 10om fonn. en flok på 40 slkr., som 
trods stormen og den høie sø holdt sydlig kurs, men rigtignok fløi ganske nede ved vandel. 
Gravand(fagerglsen) Tødoi7UI JlulpGnser: Ankom 30 marts. 
Stokkand Anas boscus(boschas): Også ved våker inde i landet viste stokanden sig under den strenge 
vinter 92-93. Således blev den truffet i nogle våker ved !se mølle nedenfor lsevandet i Varteig, hvor der i 
slutten af jan. og febr. holdt til en stor mangde ander af forskjellige slags. En andrik, som blev skudt 
dersteds l febr. og bragt mig, var meget mager. 
Stjertand AMS øcUIII: På visse lokaliteter synes denne art hvert år at forekomme ialfald Wlder 
høsttriDet. En af disse steder, hvor den således er temmelig sikker at tr.UTe om høsten, er Stråsenkilen, en 
sumpig og sivbevoxet kile eller bu gt på Kragerøen samt nogle smale, grunde og ligeledes sivbevoxede sund 
mellem holmeme ved indlØbet til denne kile. 
Her er den også iår obs. nemlig 18 aug.- 3 individer. Skjøndt der fmdes mange lignende lokaliteter 
heromkring, der skolde synes ligeså skikkede for denne art. og som udgjør Wldede tilholdssteder for andre 
andearter, er det mlirkelig nok yderst sjelden at trllffe spidsanden på disse steder. 
Brunnakke Anas penelope: Denne sUlrkt aftagende and er under høsttrlikket obs. fra 18 august, men var 
meget fltallig udover høsten. 
Toppand Fuligulo. cristata: I temmelig betydeligt antal tilbragte denne ellers sparsomt optradende and 
den strenge vinter 92-93 her, og forekom ikke alene i våkerne i Glommens munciing og mellem holmeme, 
men også i våker inde i landet. Den var således en af de talrigste af de mange arter, som i slutten af januar 
og beg. af febr. forekom i nagle våker ved Ise mølle nedenfor lsevandet i Varteig. Se anm. for ian. og febr. 
Jan. l6 jan. sd E. Jenssen nede i V estere/ven en topand, som han skØd pd. 19 jan. skj(Jdjeg en våk ved 
Kråka en topand. Der var en lidenjlok af dem, som var nok så skj.- Febr. 9 febr. Blandt de ånder, som 
Emil Warenius bragte mig, og som han have skudt i våkern.e ved Ise mølle l febr. var også en topand. 
AJ denne art så han omkring en 20 st/u., men berettede at også en hel del var slault fØr han kom der li/. 28 
febr. 28 janum havde stykjunker Hafslund kj(Jbt en topand på torvet, ligesom han og sd havde seet en dame, 
som havde kj(Jbt en lignende sammesteds. 
Bergand(bjergand) Fuligulø mariJIJ: I januar måned er flere exemplarer af bjerganden skudt i våkerne i 
skjatgården. 
Sjøorre Oidemiafusca og 
Svartand Oidemia nigra: I våkeme i den udre skjlirgård fornemmelig ved Hvaløeme blev en hel af disse 
toende arter skudt i januar og februar måned. 
Kvinand Cløngulø glaucion: I den strenge vinterperiode i jan. og febr. forekom hvinanden overalt, hvor 
der fandtes Abent vand, ikke blot mellem holmeme, men helt oppe i elven ved byen. Også i de foran 
rutvnte våker ved Ise mølle i Varteig var den tilstede i stort antal, og udgjorde her den overveiende mangde 
af alle de søfugle, som havde søgt tilhold dersteds. Et stort antal blev skudt i våkerne. 
Havelle Cløngula gltJciiJlis(Fuligula glacialis): Også af haveller forekom der i de strenge vintemtåned 
jan. og febr. et betydeligt antal i våkerne ved HvaJøie:rne. I de første dage af august er et par haveller 
iagnaget udenfor Kragerøhohneme. 
Praktædugl SortUJteria spectabUis: I middelskolens samling fmdes et ungt hann exemplar uden od viklet 
nabknold, der if. stykjunker Hafslund i sin tid, antagelig i 70 årene, er indkjøbt på torvet i Fredriksstad og 
udstoppet ai cand. Olsen, som den gang var Ulrer ved skolen. 
LapprlSkeand Mergus albellus: Blandt de mange arter af J1nder som under de slemme isforholde i jan. og 
febr. havde SØgt tilhold i nogle våker nedenfor Ise møllefos ved Isevandet i Varteig fandtes også nogle 
individer af denne her i egnen af mig ikke tidligere iagUagne art. Den l febr. blev dersteds nemlig 
påtruffet en flok på 3 stkr., hvoraf den ene en hann i fuld vinterdragt blev skudt Vedkommende skytter, af 
hvem jeg emvervede dette exemplar, bereuede tillige, at der også dagen forud ai en anden skytte var skudt 
et individ af disse ander, hvilket han havde seet og som efter beskrivelsen synes at have vllret en hunn. 
Laksand(havand-islandsk riSkeand) Mergus merganser: I Talbergsundet i Torsru!skilen er 2 individer ai 
den store fiSkand {hann og hunn) skudt24 februar. 
Siland Mergus serrøtor: Under den strenge isvinter 92-93 viste denne and sig i elven helt oppe ved 
Fredrikssstad, hvor den ellers aldrig pleier at forekomme. 
Storskarv Grøculu.s carbo: Også skarven SØgte under de slemme isforhold i vinteren 92-93 til våkeme 
udenfor Hvaløeme, hvor adskillige blevskudL 
Havsule Dysporus bassanus(Sulo. bassø1111): Allerede 13 september er havsulen indtruffet, da nemlig 
under S. V.storm et fordrevet og magert individ blev skudt udenfor Vaterland ved Fredriksstad. 22 
september er et følge på 7 individer iagnaget et par mil søndenfor Hvaløerne. Dog var den først alm. i 
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november og decem ber. Som sadvanlig var den t.alrigstlangt til søs, men er også jevnlig truffet oppe på 
Leren. 
Sildemlke Larusfuscus: 10 september så jeg et gammelt individ af sildemågen i Fjeldskilen og 13 
september et ungt individ på Floen. Siden er denne art på en undtagelse nar (et slrudt ungt individ 29 
november) ikke obs., og det synes utvivlsomt, at den drager bort allerede tidlig om høsten, og at de få 
individer, som blive tilbage, iregelen ere unge. 
Krykkje LJJrus tridactylus: Har om høsten varet talrig siden 28 oktober. 
Makrellterne Sternajluviatilis: Ankom 12 mai, men var dog endnu en 14 dages tid ikke meget talrig. 
Hondykker Colymbus comutus. IAJh.: 20 april er et smukt exemplar af den sortkravede toplom skudt 
ved Sletter(øer udenfor Råde). Exemplaret, der var en hann i vårdragt, blev tilsendt universitetsmuseet. 
Stor lom Eudy~s arcticus: Under den strenge isvinter 92-93, da isen lå langt til havs i jan. og febr. 
måned SØgte også en hel del lom til de ovenomtalte våker ved Ise mølle i Varteig, hvor adslållig af dun 
blev skudl Et individ, som var skudt dersteds l febr., og som jeg havde anledning til at undersøge var en 
storlom, men det vi ikke usandsynligt at begge sorter var representeret der. 
Lomvi Uria troik: Kolonien ved Søsterøeme har iår varet bedre befolket end på flere år. Arvesen anslog 
antallet af dem han så udenfor Søsternabbet 22 mai til mindst 40 individer. Allerede over midten af 
september beg. alkerne at indfinde sig og var 18de så talrig at en skytler havde skudt 15 stkr. Under et 
meget stormende veir i dagen 25de, 2gde og 29de oktober kom der en uslldvanlig stor rlliingde alker ind i 
forden. Fordrevne af stormen søgte de ind mellem de inderste holmer og i de inderste bugter selv helt op 
mod byen og overalt var der fuldt af dem. Således traf et jagtselskab, der var u de med dampbåd 28de, men 
som pågrun af stormen ikke kunde gå udenskjar, Skjebergkilen så fuld af alker, at de på en kort tid skjØd 38 
stkr. Ligeledes traf en skytter, der roede alene i en farkost om efterm. 29de så fulde af alker inde mellem 
Kr.lgerøholmene, at han på et par timer skjød 40 stkr. uagtet der allerede før han var mange farkoster om 
jagten, og som havde gjort enda stØrre fangst (fra 50-60stkr. pr. båd). Men mange alker forlod også søen 
og slOre flokke blev seet drage med vinden indover land. Flere stkr. der langt oppe i landet blev de truffet 
så fuldstlindig hjelpeløse, at de blev et mere end let bytte, idet de lode sig gribe eller slå ihjel. 
Formodentlig have dog de fleste slået ned i indsØeme opigjennem landet, thi i Vansjø blev da således 29de 
truffet så talrige, at nogle skyttere havde skudt ikke mindre end 36 stkr. Siden holdt de sig fremdeles 
talrige i fjorden vinteren fremover. 
Alkekonge Mergulus al~: Det tidligste individ, som vides bem~ket er skudt IS oktober. l november og 
decem ber er den af og til iagttaget., mest enkeltvis, en gang også 4 stkr. i følge. If. meddelelse af tarer ved 
middelskolen i Sarpsborg, cand Berbom, kom der 16 december en alkekonge spadserende ind på skolens 
gårdsplads, hvor den strax blev optaget som et velkomment medlem af skolens samling. 
Lundefugl Mormon arcticus: Kolonien på Søsterøeme. 25 juli er 10 lundefugle seet udenfor 
Søsterrutbbel I kolonien på Misingen, der taller omtr. lige mange beboere som Søsterkolonien, fandt stud. 
pol yl Tom. Peuersen 22 mai en rugende hun, som han tog på redet tilligemed deres Ag, der var lidt ruget 
Alke AktJ tordo: Var ikke bemllrket før 15 oktober, altså omtr. en måned senere end spidsalken, og først 
efter stormen 28 oktober er den blevet alm. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST I 1893. 

l. Alauda arvencis 
2. Acanthis linaria 
3. S turnus vulgaris 
4. Corvus monedula 
5. Fringilla coelebs 
6. Columba oenas 
7. Columba palumbus 
8. Alauda arborea 
9. Turdus merula 
10. Linota cannabina 
11. Corvus frugilegus obs. 
12. Scolopax rusticula 
13. Haematopus ostreologus 
14. Vanellus cristatus 
15. Tadoma vulpanser 
16. Numenius phoeopus 
17. Turdus viscivorus 

24 februar 
9 marts 
9 " 
12 " 
16 " 
16 " 
17 " 
17 " 
19 " 
19 " 
22 " 
23 " 
25" 
27 " 
30 " 
30 " 
31 " 
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18. Falco tinnunculus 31 " 
19. Falco peregrinus obs. 2 april 
20. Buteo vulgaris 2 .. 
21. Fringilla montifringilla 2 .. 
22. Turdus iliacus 3 .. 
23. Turdus musicus 3 " 
24. Luscinia rubecula 5 .. 
25. Accentor modulæis 5 " 
26. Motacilla alba 5 " 
27. Embcriza schoeniclus 5 " 
28. Turdus pilaris 8 " 
29. Numenius arquatus 10 " 
30. Saxicola oenanthe 10 " 
31. Turdus torquatus Il .. 
32. PhyUopseutes abietina 14 .. 
33. Totanus ochropus 14 " 
34. Charadrius hiaticula obs. 15 " 
35. Gallinnago media 15 " 
36. Totanus calidris 16 " 
37. Anthus pratensis 21 " 
38. Iynx torquilla 25 " 
39. Luscinia phoenicurus 26 .. 
40. Anthus arboreus 27 .. 
41. Emberiza hortulana 27 " 
42. Hirundo rustica 27 " 
43. PhYllopseutes trochilus 29 " 
44. Totanus glareola 2 mai 
45. Muscicapa atticapilla 2 .. 
46. Saxicola rubetra 3 .. 
47. Actitis hypoleucus 4 .. 
48. Tringa alpina obs. 6 mai 
49. Motacilla flava 7 " 
50. Hirundo urbica 11 " 
51. Cuculus canorus 11 " 
52. Totanus glouis 11 " 
53. Sterna fluviatilis 11 n 

54. Sylvia cinerea 13 " 
55. Muscicapa grisola 13 " 
56. Hirundo riparia obs. 14 .. 
57. CyPselus apus 18 " 
58. Ortjgometra crex 19 " 
59. Sylvia hortensis 19 " 
60. Caprimulgus europaeus 20 " 
61. Lanius collurio 28 " 
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1894 
Vinteren 1893-94 var mild med en gjennemmitstemperatur i januar af minus 0.61 OC og i februar af minus 
1.60C. Af sne faldt der megetlidet, så der kun undtagelsevis gaves sUldeføre, hvorimod der ofte fald 
adskillig regn. Den meste sne kom 12 februar, men allerede 24 febr. var den igjen for det meste borte. 
Våren kom tidlig. Allerede 6 febr. fandtes udspr. blomster af tussilago, d. 25 februar såes den fømte 
vanessa urtica og 4 marts fandtes blåveis. I marts og ind mindre i april var der nasten ikke nogen gang 
kuldegrader og mai måned gik ind med et vårskrud af grønne marker, løvkUidte skove og blomstrende 
frugttrlier. Så tidlig vår som knapt kunde mindes. 
Selfølgelig indtraf også tnikfuglene forholdsvids tidlig og blev sjelden forsinket ved centraire vind. I marts 
måned var S.V. den fremherskende, i april derirnod var vinden gjennemgående mere østlig og vexlede 
hyppig rnellem S.O. og N.O. 
Det blev et godt rogneb:lrår, ligesom også granen for en del havde sat kongler. 

Måltrost Turdus musicus: Ankom 5 april, da den om merg. blev observeret syngende på forskjellige 
steder. Der blåste den dag en sydlig vind, men havde de par foregående dage bUlst fra nord. Trtlkk:et er 
gået raskt videre. StØrre lrllkflokke, som opholdt sig underveis er idethele ikke bem!lrket, men våren var jo 
også ved dens ankomst nok så langt fremme. På Rauø, hvor måltrosten og småfuglene idet hele taget 
forekommer talrigere end på de fleste steder heromkring, rimeligvis fordi de der have et fredet hjem, hvor 
ingen andre fiender end tåmfalken og pilegrimsfalken griber forstyrrende ind i deres idylliske tilv!lrelse, thi 
hund kat eller rllv er der rulsten ikke på øen og kun sjelden er de udsat for menneskets forfølgelser, der 
fandt jeg 13 mai et rede med 6 ~g. Redet lå på de undre grene af en stØrre gran indtil stammen omtr. 2 alen 
høit og var åggene vel halvrugede (en:: 7-8 dage). Det fømte llg har altså vllret lagt l mai. 
Høsttrll.kket begyndte i de sidste dage af september, hvonned en rig fangst begyndte, men allerede ved 
midten af oktober var de fleste reist, og kun en enkelt slenger var siden at se indimellem de andre 
trostearter, hvor af der fremdeles blev fanget en betydelig mllngde. Omkring 25 oktober synes imidlertid et 
nyt lrllk at have gået over egnen idet den påny i nagle dage såes ikke så få nyfangede måltroste. Efter d. 29 
oktober er den ikke bemllrket, uden et enkelt individ, som 24 november blev fØrt til byen , og som vistnok 
efter det friske udseende var fanget i den med 24de forløbne uge. 
Rødvingetrost Turdus Uiacus: Vårtrltkk:et foregik nåsten ubem!lrket. Den fømte er obs. allerede 20 
marts, men er også nagle obs. endnu 21 april. Høsttrllkket beg. fåtallig fra 29 september. Fra 12 oktober 
var den meget talrig og gik i stor mllngde i donere indtil månedens udgang da den for slØmte delen reiste. 
Dog ophold endnu endel sig her en 8 dage tid ud i november. 
Duetrost Turdus Yisd-vorus: Ankom 21 marts. Der havde i flere dage v~t smukt veir med vind fra S.V. 
Et par dage senere var den almindelig. 25de såes en flak på lO stkr. på et jorde. På TorgaulØien iagttog 
Kr. Ellingsen l april i grålysningen om marg. en duetrost som kom trllkk:ende udenfra søen indover land. 
22 marts hØrte jeg den synge endnu ved 1/2 lO tiden om fonn. 23de hørte jeg endog en synge et øienblik 
ved 3 1/2 tiden om efterm. og kl. 3/4 6 samme eftenn. hørte jeg en som var i fuld kveldsang. Et individ, 
som i april måned stadig hØrtes synge på et og samme sted sluttede sangen 6 mai. 
På høstbilklc:et er den som ~dvanlig lidet bem§rket. Et individ er fanget i done endnu 15 oktober. 
Gritrost Turdus pilaris: Var meget talrig hele vinteren igjennem, men forsvandt i slutten af marts. 
Vårtrllkket foregik fra 16 april og var afsluttet i lØbet af en uges tid. 
Høsttrllkket beg. fåtallig fra 11 oktober, men først fra 27 oktober kom den i stØrre mlblgde og var siden 
talrig udigjennem november måned. 
Svarttrost Trudus meruliJ: Flere overvintrende sorttroste er iagttaget i januar måned. Den ankom 16 
marts, men var ikke meget alm. under trllkket. På TorgaulØen iagttog Kr. Ellingsen l april4 soruroster, 
som i grålysningen om merg. kom udenfra søen indover land. Et rede fondet 23 mai indeholdt 4 vel 
halvrugede llg, hvoraf det første således antagelig var lagt 13 mai. Redet fandtes i udkanten af skoven i et 
tat granholdt ved en bllk og lå på de nederste nåleløse grene af to tatstående smågrener omtr. l meter fra 
marken. Beskrivelsen af redet se notisen for 23 mai. 23 17f1Ji tog jeg et sorttrostrede med 4 vel halvrugede 
åg ved Dale store. Redet fandtes ved en båk i udhmten af skoven i et tål gran.hblt, hvor det lå på de 
nederste grene af to tåtstående smågrtJIU!r omlr.l meter fra marlæn. Det var udvendig bygget af 
granlcviste, enkelte grove strå,lidl gran/av og l;vblade, underst tillige endel bregner. Indvendig enfast 
skål afjord uåforet med tørre tyruk strå og r()ddi!r og på kanten medfine lyngkviste. Udvendig 61/2" i 
diam., indvendig 4" i diam. og 2 112" dybt. Allerede 3 september så jeg to soruroster, som var fanget i 
doner ved Vikene ved HankØ sundet, hvilke utvivlsomt var medlemmer af en dernteds kUikket familie. 
Forøvrigt var den alm. fra begyndelsen af oktober og optrådte i denne og fØlgende måned i et for denne egn 
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usltdvanlig stort antal. Den manglede således nasten aldrig i noget kramsfuglknippe, iregelen var der flere i 
hvert sådant og såes endog knipper som bestod udelukkende af denne an. Den er senest obs. 22 november. 
Ringtrost Turdus t.orquatus: Ankom l O april og er iagttaget endnu 8 mai. På høsttraklc:et, da den al tid er 
sparsommere end under vArtrllkket er den iår ikke engang bemll.rket. 
Rødstrupe Luscinio rubecula: Ankom 24 marts, hovedt::dikket dog først 31 marts. Allerede ved 
udgangen af september var den på de ruirmeste reist, og kun en og anden er endnu bemll.rket indtil 16 
oktober. 
R.ødstjert Luscinio phoenicurus: Ankom 23 april. Allerede 26 juni så jeg rødstjertunger, som havde 
forladt redet, skjøndt vistnok et par, tre dage for tidligt, da de endnu ikke var hjelpelig flyvedyktige og 
stjerten kun var såvidt synlig. 
Steinskvett Sa:dcola oeTIIlnthe: Ankom lO april i stille sydlig veir, og da det vedblivende var gunstigt var 
den allerede et par dage senere ganske alm. Den 2ode var hunneme også alm. Ud på sommeren forlader 
stendulpen for en stor del de steder, hvor den har hakket ved beboede steder og fortrakker til mere afsides 
liggende snaue og golde lokaliteter. Således er den efter tilendebragt rugning lidet at se på Gd.svik, hvor 
den hmcker ganske talrig, fornemmelig i de store lastetomter ved bruget, men også pA landet trllkker den 
bort fra gårdene. Snaue og trllbare steder i åsene, brakmarker, havnegange og golde steder såsom Øren er 
da dens favorittholdssteder. Den var endnu alm. en uges tid ud i september, men aftog derefter stllrkt indtil 
den d. 16de var forsvunden. 
BuskskveU Saxko'llz rubetTø: Ankom l mai men Btallig og er først 11 mai bleven alm. Den var alm. 
indtil9 september. Enkelte individer er endnu seet indtil16 september. 
Fossekall Cinclus aquaticus: 12 oktober er 2 fossekaller, hvoraf den ene blev skudt, påtruffet ved 
Gd.svikss vandbassin i Ålebjergene. 
Fuglekonge Regulus cristatus: Ved Dale i Onsø fandtes 18 april et allerede fllrdigbygget fuglekongerede. 
Den 30 april indeholdt det 8 friske lg, men 6 mai befandtes det forladt, rimeligvis som fØlge af, at nogen 
mod vD.de beskyttende gren var kommet i ulave ved undersøgelsen, så redet var blevet vådt indvendig af 
det efterpå indtrufne regn. Redet lå crc 9 alen hØit i en omtt. dobbelt så høi gran, mellem de nedhingende 
småkviste pl enden af en lubben gren. 6 mai fandtes også et rede, der indeholdt 10 høist en dag rugede llg. 
Redet lå i en mindre gran crc 6 alen høit, som altid langt ude på en lubben gren, hvor det mellem de 
nedhangende smågrene er vel skjult og godt beskyttet mod regnet. Åbningen var smukt tillukket med 
concentrisk modstillede århønefjll.r, der diDckede åbningen fuldstandig, så fuglen, der forblev liggende i 
redet indtil grenen blev bØiet helt ind mod stammen var fuldstandig skjult Det første ag i disse reder har 
vllret lagt 23 og 27 april. 
Jemspurv Acunt.or modularis: Ankom 19 marts, men var meget Btallig under tr.lkkeL 
20 aprillraf jeg på Rauø en jern spurv, som i grantoppene og sang. Formodentlig var der et par, som agtede 
at hl!kke på dette sted. Sangen synes jeg ligner mere fuglekongens end gjerdesmuttens. Om høsten er den 
ikke bemllrkeL 
Hagesanger Sylvi/l hortensis: Ankom 17 mai. 
Torosanger Sylvia cinerea: Ankom 12 mai. 8 juli fandt jeg et rede vistnok af andet kuld. Det indeholdt 3 
:lg, den blev ldllkket om aftenen 18 juli, hvorefter altså det første ag var lagt 4 juli. redet lå i en liden 
granbusk crc l fod fra marken. Ungeme, der befandtes blinde endnu 4 dag, havde forladt redet 31 juli, 
altså nde dag. 
Møller Sylvi/l curruca: Ankom 9 mai. 13 mai traf jeg den meget talrig på Rauø, utvivlsomt adslålig flere 
end der hører hjemme på øen. Den sang overalt, og buskene i udkanten af skoven var fulde af dem. 
Løvsanger PhyUopseutes trochibu: Ankom 28 april talrig. Der var den dag S.V. vind, de to foregående 
dage S.O. l de sidste dage af august, da den endnu var alm., hørte jeg de unge øve sig i sang. Den er 
senest obs. 3 september. 
Gransanger Phyllopseutes øbiedTIIl: Ankom 15 april, men blev først noget senere alm. Et rede med 
7 omtr. halvrugede ag taget ved Dale i Onsø 11 juni. Redet, der havde varet filrdig bygget allerede 23 mai 
forblev en uges tid u belagt Det var bygget af fme strå, underst blandet med lidt mos og var indvendig 
foret med en mangde hestetagel samt fjll.r, mest sorte og kun enkelte hvide. Det første af llggene, hvoraf 
det ene var ubefrugtet, var lagt 30 mai. Om høsten er dem obs. endnu 6 oktober. 
Varsler Lanius euubitor: En varsler obs. ved Åle 27 december. 
Tornskate Lanius collurio: Ankom 22 mai. 
Hagenuesnapper MuscU:o.pa atricøpUitl: Ankom 29 april og synes strax at have vllret alm. 
GrAnuesoapper Musclcapa grisola: Ankom 18 mai. Et par havde bygget rede i en stor sagmølhaug ude 
på fabrikkens tomt, fra hvilken haug der daglig hentedes b.rlndsel til fabrikken. Det lå crc 4 alen hØit i et 
lidet hul, der gik henved 6" ind i den compak:te crc 7-8 alen høie steile sk:r.Wng og var omtr. fuldført 7 
juni. Men de havde ikke lang gl:lde af sit snurrige påfund at bygge der, thi sagmølen gik hurtig ned så 
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redet havde den vare skjabne a1 blive revet ned med mølen inden der endnu var lagt ag i det Parret fandt 
imidlertid en anden beleilig plads i rnlrheden på en af fabrikkens udbygninger, hvor de byggede nyt rede 
under tagskjligget. Men redet var ikke ~dig, blot grundlaget var lagt, da det fØrste lig måtte lllgges 13 
juni. Følgen hilaf var at dette llg ved fuldførelsen af redet, der nu blev ivllrksat med megen iver og allerede 
var ~dig til det rulste llg den følgende dag skulde komme, blev overbygget Der blev dog endnu lagt 5 llg 
(ialt altså 6), det sidste 18 juni, hvorefter rugningen begyndte. 
30 juni, den 13de dags morgen k1.6 - altså efter at rugningen havde varet akkurat 12 døgn - kom den første 
unge til verden, kl. 8 form. kom 2 til, og noget over midda~s den 4de, men den ste unge kom først den 
fØlgende dag over middag, altså ved begyndelsen af det 14 e døgn. De to første døgn lå stadig den ene af 
foraldrene skiftevis hos ungeme og byuede plads såsnart den anden kom med mad til dem. 
6 juli om morg. fandtes den yngste og mindste af ungeme dØd og udkastet af redet. 
6 dage gamle vare de n!lsten halvvoxne og arm og håndsvingfjllrene var allerede over 1/4" lange. Den ene 
begyndte at glipe med øiene, når den rettede hovedet gabende iveiret for at modtage fØde, medens de 
øvrige 3 endnu holdt dem fuldst!lndig lukkede. 7de dag glipede alle med øiene, men holdt dem endnu 
lukkede, når de lå stille. gde dag om morg. åbnede alle øinene fuldkommen, da jeg besøgte dem men 
lukkede dem også endnu, når de lå uforstyrrede. 9de dag lå de også med lukkede øine. Fjllrdragt.en 
begynder nu at udvikle sig over hovedet, ryggen og skuldrene. I Ode dag var håndsvingfjllrene l/l tomme 
lange og 1/4" brede, styrfjllrrene også l/l" lange. 13de dag om morg. havde den ene afungeme allerede 
forladt redet, og den anden fandtes siddende udenfor redekanten. Om aftenen fløi denne over i de rulrrneste 
traer i en have ved siden af, medens endnu to forblev i redet 
14de dag lå endnu de to sidste unger i redet k1.7 om morg., men kl.9 form. havde også disse forladt det 
Det gjenliggende og overbyggede ag viste ikke tegn til at vare påvirket af rugningen. Fuglens varme har 
altså ikke kunnet forplante sig gjennem det langt fra tykke bundlag i redet. Afreisen foregik i dagene 20-22 
august, efter hvilken tid ingen mere er obs. 
Gjerdesmett Troglodytes pan'ulus: Fra 7 oktober har gjerdesmutten vllret alm. i skovkanteme ligesom i 
ha verne og lastetomterne på Grllsvik, hvor den omtr. daglig har viltet at se hele efterårsvinteren udover. 
Stjertmeis OriJes æudotus: Sees forholdsvis sjelden om vinteren. En flok bemllrket 4 febr. Om høsten 
er den iagttaget fra beg. af oktober. 
Kjøttmeis Parus major: 19 mai fandt jeg ved Øienkilen i Onsø i en hul eg et rede med det usadvanlige 
antal af 13 Ag. Medens S llg var på 3 A 4 dage nllr fuldrugede var de øvrige 8 aldeles friske, sandsynligvis 
ubefrugtede. Det første lig måtte i dette rede vllre lagt omtrent 29 april. 29 mai så jeg en familie med 
udfløine unger. Selv under al travelheden med at made de sultne skrighalse af unger, der uafladelig skrig 
efter mere, sang fatter af og til en tiden stump. I dette tilflllde måtte det første lg vllre lagt endnu tidligere, 
antagelig senest 26 april. 
Løvmeis Parus palustris: Af denne her mllrkelig sparsomt forekommende art fandtjeg 16 mai ved Fjelle 
i Onsø et rede med 7 lg, der viste sig 8 dage rugede. I redet lå imidlertid kun 6 Ag, medens det 7de fandtes 
mellem det af hAr og f!reuld samt nogle fjllr lavede rede og det for samme anbragte rige underlag af mos, 
ovenpå hvilket lgget må vare lagt inden fuglen havde nået at få redet fllrdigL Dette lg var selvfØlgelig 
friskt Redet lå i et naturligt hul i en frisk asp. Det første Ag har antagelig varet lagt 2 mai. 
Granmeis Pørus borealis:Ved Darnmyr i Ålebjergene fandtjeg et rede i en rAdden aspestubbe. Redehullet 
fandtes tidlig i april under arbeide. lndgangshullet, der elle~ hos denne art pleier at vllre cirkelrundt, var i 
dette tilflllde temmelig uregelmllssigL Det fø~te af de 9 llg, som blev taget 4 mai, var lagt 24 april. Under 
lglagningen overdllkkedes aggene, nAr fuglen forlod redet Da kuldet var fuldlagt befandtes 2 af llggene 
liggende ovenpå de øvrige. Redet bestod af enebalkslrimler og var indvendig belagt med nogle få fjllr. 
Toppme~ Pørus criswtus: Reder. Dyret i Onsø 15 april. 6 friske lg. Ikke taget 
Ålebjergene 22 april. 6 lig 3/4 ruget Hullet i en tØr stubbe crr 5 alen høit var ikke hakket af fuglene. 
Ålebjergene 29 april. 5 llg 3/4 ruget omtrent Redehullet var. et gammelt hul i en gammel aspestubbe. Ikke 
taget Det første llg i de to første reder lagt 10 april, i det 3die 18 april. Anm. for april: 18 april. Jens 
Dyret hovde J5de fundet et rede med 6 tig, hvilke jeg dog ikke tog. 22 øprilfandljeg iÅlebjergene i en tØr 
stubbe et rede med 6 tig, der allerede vør 314 ruget. Hullet vør crc 5 alen fra marken og ildce hakket af 
fuglens. 29 april. Et for 14 dage siden i Ålebjergene fundet og diJ endnu ubelagt rede indeholdt idag 5 
stårk rugede åg. De blev ikke toget, men viste sig ved vandprøve omlr. 3/4 vørml. Redet 14 i en gammel 
a.spestubbe i et g~ltlull. 
Tre kryper Certhill familiarls: Et rede fundet ved LanggAnl i Onsø indeholdt 24 april 
61g, som fuglen da lå og rugede på. redet lå i en fjeldsprllkke. Da det 30 april blev undersØgt, fandtes det 
forladt, fordi en mostot var faldt ned i det, hvorfor jeg da tog llggene, der viste sig 4 dage rugeL Det var 
således vanskelig at bestemme når det fØrste llg var lagt, men senere end 19 april har det dog ikke varet 
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Spettmeis Silta europtUa: Ved Fjelleødegård i Onsø, hvor jeg i 1891 havde fundet et rede i en asp, 
fandtes igjen iår rede i det samme ll11, efterat det i de to mellomliggende år ikke havde varet benyuet. Da 
det 16 mai blev undersøgt, indeholdt det netop klllkkede unger. Da der neppe har varet under 6 ~g må det 
første Ag altså vare lagt omtrent 28 april. 
LAvesvale Hirundo rustica: Ankom 3 mai. Om form. 8 mai iagttog damskibsfører G. Larsen udenfor 
Søsterøeme mange svaler, som kom trllkkende over søen i nordlig retning. lade var den talrig. Ved 
Saltna.s vestligst i Onsø har der isommer ifølge meddelse af 23 juli af O laves Olsen Saltn~ hakket et par 
svaler, som begge vare "ganske hvide" i hans naboes lade. De tiltrak sig alm. opmllrksomhed på stedet, da 
sådanne aldrig var seet der tidligere. Efter senere meddelse af 25 oktober skulle også ungeme have varet 
hvide da de kom ud. Der hmckede ikke flere par i samme lade. 
Hovedmassen forsvandt pludselig 30 august, og efter denne tid er kun efternølere, sandsynligvis vllsentligst 
sene kuld, observerede. Således holdt der sig ved Lund i Onsø endnu 8 september nogle stier. ligesom også 
enkeltvise individer oftere blev obs. indtil samme dato på andre sleder. Senere er dog en hel svllnn af 
udelukkende ladesvaler obs. ved Glengshølen ved Sarpsborg 26 september (individer på gjennemreise?) og 
et ensligt individ ved Grasvik 30 september. 
Taksvale Hirundo urbka: Ankom 28 april og har allerede strax vist sig i betydeligt antal, men 
hovedtrakket kom samtidig med foregående 9 mai. Allerede de tidligst ankomne såes slrax ifllrd med at 
istandsatte sine gamle reder. Afreisen foregik samtidig med ladesvalen 30 august, da de med en gang 
forsvandt så fuldstllndig at ikke en eneste vides obs. efter denne dag. Vinden var ved afreisen N. og N.V. 
Linerle MotacUIII alba: Ankom 31 marts, da den allerede er obs. på flere forskjellige steder. Da vinden 
også i de følgende dage var gunstig fortsatte trllkket raskt If. stynnanden på bark "Jenny" kom der nat til 
27 april, da skibet på reise fra NewCastle til Fredriksstad under S.V. vind befandt sig på 57° 47" n.br. og 
30 24" o.l. eller omtrent 25 mil S.V. aflister, ombord flere småfugle, hvoriblandt også en linerle. 
20 mai fandt jeg på Rauø et rede i den bratte fjeldv~g på Rauøkalven i nogle få alens afstand fra det gamle 
pilegrimfalkrede fra ifjor. Også iår havde pilegrimfalken sit rede i den samme fjeldvllg og visselig ikke 
langt fra det sted, hvor det var ifjor, men som det pågrund af fjeldvllggens utilgjllngelighed ikke lykkedes 
mig at fmde. Linerleredet indeholdt 3 friske Ag. Dets beliggenhed var ganske åben indved en afsats der 
skjød noget udover så redet var beskyttet mod regn. Foran voxede lidt grl1s og nogle urter, der kun afgav et 
let skjul. Allerede 2 juni var et linerlepar ude med sine unger, der var så forsigkomne, at de med lethed fløi 
med dem, hvor det faldt sig. Dog var de neppe efter den duntuppede dragt og kun tommelengs stjert at 
dømme, mer end 12 ~ 13 dage gamle. Et andet kuld derimod forlod først 27 juni redet. Her var altså så en 
stor forskjel i tiden mellem de første llg. Medens det første Ag i det ene tilflllde har vllret lagt omtrent 2 mai 
og i de toende andre først 18 og 26 mai, ec det dog neppe rimeligt at disse sidste har vllret af 2det kuld. 
Når linerleme om efteråret slutte sig sammen og leve mere selskabeligt tilbringe de alm. ~tterne i stØne 
phragmites ansamlinger ved elvebredder og lignende steder, hvor jeg ofte har seet dem samlede i meget 
stor mlngde ofte endog sammen med en hel del andre arter såsom gulerler, svaler ja endog star. Derimod 
har jeg ikke forben seet dem samle sig i tr!ler for at overnatte. Dette har jeg imidlertid iagttaget ihøst. Fra 
slutten af august SØgte således et stort anta! i Ulngere tid til forskjellige haver på Griisvik, hvor de toge store 
taue trtler eller Wte klynger af tliler til nattekvarter. Allerede ved solnedgang eller en god times tid før 
mørket indtrådte begyndte de at samle sig, og hvor de første havde slået ind vedblev også de efterfølgende 
at tage plads, ligesom det skulde vllre efter en forud truffen aftale, hvor de skulde hvile for natten, thi 
sjelden tog de to aftener efter hinanden den samme plads. De kom al tid i mindre selskaber på en 2, 3-7, 8 
stier. som iregelen strax sloge ind og vare derefter ganske tause, så det var aldeles pMaldende hvordan de 
senere ankommende, som strømmede til fra alle kanter kunde vide hvor de andre vare. Det stod på en 
halvtimes tid til3 kvarter inden de vare samlede, og gik deres tal en aften som jeg den hele tid gav agt på 
dem op til mellem 150 til200 individer. FØrst ved fuld lys dag begyndte de at give lyd fra sig, hvorpå 
forlode nattekvarteret, ikke alle på en gang, men lidt efterhAnden og i små lag. Anm. for sept. l upt. 
I gåraftes mel/em ld. 6 og 3/4 7 så jeg en mii.ngde linerler samles i poplerne i Ryans have./ hele dette 
tidsrum str;mmede d4 stadig til fra alle kanter i sm4 ulslwber på en, 2, 3-7,8 stkr. Ligesom detforud 
sladde våre overlagt, styrede de alle til de niirmeste tr~r, hvor de sloge ind ;iensynligfor al overnatte. 
Indtilld. 3/4 7, efter hvilken tid der ik/æ syntes at komme flere, var der udentvivl samlet 150-200 
individer. En arbeider ifabriklæn, som jeg fik til at holde øie med dem om morg.for al unders;ge, om de 
havde tilbragt Miten der, samt når de igjenforlode sit natherberge, berettede, at di, efterat det var begyndt 
at lysne endnu långe sad gansu stille uden engang ved no gen lyd at give sig tilkjende. F;rst da det /cJ 112 
5 var niistenfuld d4g, begyndte de at give lyd ogforlod så naltelcvarteret, ik/re alle på en gang, men lidt 
efterhånden og i små lag, der alle drog en vei, ud mod elven. 12 sept. Siden har den hver aften ved 
solnedgang samlet sig en stor miingde linerler for at overnalte i forslrjelUge haver på Gråsvilc. Allerede 
ved solens nedgang begynde de at ind.finde sig, men lage ik/æ a/tid det samme nattkvarter. En aften vålge 
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de de store popler i Ryans have, hvor da alle samle sig, en anden aften en tiit klynge af lind, løn og 
asketrder i G. Larsens have eller en anden aften igjen kastanjerne i høvlmester Halvorsens have. 22 sept. 
Idag synes Unerlerne med en gang stiirlct aftaget. Det hor inat w'iret temmelig kold med rimfrost, men stille 
og er idag et svagt nordligt drag. De har i den sid.ste uges tid iklce indfimdet sig på de /Ør ndnvte steder om 
aftenerne, og har de sa ledes fundet andre overnatningssteder, som de har foretruklæt. 24 sept. Idag er de 
fleste linerler forsvu.ndet. lgdr N. smukt, idag O. 26 sept. Idag har jeg Jam seet et par linerler, og der synes 
således at våret meget få rilbalæ. 30 sept. var der endnu linerler at se såvel på Griisvik som ved Åle. 
Allerede 22 september var afreisen for en stor del tiltrådt og inden 26de var de fleste reist. Kun nogle få 
efternølere såes endnu til 8 oktober. El individ med en dårlig ving, som det bar i JUlngende stilling, såes 
indtil Ult under jul. Den var dog ikke dårligere end at den tilsyneladende flØi ganske godt. 
Gulerle MowciliiJjliJva: Ankom lO mai. Trllkket gik hurtigtog er den kun iagttaget nogle få dage og 
temmelig sparsomt. Også på høsttr.lkket var den lidet talrig. Er bemllrket fra lO august indtil de første 
dage af september. 
Skjærpiplerke A.nthus obscurus: Et rede fundet på Fladeskjlir i Onsøholmene 9 mai indeholdt 4 llg, der 
var ruget 4-5 dage. Det første ag således lagt 2 mai. Redet, der udelukkende bestod af stØrre strå, lå 
mellem gr!l.sset i en fjeldlclØft. 
Heipiplerke(engpiplerke) A.nthus pratensis: De første engpiplltrker viste sig allerede 12 april og fortsatte 
den at komme også i de følgende dage begunstiget af smukt S.O. veir. I den sidste uges tid af april var den 
wledes talrig, men allerede i de første dage af mai var stØrste delen trukket videre og kun sparsomt er den 
endnu bemarket til henimod midten af mai. Den er om høsten observ. allerede 12 august, men forekom 
dog i denne måned og den fØrste uges tid af september endnu meget fåtallig. Den 9 september var den med 
en gang indtruffet i stor ml:Ulgde og forblev lalrig måneden ud. I de første dage af oktober trale de lidt efter 
lidt bort indtil de ved 22de var forsvundne. 
Trepiplerke Anthus arboreus: Ankom 25 april. Den var alm. endnu i den første uge af september. Et 
individ bemlrket endnu 23 september. 
Kornspurv Emberizll mUUiriø: Siden komspurvenes optrllden her i vinteren 92-93 u intet sikkert 
iagttaget om dens vedvarende forbliven i egnen. Dog fonnenes et individ at vare iagttaget 17 marts i den 
trakt, hvor den netop den gang viste sig. 
Hortulan EmberizJJ hortulana: Ankom 28 april. Der var da S.V. og de par foregående dage S.O. vind. 
Et rede ved Dyret i Onsø indeholdt 23 mai 5 f1re dage rugede ~g. Det lå på marken mellem røslyng og var 
fast bygget af mos, lav og strå, hvilket sidste udgjorde den vllsentligste bestanddel foruden også enkelte 
lyngkviste, indvendig foret med hårime rødder samt hestetagel. Indvendig diam. 2 l/4". dybde l 3/4". Et 
andet rede taget ved Fjelle i Onsø 30 mai indeholdt 5 kun 2 dage rugede Ag. Også dette rede var temmelig 
fast bygget, men udelukkende af fine strå, men var som det første udforet med finerodtrevler og hestetagel. 
lndvendig diam. 2 3/8 •• dybde l l/2". Det fØrste ~gi disse kuld lagt 16 og 25 mai. Den var alm. endnu 28 
august. Af Arvesen er den endnu bemllrket indtil nogle dage ud i september, hvorefter han ikke mere sA 
den, men endnu hørte den af og til i luften om afteneme i skumringen eller lidet efter at det var blevet 
mørkt indtil16 september. 
Sivspurv EmberizJJ schoenklus: Ankom 5 april, men var dog fornemmelig hyppig i den sidste del af 
måneden. I sidste halvdel af september indtil16 oktober var den alm., men er også bem!rket i de følgende 
dage indtil23de. 
Gråspurv Passer domeslkus: Allerede 13 marts var et gråspurvpar begyndt at bygge rede på taget af mit 
hus, hvorefter hannen den hele dag sad i tagrenden udenfor og foredrog sin tarvelige sang uagtet den 
manglede det halve overnab. Da gråspurven her på stedet efterstrakes meget med salonbflrsse, er det 
rimeligvis på denne måde, den har mistet Nlbbet og rimeligvis også kort tid efter livet, da parret snart efter 
forsvandt fra de påbegyndte rede. 
Bokfink Fringilla coelebs: Allerede 12 marts begyndte de første bogfmker at komme. Den 19 marts om 
morgenen hørtes flere synge fra grantoppene i Ålebjergene. Hovedtriikket foregik i dagene 21 og 22 og 
tildels 23de. Den 18, 19 og 2ode var der smukt sydlig veir, 21 og 22de stille og 23de nordlig, men 
fremdeles smukt. Trllkket beg. ved solopgangen om morgenen og varede gjeme till/2 lO tiden om form. 
Da der om morg. 22 var stllrlc tåge begyndte trilkket senere, nemlig først efter at solen ved 8 tiden havde 
spredt r!gen så meget at høidene i synskredsen blev synlige. En uges tid ud i oktober var bogfinken for 
stØrste delen reist, men er dog endnu bemarket fåtallig indtil 18 oktober. Et enkelt individ havde i slutten 
af decem ber tilhold på Grllsvik, hvor den holdt selskab med 3 bjergfmker. 
Bjørkermk Frlngllla montifrlngilla: Ankom allerede 31 marts. Den er forøvrigtkun lidet bemlrket 
under vårtrakkeL En og anden er seet på trlk indtil midten af april. Om høsten bemllrket fra 6 september. 
Uden egentlig at vare talrig, men dog ganske hyppig er den siden bemllrket indtill8 oktober. I slutten af 
december er 3 stkr. en lid iagttaget på Gdlsvik. 
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Grønnfink Linotø chloris: Forekom i betydeligt anta! hele vinteren 93 ~ 94 og såes ofte i store flokke. 
Tildels såes også disse flokke i selskab med flokkelrostflokkene og vare da ligeså sky som disse. Også når 
flokkene fløi, fulgtes de under sådanne omståndigheder ad, men grønfinkeme rigtignok som en W sluttet 
flok midt inde i den spedte flokketrostsvmn. Iår var igjen kolonien på Rauø nok så talrig, og håkkede der i 
narheden af hinanden flere par, af hvis reder jeg fandt to stykker. Også ved Brttkke i Onsø fandt jeg et 
rede, oden at der dog på dette sted syntes at hakke flere par. Af disse reder fandt jeg det ene allerede fuldt 
flirdigbygget 20 april (Rauø), medens !lglllgningen først begyndte 10 dage senere. Det indeholdt 13 mai 4 
crc 11 dage rugede ag, som blev taget. Det andet rede, som jeg fandt sammesteds 13 mai, indeholdt da 
allerede 4 crc to dage gamle unger. 
Det tredie rede, som blev fundet ved Brllkke vestre i Onsø 6 mai, indeholdt 4 lg som blev taget 9 mai og da 
viste sig 4 dage ruget. Det første !lg i disse reder var altså lagt henholdsvis 30 april, 26 april og 3 mai. 
Samtlige reder, der havde en påfaldende lighed med loxiareder, såvel i udseendet som hvad 
bygningsmaterialeme angik, lå i grantr.ler, de to på Rauø fundne mellem taue grene ude mod enden af en 
af disse i mandshøide, det ved Brllkke fundne derimod lA i 6 alens høide i en tiden crc 8 alen høi gran på en 
gren et stykke fra stammen. Ligesom loxiaredeme var de forholdsvis store og tykke byggede hovedsagelig 
af grankviste og granlav med enkelte grove strå og lidt mos iblandL Også den indvendige udforing var 
vllsentlig granlav, i det ene rede (fra Brttkke) indblandet med enkelte strimler af enebark. 
I de to reder på Rauø var granlaven belagt med et lag af fme strå, rØdder hM og fjllr, hvilket manglede hos 
Brlikkeredet. Den udvendige diam. var crc 5", den indvendige 2 1/4", dybden 11/2". Den rugende fugl lå 
meget fast på redet og fløi ikke af før redet eller de grene hvorimellem det lA, blev berørt Efter at vllre 
afjaget viste den en stor iver efter atter at gå på redet, men lagde dog herunder en stor forsigtighed for 
dagen. Sin nllrv!relse i narlleden røbede den aldrig ved nogen utolmodig eller llngstelig lok, men smuttede 
tyst og stille om mellem de tatteste grene af n!lrstående trller, indtil den troende sig ubenUirket hurtig 
smuuede på redet, hvilket også kunde lykkes den så godt at jeg uagtet posteret ved samme trll som redet lå 
i dog ikke mllrkede at den indfandt sig, idet den altid kom fra modsat kanL Når den så igjen blev skrlmt af 
redet indslap der den dog gjeme et svagt angstskrig. Ungeme ere lange blinde. Således havde ungeme i 
det 13 mai fundne rede endnu 2ode ikke fået øienene op uagtet de da vare 8 a 9 dage gamle og fuldstllndig 
halvvoxne. Om høsten så jeg no gle endnu 28 oktober, men har ikke senere bemllrket den. 
Tornirisk LinoiiJ coNUJbi1Ul: Ankom 17 marts og var allerede 21de alm. 
I begyndelsen af juli fandtes i en have på Grllsvik et forladt rede i en ribsbusk med det usAdvanlig store 
anta! af 7 Dg, hvilke imidlertid vare rådne. Inden midten af september var den for en stor del draget bort, 
men var også endnu fremdeles ganske almindelig indtil den senest er bemarlcet 18 oktober. Endnu i de 
sidste dage af september hørte jeg den synge. 
Bergirisk LinoiiJ/IIlllirostris: Er også ihØSt bemllrket i skjllrgården, hvor en stØrre flok blev påtruffet 23 
oktober. 
Gråsisik Acanthis litu1ria: Er bemarlcet på høsttr:Ucket fra begyndelsen af oktober og var omkring midten 
af samme måned talrig. 
Grønnsisik ActJnlhis spinus: Sisiken havde om vinteren ikke vlret meget at se til, men fra begyndelsen 
af april blev den med hver tid talrigere og var i mai måned at tr:lffe nisten overalL Nogen videre 
forplantning synes der imidlertid ikke at vllre bleven af. I hele april måned streifede de endnu mest om i 
selskaber, men hØrtes dog altid synge, og det var først i mai at enkelte såes parvis. Men også disse vare 
stadig på farten og syntes ikke at ville bosatte sig nogensteds. 9 mai såes et par i parring, men ligesålidt 
som noget rede var muligt at fmde i n!lrheden, forbleve de dersteds. Endelig 13 mai lykkedes det at tinde 
et rede på Rauø. Opmllrksomheden på dette henlededes fØJSt ved den syngende bann, dernllst ved den uro 
hunnen viste da jeg nllrmede mig det sted, hvor hannen sad. Redet fandtes i en tat ldynge af store og små 
graner og lA i en crc 6 alen høi gran i toppen, der pågrund af beskadigelse var bleven forlcrøblet og taL 
Men det var og forblev ubelagt og ved senere besøg var fuglene ikke mere tilstede. Det lille nette rede, der 
kun var ubetydelig over 3" i diameter bestod vllsentlig af fine strå blandet med mos, skjllglav, tidselfjun, 
barlcstrimler, fjllr og hareuld, samt yderst tillige af endel fine grankviste, og var indvendig foret med 
hårfine strå, rodtrevler, hestetagel og fjllr. Den forblev meget talrig hele sommeren og høsten udover. 
Dompap Py"hula europaea: Bemllrket fra 23 september og var om høsten alm. 
Grankorsnebb Lona cunirostrø: Fra midten af september og udover hØSten var grankorsruibben 
temmelig talrig. Der fandtes endel grankongler. 
Stær Stumus JIUlgaris: Ankom 3 mans efter Ulngere tids sydvestlig vind og var en uges tid senere alm., 
men er også seet på trllk endnu l april. Den er iagttaget talrig endnu 16 oktober, men hvor Uinge den er 
forblevet i egnen har ikke ladet sig bestemme. 
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Nøtteskrike Garrulus gllllularills: Reder. 20 april fandtes ved Dale store et rede med 3 friske !lg. der 
imidlertid tilligemed redet fandtes ødelagt 30 april • 30 april fandt jeg i Rødskoven et rede med 6 Ag. der 
var 6 dage rugeL 9 mai fandt jeg ved Dyret et rede med 8 llg i påbegyndt rugning. 
Det første ag i disse reder har altså varet lagt 18 og 20 april samt l mai. 
Rederne fandtes som slldvanlig på mere åbne steder enten ved rydninger eller i udkanten af skoven, hvor 
barskoven er blandet med krat af løvtraer, smågraner og ener og lå i toppen af små forkrØblede og tatte 
graner. Det ene rede lå i en fritstående liden gran på et udhugget sted. Rederne tidligere beskrevne. 
Skjære Pica turoptua(wudata): I et rede ved Dyret blev det første ~g lagt 18 april. Der blev lag 7, et 
daglig. 
Kaie Cor~~us morudula: S marts i stille veir med tåge er de første kajer seet trllkke nordover. Den Il og 
12 marts er hovedtrllkket foregået med S.O. og S.V. vind. Endnu i skumringen om aftenen 12te er en stor 
flok seet trllkke nordover. Sene trmdlokke er seet 15 april og 10 mai. begge gange dog blot nogle få i 
følge. På høsurakket er flere flokke trukket over egnen allerede 5 og 6 oktober. Hovedtr.Udc.et foregik i 
dagene 15-18 oktober. Alt under nordlig veir. Senere er ingen bemlirket. 
Kornkråke(blikrAke) C or~~ us frugilegw: 8 mai er en blålcrake iaguaget i Ålekilen ved Grllsvik i følge 
med andre kråker. 
Sidensvans A~lis garrulus: Sidensvandsen er om høsten bemarket allerede 20 oktober. Den blev dog 
ikke talrig og viste sig udover høsten kun her og der i små flokke. 
Sanglerke=lerke Alauda arvensis: Efter mange dages S. V. til dels stormende veir begyndte Ulrken at 
indfinde sig 25 februar hilsende di bare marker og lyse udsigter til en tidlig vår med jublende sang. Under 
det vedvarende S. V. veir fortsatte trWcket daglig og l marts var luften fuld af dens sang. Under et starkt 
snefald under S.O. vind som indtraf 6 marts såes de i store flokke tr!lkke sydover, men da de så 13de vendte 
tilbage var der et livligt trtlk, der varede hele form. 16 mai hØrte jeg ved Rød i Onsø en Uirk:e synge i luften 
kl. 9 1/4 om aftenen, efterat det allerede var blevet så mørkt, at det vilde varet vanskeligt nok at se at skyde 
rugde på trllk. Himlen var overskyet, og det regnede noget. Fonnodentlig måtte den vel vftre opskr~t. 
eftersom den sang på en så usadvanlig tid, mAske helst af en kat, denne både nat og dag, i skov og mark, 
ager og eng omstreifende røver. Om høsten synger ikke !arken til daglig brug. men endnu 23 september. 
det var en smuk dag, hØrte jeg dem om morgenen synge som på en vårdag. Også 10 oktober, der var en 
vakker dag, sang de livlicfct i morgenstunden. 22 september observeredes de første på trllk sydover og 
fortsa1te trakket også 23 e. 29 september trale de temmelig talrig. men der var dog endnu en hel del igjen. 
I de første 8 dage af oktober, da der ~ten daglig var nordlig veir, var der omtrent til hver dag trllk, og på 
rigtig smukke dage lod de endnu, idet de drog afsted, sin sang lyde ned fra luften til afsked. Endnu 12 
oktober var Ulik: en talrig. men i dagene 14 de - tsde under N. O. og N. vind blev bilkket afsluttet 
Trelerke Alaudll arborea: Ankom 8 marts (S.O. vind) 15de var den alm. 
Dens sang var nu at høre den hele dag igjennem indtil henimod midten af april, da den blev mere sparsom 
og kun hØrtes nu og da om morgeneme. (Anm, for marts. april og mail. Marts - 8 marts omform kl. 9 
(S.O.) hørte Arve.ren en tråliirle ved Tronddalen. 15 marts.ldag hørte jeg flere trå/år/ær langs Ålelierne, 
og synes den sdkdes allerede at våret alm.17 marts. Hans Simensen Fjeldengen fortalte al h!Jn dagen før 
det sidste snefold (dette indtraf9 marts) luJvde hørt trålårlæn derude- altså allerede 8 marts. 22 marts. 
hørte jeg trålår/æn synge fra den tidlige morgen den hele form. udover, og endnu ved 2 tiden om 
eftermiddagen, da jeg befandt mig på hjemvei fra dagens udftugt hørte jeg den fremdeles stadig.Jgåraftes 
hørte jeg den synge ved 6 tiden indtil skumringen indlrådle. 23 marts, på en lang tur opigjennom bygden, 
fra hvi/Jæn jeg først kom hjem kl. 112 6 om efterm. hørte jeg hek tiden trålårlæns sang. Dog var den 
flittigst fra morgenen og udover fonn. April-15 april. Trålårkn er allerede iklæ långer sd flittig til at 
synge. Kun en tid udover morgenen idag h;rte jeg dens sang. 18 april tog jeg ved Dyret et rede med 4 åg, 
to dage rugede. Redet lå på en bergrabbe mel lem lyng. Hjalmar Dyret, som havde fundet dette rede, 
beretter, at et andet par. som lwlder til tåt ved gården, men hvis rede hanforgjiives hor eftersØgt, hor ruget 
siden 3 eller 4 april, fra hvillæn tid kun den ene afmagerne hm våret at se. Idag sd han begge to komme i 
følge med på jordet ved gården og ftyve tilbage og på den lige ved husene liggende ds med mad i nåbbet, 
så luJn troede. at de nu havde ldåkht, hvorom der vel således iklæ hm våret tvivl. 22 april. Idag var 
tralårken ntirten ikke at høre synge, hverken om morgenen eller om aftenen. Kun en gang hørte jeg en 
synge en kort stund ved 9 tiden om form. 28 april sang den på flere steder langs Iierne nok så flittig 
mellem 112 8 og lO omform. Mai- sang 6 mai flittig om morgenen indtil7 tiden. 18 april fandtes ved 
Dyret i Onsø et rede med 4 llg, der var to dage ruget Det første llg altså lagt 13 april. Redet lå på en 
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bjergrabbe mellem lyng. Allerede 18 april såes et par, som drog føde til redeL Dette par, der havde sit 
tilhold tat ved gården Dyret havde varet gjenstand for gårdens søns daglige iagttagelse. 
Redet havde han forgjllves eftersøgt. men da kun den ene af mageme havde vllret at se efter 3 eller 4 april, 
sluttede han, at rugningen da allerede var begyndt, hvilket syner at måtte forholde sig rigtig, eftersom 
begge mageme 18°e henlede føde. Isåfald må det første llg formodes at vare lagt allerede l april. Ligesom 
englllrken er også tr.Ullrken obs. på trak: om morgenen 29 september. En tiden floker iagttaget endnu lO 
oktober og et enkelt individ 16 oktober. 
Fjellerke AIDuda Dlpestris: Stykjunker Hafslund modtog 23 oktober fra Sarpsborg et friskt individ til 
udstopning. 
Dvergspett Picus minor: 4 januar så jeg en dvllrg hakkespet i en have på Grllsvik. 
Svartspett Picus martius: Bliver mere og mere sjelden heromkring. 2 september traf jeg et individ ved 
Hankøsundet og 23 oktober er et individ skudt ved Ålelieme. 
Vendebah lynx torquiiiD: Ankom 28 april. 29 april så jeg såvel hwm som hann og 30te var den alm. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom l mai og var allerede ganske alm. ste. Jeg hørte den gale indtil 24 juni. 
Tl\rnseiler Cypselus ap us: 20 mai viste de første tårnsvaler sig, men det varede usadvanlig Uinge inden 
hovedtrl1kket fulgte efter. Dette arriverede først i de første dage af juni, så den ikke kundes siges at vare 
fuldtallig før 4 juni. Der indtraf nemlig på den til trllkket begyndte et for årstiden usadvanlig surt veir med 
nattefrost og regn og hagelbyger om hverandre, hvilket veir varede i flere dage. De først ankomne syntes 
heller ikke at vllre i vårstemning, tyste og tause fløi de omkring, og som en eiendommelighed noteres, at 
deres s:ldvanlige sUlrke skrig, som de ellers ikke ere sparsomme med at lade høre til enhver tid af dagen, 
aldeles ikke var at høre før 31 mai. Også iår var der et sent kuld på Åle, hvor ungeme lå i redet endnu 27 
augusL Fra 16 august var tårnsvaleme på Grlsvik kun at se morgen og aften, - et vidnesbyrd om at 
ungeme da havde forladt rederne. Endnu om morgenen 25 august var den fuldtallig tilstede, men om 
aftenen indfandt de sig ikke og er siden ikke mere observerede. Kun de to, som endnu havde sine unger i 
redet ved Åle var igjen, men om morg. 28de var såvel de som ungeme forsvundne. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Ankom Il mai. Om hØsten så jeg den end nu 14 september. 
Hubro Bubo ignavus: Ved Vansjø forekommer hubroen ualmindelig talrig. Etjagtparti fra Moss, 
hvoriblandt kjøbm. Chr. Sandberg har iår skudt ikke mindre end 5 voxne individer i denne trakt, foruden at 
de fandt to reder, afhvilke de toge ungeme, i det ene 2 stkr., i det andet en. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Også iår havde pilegrimsfalken rede i Rauøkalven uden at det lykkedes 
mig at opdage det. skjøndt det af fuglenes adfllrd tydelig fremgik, at det ikke kunde vllre langt fjernet fra 
det sted, hvor det JA ifjor. Ved undersøgelsen af det gamle rede fra forrige år viste det sig at det indeholdt 
et gammelt nu råddent 11g. Åggenes an tal havde altså varet 4. Redet indeholdt nemlig den gang 3 unger, 
der altså havde skjult det ikke klllkkede lg. Da jeg sidste gang sØgte efter redet 20 mai, var kun den ene af 
falkene at se. Den anden lå altså da formodentlig og rugede. 
Dvergfalk FDlco aesalon: Er obs. allerede 15 marts. Om høsten så jeg en dvllrgfalk 16 september. 
Tl\rnfalk FDlco tinnunculus: Viste sig så sparsomt på vårtrllkk:et, at ankomsten ikke har kunnet 
bestemmes, ligesom den idet hele iår har forekommet meget sparsomL 
Spurvehauk Astur nisus: En overvintrende spurvehøk observeret 3 februar. 
MusvAk Buuo ~ulgaris: Ankom 28 marts. 
Fiskeørn Pandion lullilletus: Af stynnanden på bark "Jenny" erholdtjeg 2 mai en afham 27 april på reise 
fra NewCastle til Fredriksstad ombord fanget og drllbt fiskeørn. Nal til27 april under S.O. vind, da 
"Jenny" befandtsig på 57° 47" n.br. og 30 24" o.l. eller omtrent 25 mil S.V. afLister, blev den først obs. at 
følge skibet. men omsider slog den sig ned på baugsprydet, hvor den derpå tilbragte omtrent hele natten. 
Her blev den dog flere gange forstyrret, så den forlod sin plats, og lagde sig da gjeme for det meste på 
vandel, hvorunder den holdt vingeme opløftede, men blev aldrig liggende mer end høist en 3, 4 minuUer ad 
gangen, inden den igjen kom ombord. Om form. 27de, da den fremdeles vedblev at holde sig ombord kom 
den ned på dakket agter, hvor styrmanden så sit snit til al kaste sig over den og fange den under sin lrØie. 
Exemplaret, det var en hunn, var nok så mager. Ventrikelen var også ganske tom. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 2 april. Ringduen aftager mere og mere her i Onsø og er snart 
knapt at se. 
Skogdue Columba oeiUlS: Ankom 18 marts. 
Turteldue Columba turtur: I høst er to unge individer af denne art skudt i rutrheden afFredriksstad. Det 
første individ, som blev skudt 29 september i Glemminge ved Frydenberg udenfor Fredrik:sstad blev 
påtruffet siddende på et gjerde. Exemplaret, som jeg fik anledning til at undersøge havde kråsen og 
ventrikelen fyldt med hvedekom, i ventrikelen tillige en stor del kiselstene. Det andet individ blev skudt 
ved Bjølstad på Kragerøen (lige ved byen) en af de sidste dage i oktober. Exemplaret, som først kom mig i 
binde 13 november, var da i en halv opløst tilstand og fuldstandig ubrugeligt til prllparation. Kråsen var 
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fyldt med arter af vicia sativa, som den havde hintet fra en vikkeager, på hvilken, den blev skudt, og hvor 
den også i nogen tid forud jevnlig var seet at furagere. 
Høne Gallus gallinoceus: Fra hønseriet i Tronddalen (ved Grll.svik) modtog jeg 3 og 16 marts to 
kjåmJdg lagte afhøns afblandet race (rulrmest hvide italienere). 
Det første llg veiede 103.30 gram. det andet 96 gram, medens andre samtidig bragte fra samme hønseri 
veiede fra 43-70 gram. Selfølgelig var disse toblommede tvillingllg. 
"Rakkelbane" Storfugl x orrfugl "Tetrao urogallus-tetricides": En erfaren spilskyuer Berstrand 
Andersen fortalte mig 30 april, a1 han morgenen forud havde seet en "kvikkert" spille på Langøen 
(Krage-øen), en af tiuren benyttet legeplads. Spillet var starkere end tiurens og kunde hØres på lang afstand 
- flere hundrede alen. Sammenlignet med tiurens og århanens spil fandt han det ganske uligt begge disses, 
dog kunde det muligens have noget tilllU.les med århanens. 
Jerpe Te trøstes boTUlSio: I Onsø, hvor jerpen nu er så sjelden, at den for det fleste er en ukjendt fugl, 
hllndte det i bøst ved Gjølberg at en sådan blev fanget i en trostesnare. 
Sandlo Charadrius hioticula: Var allerede ankommet21 marts og forekom talrig inden månedens 
udgang. 
Heilo Charødrills pluvualis: Er iagttaget fra 17 april. Om høsten indfandt den sig noget før midten af 
augusL To individer som 17 august blev bragt til byen sortbugede llldre fugle. 
Tuodralo Charadrius squatarola: Der ifjor forekom så talrig om hØsten, fornemmelig på Øren, er ikke 
iagttaget iAr. 
Vipe Vanellus cristatus: Ankom 15 marts. Anm for marts og april; Marts- 20 marts. 1-Jik så Martin 
Hanssen Fuglesang på et jorde ved Stenalær 4 Jugle af du.ers størrelse, mørke med noget hvidt hvilke 
vistnok rna have våret viber. 22 marts. Ved Dale store såes Jsde 5 viber på et jorde, hvilket beluåfter den 
først modtagne meddele/ses rigtighed. 30 7111Uts er den iagttaget ved Eløen ved Moss afG. Larsen. April-
17 april. Jf Hans Olsen SluJre holdt der i begyndelsen aj denne mdned en vibe til i no gle dage i Sk4relålen. 
Tjeld HaemaJopus ostralegus: Ankom 4 marts, men blev dog først over midten af måneden almindelig. 
Rugde Scolopaz rustkola: Ankom 21 marts i smukt stille veir (de foregående dage S.V. vind). Den 
første rugde blev observeret på morgentrllk 22de, men på en lllngere tur med hund samme dag fandt jeg 
dog kun en rugde. Der var altså endnu ikke kommet mange. Men nat til 23de, fremdeles stille veir, kom 
mllngden. Fra mørkets indtred til kl. 11 om aftenen iagttoges stadig det skarpe pist i luften af arriverende 
rugder, og 23de var der mange at trllffe langs skovlieme såvel som ind i tykke skoven, hvor forlllngst al sne 
var borte. Flere skyttere, som var ude på spilskyttere om morgenen 23de , havde alle hørt den på 
morgentrllkket. Aftentrllkket var strax i fuld gang: 
24 marts. Godt tdk om aftenen. Smukt stille veir. En rugde fløi under aftentrllkket mod en telefontråd og 
slog sig ihjel. 25 og 26 marts. DArligt trllk. TAge og sun veir. 
27 marts beg. trllkket ved Ålelieme kl. 6.54" og var i 20 minutter livligt Stille smukt veir. 
28 marts beg. trllkket ved Ålelieme kl. 7.8". Livligt trilk: uagtel sUlrlc S.V. vind. 
29 marts beg. ttakket ved Tronddalen kl. 6.59". Godt trllk. 2dre gang kl. 7.5". Skudt St!rk S.V. vind. 30 
og 31 marts dårligt trllk. Flere jllgere havde disse aftener ingen seet uagtet, smukt veir. De fremmede 
rugder havde altså forladt egnen. 
De følgende aftener indtil 6 april var der B rugder på tr.ikket, og efter 6 april har det endog v!lret ganske 
slut på de heromkring alm. besøgte poster. 
19 april beg. tr!lkket på Rauø kl. 8.41 og varede til kl. 9, men var dårligt 13 mai beg. morgentrtikket på 
Ra u ø kl. l (l l og varede helt til kl. 2.23", i hvilken tid jeg hØrte 7 tr.lk. De 3-4 første triDc med 5-7 
minutters mellemrum, de sidste med lllngere. Da den trak sidste gang, var det allerede ganske lyst V eiret 
var gråt og skyet og noget blllsende fra N.O. 20 april fandtjeg et rede med 4, to-tre dage rugede llg på 
Rauø. Det første Dg altså lagt 15 april. Redet lå vel skjult og beskyttet under en liden tl!t granbusk helt i 
udkanten af den mod havet vendende folkrøblede skov og var en i den forhåndenvllrende mos dannet 
fordybning, der intet andet materiale indeholdt med undtagelse af nogle få små fj!lr af fuglen selv. NAr 
afreisen er foregået kan som slldvanlig ikke bestemmes. Den er observeret endnu 29 oktober. Men også i 
november måned, der var usadvanlig mild, er en rugde observeret så sent som 25de. 
Dobbeltbekkasin Galllnago mqjor: Fåtallig på høsurllkket og observeret endnu 9 september. 
Enkeltbekkasin GaUinago mediii(Scolopaz gallinula): Ankom 31 marts og var strax almindelig. Den 
var endnu Btallig tilstede 20 oktober, men forsvandt ved en da indlrlldende kuldeperiode. 
Kvartbekkasin Gallinago gøllinul6: 22 april er en småbekkasin påtruffet på Kragerøen, hvor den lå i en 
veigrøfL 
Tuodrasnipe (krumnebsneppe) Tringa subarquata: 30 august er et individ skudt sammen med nogle 
Tringa alpina(myrsnipe) på Øren. 
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Myrsnipe Tringa alpiNJ: Forekom under hØsttråkket fra slutten af august ganske fåtallig på Øren og i 
holmerne, hvor den senest er skudt 9 oktober. 
Dvergsnipe Tringa minUIIl: Har vllrt meget fåtallig under høsttrWcket Nogle stkr. er skudt på Øren 15 
september. 
Storspove Numenius arqUiltus: Er observeret allerede 13 marts. Fra 19 samme måned har den varet 
almindelig. If. meddelelse af kjøbm. Chr. Sandberg i Moss hiDcker årlig nogle få storspover på en større 
mose på Dillingøen i Vandsjø. 
Småspove Numenius phoeopus: Iår er atter småspoven først sent observeret. Der er med sikkerhed ikke 
iagttaget få 16 april. 
Strandsnipe Actilis hypoleucus: Dens ankomst er ikke iagttaget Om hØsten er den bemarket endnu 2 
september. 
Grønnstilk Totanus g/Qreo/Q: Er ikke bemllrket på vårtrtl.lcket. På høsttrlikket er den bemllrket allerede 
25 juli og er endnu iagttaget 19 august 
Gluttsnipe Totanus glottis: <se anm. for april) 30 april. Om efierm. 28 april hørte Arvesen ved 
Tronddalen et par snepper, som han påstår var glutsnepper, der trale hø it i luften. Han fik imidlertid ikke 
øie på dem, men kjendte dem på deres "umiskjendelige" sluig. lagttagelsen må dog ansees usikker. 
På høsttrl1kket er den iagttaget allerede fra 5 august på forskjellige steder. Et individ som jeg skjØd på 
Øren 19 august var en ungfugl. 
Stork Ciconio alba: Ved gården Haugen i Borge viste sig 26 april3 storke, som endnu opholdt sig på 
samme sted den følgende dag, da den ene af dem blev skudL Exemplaret blev erhvervet af stykjunker 
Hafslund, der har den udstoppet. 
Grl\hegre Ardea cinerea: I midten af september måned er en heire skudt i Skårekilen i Onsø. 
Åkerrikse OrtygotMITtJ crex: Ankom 8 mai. Om høsten er et individ iaguaget l O september. 
Myrrikse Pha/Qridium porzJJna: Er observ. 14 mai. Efterat den i Ul.ngere tid ikke havde ladet sig høre 
gav den om aftenen 6 september en lll.ngere concert i Ålelålen, men var siden igjen fuldst!lndig taus. 
Sothøne Fulica atra: Et overvintringsindivid - ungfugl - blev en af de sidste dage i januar ihjelslået på 
Grllsvikfloen. 
Sangsvane Cygnus musicus: 21 oktober er en hvid svane observeret udenfor Onsøskjiirene. 
Sædgås Anser segetum: Under høsttrlikket er to sadgjas slcudt ved Ellinggårdskilen i Onsø 25 og 26 
september, af et selskab på 3 stier., som haved slået ned der. Ligeledes er også 25 september et individ 
slcudt i RAde ved Vandsjø. 
GrAgls Anser cinereus: Ankom 10 marts. Fra denne tid er jevnlig flokke seet trllkke nordover indtil 10 
april for det meste under S.O. eller S.V. vind eller i stille veir. En flok, som obs. 27 marts under N. veir 
trale fra O. - S. V. For det meste kom flokkene tidlig om morgenen. Siden lO april vides ingen gåse flok 
obs. før 28 april, hvorefter da i de følgende dage indtillO mai er obs. mange flokke, der samtlige holdt en 
mere østlig retning. Ikke alene den store tidsforsk:jel, men også togenes kurs viser tydelig at disse sidste må 
vllre andre artez. Også disse kom i føieligt veir (S. og SV.) men ligeså ofte om afterne som om morgenen. 
HøsUdllcket foregik som s:ldvanlig meget hurtig imellem 20 og 28 september såvel i sydlig som nordlig 
veir. At ialfald flere af trllkflokkene har tilhørt seaetum fremgår af de ovenfor omtalte skudte individer. 
Gravand(fagergåsen) Tadorna vulpo.nser: Ankom 21 marts. 3 juli så jeg i Onsøholmene en familie 
fagergjlls med ganske små unger. Som altid før iagttaget fulgte begge forllldre ungeflokken. 
Stokkand Anas boscus(boscluu): En hann skudt 14 september havde på det nllrmeste anlagt 
vinterdragten. Dog var hovedet og halsen endnu nllsten uforandret, idet kun en og anden fjllr af den nye 
dragt tittede fram,ligesom halsringen endnu ikke var begyndt at komme frem. 
Krikkand Anas crecca: En flok krildl.nder holdt sig omkring midten af april måned i nogen tid i 
Sk!rekilen. 
Bergand Fuligula mo.rila: Var om høsten ganske alm. på sine steder i skjllrgården. En mand fra 
Ovenøen i Råde havde således dersteds i lØbet af høsten skudt omkring et halvt snes stkr. af denne art, som 
han kaldte blån!lbll.nder og medbragte endnu 8 december til Frstad torv en hann i overgangsdragt <Anm. for 
~ 8 decbr. På torvet så jeg idag hos en mandfra Ovenøen i Råde blandt endel andre ånder, som han 
havde s/uldl og medbragt også en bjergand hann i overgangsdragt. Manden, som angav i det hele at have 
slcudl omkring en J()() årltkr affors/cjeUige slags ih;st,fortalte at henved et halvt snes derafhavde våret af 
denM art, som han midte. "bl4niibbånder". Den var nu ikke mange at se af dem langer, hvorimod de 
havde våret ganslu: alm. tidligere ihøst. 
Sjøorre OidemillfusCII: Enkelte individer af denne art bragtes til torvs i oktober måned. 
Svartand OidemiiJ nigrø: Allerede i de første dage af mai hørtes svartJlndeme trllkk:e opigjennem landet 
om afteneme, hvilket ttllk varede til ud over midten af måneden. Under de samme tid var den også talrig i 
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skjllrgården. Om høsten var den talrig fra slutten af september. En m11ngde blev skudt i løbet af oktober og 
november. Skjøndt i aftaget mllngde forekom den endnu i december ganske talrig og skudte individer 
førtes fremdeles stadig til byen. 
Kvinand Claugula glaucion: Var i januar og februar ganske alm. 
Laksand Mergus tMrganser: Forekommer også om høsten indsøeme. 20 oktober bragtes således til 
Fredrikssstad et individ ai denne art- en hunn- der var skudt i Vandsjø. 
Havsule Dysporus bassanus (Sula bassana): Der var talrig i efteråret 93 var fremdeles alm. i januar 
måned, men vides ikke bemArket lllngere fremover. Om hØsten var den ikke stort al se til før i slutten af 
december, da den atter var talrig. Den bliver undertiden b!ingende i sildegamene. En fisker havde på 
denne måde i kort tid fanget 3 stkr. 
Polarmåke Ltuus glaucus: Optrådte i januar temmelig almindelig og ikke få blev i denne tid flUdeL 
Således modtog stykjunker Hafslund 6 individer til udstopning. De fleste af de flUdede var llldre 
blåryggede individer. I december måned er den atter påtruffet og et ungt individ skudt. 
Sildemåke LDrusjuscus: Er obs. indtil 8 november. Således er et par yngre individer skudt 28 oktober 
og 7 november, men også et aldre individ iaguog jeg 8 november. Mellem 31 oktober og 8 november så 
jeg dette sidstnllvnte individ daglig fl yve omkring på Grlisvikfloen. 
Krykkje Larus tridactylus: Efter midten af oktober var renken talrig. 
Rødnebbterne Sterna rnacrura: En terne, som i begyndelsen af september (senest 9dC) er observeret i 
Ålebugten, tØr sandsynligvis have tilhørt denne arL 
Makrellterne Sternajluviatilis: Ankom 13 mai. Om høsten har jeg iagttaget den endnu 19 august. 
HorndykkerColymbus cornutus: 21 oktober bragtes til Fredriksstad et ungt individ af den sortkravede 
toplom, der var skudt ved Karsøen i Singlefjorden. 
Lomvi Uria troik: Spidsalken begyndte a1 vise sig i den sidste uge af september. Fra 20 oktober til 
henimod udgangen af november var den meget talrig. En notise om alkeungeme i Nordsjøen se aum. for 
november; Alca torda Alke- Uria troik Lomvi- 15 novbr.lj alle beretninger er alkerne nu meget 
talrige, hvilket også var tilfiildet ijo"ige uge. G. Larsenjortåller, at medens han i tiden fra 8 juli til9 aug. 
drev makreldorjing i Nordsjøen i den sidste del aj denne tid sd meget alker med sine unger ude på havet sd 
langt fra land, at sådant ikke var i sigte. Den voxne var altid ledsaget aj kun en unge, der var betydelig 
mindre end hin. Under 6IJO og sydover østfra Shellandsøerne, men ude ajsigte afdisse var de 
fornemmelig talrige. 
Alkekonge Mergulus alle: 3 februar såes blandt endel torvførte alker også en alkekonge. Om høsten er 
den iagttaget fra begyndelsen ai oktober og var i sidste halvdel af november ganske alm. og er i den tid ofte 
truffet i mindre selskaber. 
Lundefugl Mormon arcticus: 26 november er et ungt endnu ikke fuldvoxet individ skudt udenfor 
Strøm tangen. Den var af stØrrelse mindre end en teiste, nabbet kun halvt udvoxet uden furer. 
Alke Alca tordll: Butalken er bemllrket fra 5 oktober. Den var ligesom spidsalken 
fornemmelig talrig fra 19 oktober til henimod udgangen af november og forekom endog i overveiende 
stØrre antal end spidsalken. Det var således ikke sjelden at udbyttet af jagten for 2(3 eller mere bestod af 
denne art. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1894 
l. Alauda aavensis 
2. Stumus vulgaris 
3. Haematopus ostreologus 
4. Corvus monedula 
5. Alauda arboria 
6. Anser cinereus 
7. Fringilla coelebs 
8. Nurnenius arquantus 
9. Vanellus cristatus 
l O. Falco aesalon 
11. Turdus merula 
12. Linota cannabina 
13. Colurnba oenas 
14. Accentor modularis 
15. Turdus iliacus 
16. Turdus viscivorus 
17. Tadoma vulpanser 

obs. 

obs 
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3 marts 
4 " 
5 .. 
8 .. 
10 " 
12 " 
13 .. 
15 " 
15 " 
16 " 
17 " 
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19 " 
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21 " 
21 .. 
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18. Chatadrius hiaticula 21 .. 
19. Scolopax rusticula 21 .. 
20. Luscinia rubecula 24 .. 
21. Buteo vulgaris 28 " 
22. Motacilla alba 31 " 
23. Fringilla montifringilla 31 " 
24. Gallinago media 31 " 
25. Columba palumbus 2 april 
26. Turdus musicus 5 " 
27. Emberiza schoeniclus 5 " 
28. Turdus torquatus 10" 
29. Saxicola oenanthe 10" 
30. Anthus pratensis 12 " 
31. Phyllopseutes abietina 15 .. 
32. Turdus pilaris obs 16 .. 
33. Numenius phocopus 16 .. 
34. Charadrius pluvialis 17 " 
35. Gallinago gallinula obs 22 " 
36. Luscinia phoenicurus 23 " 
37. Anthus arboreus 25 " 
38. Emberiza hortulana 28 .. 
39. Pbyllopseutes trochilus 28" 
40. Iynx torquilla 28" 
41. Hirundo urbica 28" 
42. Muscicapa atticapilla 29 " 
43. Cuculus canorus l mai 
44. Saxicola rubetra l " 
45. Hirundo rustica 3 .. 
46. Ortygometra crex 8 .. 
47. Sylvia curruca 9 " 
48. Motacilla tlava lO mai 
49. Caprimulgus europaeus 11" 
50. Sylvia cinerea 12" 
51. Stema fluviatilis 13" 
52. Phalaridium porzana obs 14" 
53. Syl via hortensis 17" 
54. Muscicapa grisola 18" 
55. Cypselus apus 20" 
56. Lanius collurio 22 .. 



Thomes notater 1895 

1895 
Skjøndt vinteren før nytår havde vllret meget mild og således var begyndt godt, - der var nemlig hele 
november igjennem knapt minus nogen dag og i decem ber temmelig få dager under O, så der hverken var is 
på Grllsvikfloen eller såvidt sne, at der endnu havde v1lret føre, - løb dog året ind med både kulde, sne og 
is, idet der de par sidste dage af decem ber (94) havde sat i med kulde og tillige faldt noget sne. Gjennem 
hele januar og februar holdt temperatmen sig vedholdende meget lav og sank i januar flere gange ned i 
minus 200 C. og i februar nåede den endog ned i 24 og 25° C., så disse måneder opviste en 
middeltemperatur af henholdsvis minus 8.22 og minus 10.960 C. Snem!lngden var dog ikke sllrdeles stor, 
men så meget føleligere var kulden som solen nllsten aldrig kom frem og den stadige N. og N.O. vind ofte 
var temmelig skarp. Dette varede til midten af marts, da endelig et par dages storm fra V. 17 og 18 marts 
brØd vinteren. Sneen tinede herunder med så ualmindelig fart, at der allerede den anden dag viste sig 
barfHikker og på en uges tid var vandbassinet i Ålebjergene, hvor vandstanden i vinterens Iøb var sunket 2 
meter, allerede nisten fyldt igjen. 26 marts var markeme halv bare. Den første udsprungne tussilago blev 
fondet på Grllsvik 4 april. Mai kom ualmindelig smuk med sommervarme og sprlUtende tr§er og buske. 
Granen satte rigelig konglec; men rogneblir blev der ikke sardeles meget af. 
Trlikket begyndte ikke tidlig; men gik raskere da det begyndte. Flere af de sene arter kom iår usMvanlig 
tidlig. En uventet afbrydelse i trllkket bevirkede et voldomt uveir med S.V. storm og snefok, som indtraf 9 
april. Såvel foran dette uveir som isl:!rdeleshed medens det stod på såes en stor masse af de allerede 
ankomne trlik:fugle vende tilbage. I flere timer i løbet af formidagen 9 april trak ustandselig skarer af 
forskjellige småfugle afsted og så tat efter hinanden kom flokkene at knapt den ene var ude af syne før en 
ny flok viste sig. Hele det store tog fulgte den samme kurs mod S.O. Bogfmker,llirker, snespmve, 
småtroste og tomirisker udgjorde den stØrste m!lngde. Men også adskillige flokke af store måger, ja endog 
en flok storskarve af betydelig stØrrelse såes samme dags eftermiddag - da veiret rigtignok hav de lagt sig 
noget- trllkke sydover (de sidste dog med S.V. kurs): Og allerede dagen forud såes adskillige flokke af 
grågj!l.s trllkke sydover, helt fra morgenen af, men flest om aftenen, ligesom de skulde have mltrket iveiret 
tidligere end de andre fuglearter. Alene på Grllsvik iagnoges 7 sådanne gåseflokke alle på CIC 30-40 
individer. 

Måltrost Turdus musicus: Ankom 7 april i ringe mllngde, og trllkket fortsatte kun småt i den første 
halvdel af måneden, da veiret var meget uroligt. Hovedtrlliet kom først 20 april, hvoretter der et par dage 
forekom store m!lngder af den i udkanteme af skovene. Men så drog de strax videre. 
Under et 9 april opstået uveir af S.V. storm med snedrev foregik et betydeligt tilbagelOg af småtroste, 
hvoraf dog vistnok den stØrste rn11ngde må have vllret Turdus iliacus(rødvingetrost), eftersom musicus 
endnu var obs. meget fåtallig. Sammenlign forordet 
Reder. I et rede fondet 13 mai holdt de 5 :lg netop på at kHikkes, idet 2 unger allerede var forekomne. Det 
fØrste llg har således vllret lagt allerede 25 april. Et senere rede, der endnu ikke var fuldt fllrdigbygget 5 
mai indeholdt tsde 5ll.g, der da var stllrkt rugede. Dette rede lå i en tynd og nøgen gran 7 alen høit 
Om høsten viste den sig mindre talrig end vanligt, og et 23 oktober indtruffet snefald fremskyndede 
afreisen, så der efter denne tid var ganske B tilbage. De sidste forsvandt ved udgangen af oktober. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Et overvintrende individ bragtes 12jan. sammen med endel Turdus 
pilaris(grAtrost) til byens torv. Individet var ganske nyfanget. 
Den ankom 3 april; men trllkket gik med en gang videre u den ophold i trakten. V ed et uveir, som indtraf 9 
april observeredes store flokke af småtrost, som vistnok v!!.sentligst har tilhØrt denne art, trakke sydøstover. 
Kun under et stØrre trllk som arriverede 20 april, opholdt den sig et par dage i egnen ganske talrig. 
På høsttrlliet er de tidligste individer bemllrket 6 oktober. Den forekom i første halvdel af måneden 
meget sparsomt og var hellec ikke siden synderlig talrig. Et snefald 23 oktober påsk.yndede afreisen, og 
ved udgangen af samme måned var den forsvunden. 
Duetrost Turdus yiscil'orus: Et par overvintrede individer obs. 2 marts. Den ankom først 7 april; men var 
først alm. efter tsde, da et stØrre trlUc foregik. Om høsten var den noget talrigere end den pleier og såes 
omkring midten af oktober ret hyppig blandt den torvfØrte kramsfugl. Endnu 2 november så jeg individer i 
flere trosteknepper, og var ialfald et af disse nyfanget. 
GrA trost Turdus pi/Jlris: I januar måned var flokketrosten endnu meget talrig og blev fanget og bragt til 
byen i stor mllngde; men i februar var den meste forsvundet Vårtnlkket ankom 22 april og foregik i løbet 
af få dage, i hvilke hver morgen talrige flokke såes trakke nordover. Efter 28 april er den ilcke bemarket 
Om høsten indtraf den samtidig med snefaldet 23 oktober; men var kun en kort talrig, idet den stØrste del 
forsvandt allerede i begynd. af november. 
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Svarttrost Turdus merula: Aere overvintrende individer bragtes i jan. måned til byens torv. Den ankom 
27 marts og var ganske alm. til medio april. Om høsten såes den hyppig blandt den torvfØrte kramsfugl, 
talrigst i de sidste dage af oktober og første dage af november. 
Ringtrost Turdus torqUDJus: Ankom 3 april. Mellem 11 og 22de var den ganske alm. Om morg. 15de i 
stille smukt veir iagttages adskillige som i små følger på et par, til tre, fue trale over Ålebjergene. Om 
hØsten er den som sadvanlig lidet bemllrket. Et nyfanget individ sAes blandt anden kramsfugl på byens torv 
2 november. 
Rødstrupe Lwciøia rubecula: I januar måned holdt en rødkjlllke til i forskjellige haver på Grl:lsvik, 
fornemmelig hos min nabo kapt. G. Larsen, i den dervllrende haves Clae hegn og buskadser, indtil den d. 
18 januar var kommet ind på et loft, hvor den blev fanget og derpå bragt mig. Skjøndtjeg strax gav den 
friheden, blev den dog ikke bemlrket mere end et par dage efter. Hos Larsen fortlirede den brødsmuler, 
som udkastedes til spurven. Den ankom fåtallig 2 april. De først ankomne søgte til haveme, da der endnu 
var meget sne i skoven. Først 14de var den ålm.; men hovedlrlikket ankom endnu senere, nemlig 2ode. I 
et par dage efterpå var der yrende fuldt af den i sk:ovkanteme. 
5 september hørte jeg en rØdkjiDke synge på Hankø. Allerede 22 september var den for det meste 
forsvundet og er ikke bemarket senere end 24de. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom 19 april. 26de var den almindelig. 
Reder. I et rede ved Dyret i Onsø blev det 6te 1lg lagt 17 mai. Det første altså lagt 12te. 
Et andet endnu ikke fuldvarpet rede med 411g fandtjeg ved Viker 23 mai. Første llg her altså lagt 20 mai. 
Den var endnu 11 september almindelig og er senest obs. 14de. 
Steioskvett StaicoliJ oeiUlntiu: Ankom 15 april. Den først observ. var en hunn. Den var få dage senere 
alm. 10 mai fandtjeg på Søsterøeme 3 reder, alle endnu ubelagte og kun det ene fuldt flkdigl Skjøndt den 
endnu 9 september var alm.,er den ikke bemlrket efter Il september. 
Buskskvett SoxicoliJ rubetrø: Ankom 28 april. Den er senest obs. 9 september. 
Jemspurv AccenJor modu'laris: Er på vårtrllkket ikke obs. før 15 april. V eiret i første halvdel af april 
havde ogsA varet meget ugunstigt for trakfuglene. Ligesom med flere andre var tilflUde, kom ogsA 
hovedtriikket af denne 20 april; men et par dage efter forsvandt denne ligesom alle andre samtidig 
ankomne. Om høsten er den obs. fra 10 september men idethele meget sparsomt 
Hagesanger Sylvia hortensis: Ankom 23 mai med engang almindelig. 
Torosanger Sy/via cinerea: Ankom Il mai. 23 mai fandt jeg et fuldt flkdigt; men ubelagt rede. 
Møller Sy/via curruca: Ankom 12 mai. 23 mai fandt jeg et allerede halvfllrdigt rede i en enerbuske. 
Løvsanger Phy'Oopseustes trochilus: Ankom 26 april under østligt veir. Et par dage senere var den 
almindelig. Endnu 8 september hørte jeg den synge (ungfugle). Den var endnu alm. 8 septmeber; men er 
ikke observeret senere end 9'ie. 
Gransanger Phyllopseutes abieti1UJ: Ankom meget talrig 2ode april; men allerede et par dage senere var 
de fleste trukket videre. 
Tornskate Lanius collurio: Allerede 29 april er en tomskade iagttaget ved Valle i Onsø og nogle dage 
senere (l mai) atter en ved Tronddalen ikke langt fra førstnlvnte sted. Sjøndt iagttagelsen er gjort af en 
meget dygtig fuglekjender, Adolf Arvesen, må jeg dog optage den med tvivl. Trods alle mine 
undersøgelser såvel på de n!vnte steder som andre af dens slldvanlige tilholdssteder lykkedes det mig ikke 
at konstatere iagttagelsen med egne øine og selv har jeg først fundet den 23 mai, Men heller ikke Arvesen 
har gjenfundet den før ved sidslnllvnte tidspunkt 26 juni viste min nabo G.Larsen mig i sin have et 
tomskaderede med 6 nyldakkede unger, som lå vel 2 al. høit i en meget frodig og tllt hvid tomhllk. Redet 
lå så vel beskyttet al det var ganske utankeligt al no gen fare skulde nå det her; men o mf or ladden? et par 
dage senere havde dog katten ødelagt hele greien. At det dog ikke havde varet så ganske let for den at 
komme til ungeme, vidnede den masse hår der i dotter hang igjen i hllkken, om. Katten er småfuglenes 
vllrste svøbe. 
HageOuesnapper "Svart og hvit Ruesnapper" MusciaJpa atriciJpUIIJ: Ankom 28 april ganske talrig. En 
hunn obs. l mai; men endnu 5 mai manglede de fleste hanner sin mage. 
GrAOuesnapper Musclcapa grlsola: Ankom 15 mai og var talrig 19de. Endnu midt i august var den 
fuldt alm. Fm 16 til21 de herskede en stadig sydvestlig vind; men ved da indtnlndende nordlig forsvandt 
de fleste. Enkelte var dog endnu at se indti126 aug. På Hankø traf jeg endnu 8 september to individer. 
Gjerdesmett Troglodytes JHJTl'ulus: Gjerdesmutten, der hele vinteren 94-95 igjennem var alm. Grl:lsvik:, 
fik jeg 22 januar anledning til at se, hvorledes den overnatter. Idet jeg om eftenniddagen i slumringen 
passerede fmbi fonnand Pedersens have, hvor der i de talrige løvtnler er ophJlngt endel små rugekasser for 
meiser, fluesnappere, rødstjertcr o.l. fbtedes min opmltrksomhed ved et livligt kvidder af flere 
gj!rdesmutter, og efterat jeg haver standset et øieblik: for at iagttage, hva der kunde vlre påfllrde, ser jeg 
med et 5 stkr. i rad og følge komme flyvende lavt henad marken og svinger op i en stor eg, nar hvilken 
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jeg stod, og hvor der fandt.es en af de nl!vnt.e rugekasser, og den ene efter den anden smutte ind i kassen. 
Jeg havde vel opboldt mig der endnu et kvarters tid for at iagttage, om de vilde forbli ve i kassen eller ikke, 
uden at se mere til dem, da en 6te kommer fra den modsaue kant og ligeledes raskt smutter ind i den 
samme kasse. Formodentlig indeholdt kassen et gammelt rede og ydede således et godt natteberberge i den 
netop hveskende strllnge kulde. Allerede 14 september bemllrket jeg igjen gj!!rdesmutten på Grllsvik og var 
den siden efter alm. 
Stjertmeis Orius caudatus: En liden flok på 6 stkr. iagttaget 3 februar. Forøvrigt ikke bemll.rket. 
Kjøttmeis Parus major: 6 jan. hørte jeg allerede talgoxen synge. V eiret var smukt med kun et par 
kuldegrader. 
Løvmeis Parw palustris: En sumpmeise var i vinteren 94-95 en stadig gjast på talgpinderne, der bar 
vliret udsat for meiseme på forskjellige steder på Grllsvik. 
Trekryper CerthilJfømiliaris: 3 februar hØrte jeg en trakryber synge. V eiret var smukt., men temmelig 
koldt (minus 120C.) 
Uvesvale Hirundo rustica: Ankom 26 april. Den har iår vllret ualmindelig Btallig, og det er pAfaldende 
hvor stlb'kt svalerne aftage. De fleste trale: bort allerede i de sidste dage af august, men endel holdt sig her 
endnu adskillig Ulngere, og endnu 22 septbr.- sidste gang den blev obs.- såes en flok på omkring 100 
individer, alle af denne art. 
Taksvale Hirundo urbico: Ankom 6 mai. I endnu stØrre grad end foregående er tagsvalen aftaget og her 
bliver år for år fllrre af dem. Afreisen foregik allerede 26 august (under N.V. vind). Intet individ er obs. 
senere. 
Sandsvale Hirundo riparia: Synes at stå sig bedre og synes ikke at vlire aftaget så meget som de andre 
svalearter. 
Linerle Motacilla alba: Ankom fåtallig 29 marts. Ved uroligt og slet veir blev imidlertid trakket afbrudt 
belt til midten af april. Et nyt mindre trlik ankom 14 april (13 og 14de pent veir med V. og N. vind); men 
hovedtrll.kket kom fØrst 2ode, på hvilken dag en masse forskjellige trlikfugle kom. Allerede 31 mai såes 
udfløine unger CAnm. for 31 mai), 31 mai lwm en vo.un linerleunge ind på soveviirelserne gjennem et 
åbent vindu. Den havde endnu duntupper på hovedet og i nakken og var heller iklæ stjertenfuldt udvo.ut 
endnu. IS september beg. afreisen og allerede 26 var der temmelig få tilbage. Dog var endnu nogle nølere 
jevnlig a1 se indtilll oktober. Endnu senere er et individ iagttaget ved Strømtangen fyr 2S oktober og 2 
individer på Grllsvik 17 november. 
Guler le MotacillajlllYa: Ankom l mai, men var temmelig fåtallig på vårtrllkket og er kun enkeltvise 
individer iagttageL Den er senest obs. 16 mai. På høsu:rakket er den iagttaget fra 6 august og var endnu 7 
september ganske almindelig. 
Skjærpiplerke Anthus obscurus: 10 mai fandtjeg på Søstrene to reder, hvoraf det ene (fuldt 
fllrdigbygget) var ubelagt. og det snart indeholdt 3 nylagte llg. 
Heipiplerke (engpiplerke) Anthus prøUnsis: 21 januar trafjeg ved Borge i Onsø en engpiplerke, som 
sad ved landeveien på en sandhaug, hvis top var bar for sne. Den ankom fåtallig 15 april, men i stØrre 
m:Ingde i dagene 20-23 april. Allerede l mai var de fleste trukket videre og kun få er bemarket indtill2 
mai. Om høsten er den bemarket fra 31 august og var fia 7 september talrig indtil udgangen af måneden. 
Endnu en uges tid ind i oktober var den almindelig og er senest bemllrket 14 oktober. 
Trepiplerke Anlhw arboreus: Ankom 25 april og var et par dage senere alm. Den forekom endnu 15 
september ganske alm. 
Gulvspurv Emberizll citrinella: I et rede, fundet 23 mai, indeholdende foruden 4 sortdunede, blinde, 
antagelig 5 eller 6 dage gamle unger også et ubefrugtet ag, bar det første llg vllret lagt omtrent l mai. 
Hortulan Emberizll hortulana: Ankom 28 april og var strax ganske alm .. 
Reder. 26 mai ved Åle 5 friske ll.g. Redet, der lå på marken i et krat af små asp og røslyng var bygget af 
grove strå, indvendig belagt med fme strå, rødder og hestetagel. 27 mai ved Dyret 5 lg ruget i 5 dage. 
Redet på mæken i en enertue bygget af grove strå, indv. belagt med fme rødder, nødbår og hestetagel. 27 
mai ved Dyret 6 friske llg. Redet under en ener bestod af grove strå med fine rØdder, strå og hestetagel 
indvendig. 27 mai ved Dale store 6 friske ag. Redet ligesom de foregående under en ener bygget af 
lyngris og grove strå indvendig belagt med rødder og hestetagel. Det fØrste llg har i det ene tilflllde vllret 
lagt 19 mai, i de øvrige 22 mai. Afreisen ikke iagttageL 23 august så jeg den dog endnu i spredte flokke 
på jordeme sammen med gulspurven. 
Sivspurv Emberi:r.D schoeniclus: Ankom 22 april, men var lidet talrig og er heller ikke bemllrket mange 
dage. Om hØSten er den bemllrket ganske talrig allerede fra 7 september og var den alm. i denne måned, 
men afreisen er ikke iagttageL 
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Snøspurv PkctropluJMs niYalis: Ankom 14 marts , da sneen endnu dåkkede overalt, og da de første 
barflll.kker kom frem 18 marts viste den sig en uges tid i store flokke. Under det voldsomme uveir 9 april 
(se forordet) såes også denne i store flokke trakke sydøstover. 
Pilrmk Passer moniiJnus: 19 mai undersøgte jeg en pilimkkoloni, som hllkker i de forfald.ne 
fllstningsmure ved Isengran (Frstad.). Af 4 reder, som jeg kunde komme til og som alle lå i få alens afstand 
fra hinanden var endnu blot de to belagte, og havde det ene af disse blot 3 llg, medens det andet såvidt var 
fuldlagt og indeholdt 6 friske llg. I de for det meste trange huller var rederne ganske simple og ikke 
overbygged, som jeg har seet dem i rugekasser. Det første llg i de navnte belagte reder var lagt 14 og 17 
mai. 
Bokfink Fringilla codebs: Overvintrende individer er iagttaget enkeltvise på og omkring Grllsvik både i 
jan. og febr. måned. Den ankom 27 marts (svag S.O. vind) talrig og fortsatte i de følgende dage at komme, 
så den inden månedens udgang var alm. 
Af de fugle, som under uveiret 9 april (se forordet) trak sydover igjen udgjorde bogfinken den stØrste 
mllngde. 14 april var der et stort lrllk af tilbagevendende bogfmker. Det var da pent veir med svag N. vind. 
Jeg iagttog det i Ålebjergene, hvorover de trak flok på flok fra før solopgang til kl. 8 om form., da trllkket 
omtrent syntes slut Om morgenen 15de var der intet tnlk skjøndt smukt veir. I de første dage af oktober 
begyndte de at forsvinde, men var dog endnu ganske hyppige indtil ?de. 22 november såes endnu et 
selskab pA 4 individer. Også i decem ber er den af og til seet enkeltvis. 
Bjørkefink Fringillll monlifringillll: Et enkelt overvintrende individ iagttog jeg i slutten af januar i min 
have, hvor det jevnlig beSØgte julenegene sammen med spurvene. 
På vårtrllkket er den lidet bemllrket og er kun iagttaget i dagene 21 • 23de spret fåtallig. 
Grønnfink Unota chlorls: Overvintrende individer iaguaget i februar. 
Tornirisk LinotJJ cannt~biJUJ: Ankom 26 marts og følgende dage, men trllkket gik kun småt og først nogle 
dage ud i april var den alm. Blandt de under uveiret 9 april observerde bortdragende fugle var også 
tomirisken, men allerede dagen efter og isllr 11 te vendte de igjen tilbage skjøndt veiret fremdeles var 
temmelig stonnende. 
Grlsisik Acanthis liMrålJ: Er kun seet i ringe antal i vinteren 94·95, mest enkeltvis og kun en gang (2 
februar) en tiden flok. Den ankom talrig 28 marts og opholdt sig her til 7 april, da den forsvandt helt Om 
høsten er den ikke bemlbket • I julen så jeg et enkelt individ i min have. 
Grønnsisik Acanthis spinus: Såes i oktober i store flokker i skovene, hvor de frådsede i granfrø. 
Stillits Acanthis carduelis: Er observeret enkeltvis i februar og marts. 
Grankorsnebb Loria cunirostrø: Endel grankorsnlbber fandtes her også vinteren 94-95, men dog 
temmelig spomdisk. I de første dage af april så jeg af og til par af gtankorsnabber, som havde det travelt 
med at plukke frØ af grankonglerne. Sandsynligvis havde disse unger. Skjøndt efteråret bØd på rigelig 
grankongler, er den dog endnu ved Aret udgang ikke optrådt i noget stØrre an tal end den foregående vinter. 
Stær Stumus l'ulgtuis: Ankom 16 marts og var 23de talrig. End.nu 14 april er den seet på trak. Den var 
alm. endnu i midten af oktober, men er også hyppig obs. i hele november måned, tildels mange i følge. 
Således såes 11 november 20 slkr. i et rognetril, hvilke de på denne tid ofte såes besøge. 
Skjære PktlturO/HIJ (uud4UI): I et rede i narheden af Grllsvik var det første ag lagt 20 april. 
Kaie CoTl'US moneduiiJ: Ankom 15 marts. (V eiret var fra morg. stille med tåge, men ud på dagen blev der 
sydlig vind). Trtkket var betydeligt og beg. om morgenen medens tågen end.nu skjulte landskabet samt 
varede omtr. hele dagen. Flokkene kom dog med lange mellemnun og var oftest små, 2-4 op til vel et 
snes. Enkelte flokke slag også ned når de i sin vri opdagede en gjødselhaug som ikke var cWcket af sneen, 
der endnu lå tat overalt 18 marts kom et nyt ston b'ak under frisk V. vind og 23de et mindre trlik under 
østligt veir. 27 rnarts kom et stort lrllk om morgenen under svag S.O. og feåt veir. Det varede kun til kl. 
1/2 8 form. og var fulgt af en betydelig mllngde kråker. Dagen efter· 28 e .figeledes et betydeligt lrllk om 
morg. under O.vind og gråt veir samtidig med en mllngde kråker. Senere er kun få obs., senest 14 april. 
Høsttrllkket begyndte 7 oktober og varede til18de. Det stØrste trak obs. 13de om morg. mellem kl. 7 og 9 
under N.V. vind og smukt veir. 
KrAke Cort~us comiz: For det meste samtidig med kajerne trale der også en m1lngde kråker nordover. 
Således kom der både 27 og 28 mans betydelige mll.ngder af krtker. V ed samme klokkeslet som 
kajetr!lkket var slut, var det også slut for kråkemes vedkommende. 26 marts foregik der dog et stort 
kråketrak til langt udover form. uden at der den dag obs. en eneste kaje. Det var den dag S.V. vind og en 
stårk. tåge. Også høsurllkket foregilc sammen med kajetrllkket og var ligesom dette stØrst 13 oktober. 
Et rede ved Rød indeholdt 27 april 5 friske llg. Det første således lagt 23 april. 
KornkrAke(bllkrAke) CoTl'us frugUegus: Også iår er enkelte blåkråker observeret på vårlrllkket 31 
marts så jeg to stkr. Crllkke nordover. De trak meget hø it idet de kom udenfra søen. 11 april en en li den 
flok seet på et jorde ved Ek i Onsø. 
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Sidensvans Ampelis gørrulus: Der om høsten 94 ikke havde varet synderlig talrig, optrådte i stØrre 
mllngde i januar indtil ind i februar, og blev i denne tid fanget i doner i betydelig mlingde. Om høsten 
viste den sig igjen f~a 25 oktober, men i ringe anlal. 
Sanglerke=lerke Ala. u® afllensis: Skjøndt sneen endnu dakkede alle marker begyndte dog trtlkket l 
marts (S.V.vind). 2 marts (stille veir med diag fia N. og sne) såes flere trtlkkende lllrker, endog en flok på 
12, 13 stkr. Trllkket fortsatte nu omtrent daglig, men småt indtil17 marts, fra hvilken dag det tog fart, og 
skjøndt veiret både 17 og Jgde var meget stormende (V.) var dog trlikket begge disse dage meget livligt 
De fulgte vinden fra V -0. De fleste trale videre og kun få blev igjen her, hvor der nu begyndte at blive 
endel bar mark. Først 26 marts blev den talrig og streifede nu i nogle dage i store flokke om på markeme. 
Om trlikket over søen se notiserne for marts, 4 marts. Edvin BraJc/æ så omform. 2 marts ved Braklæ en 
liirke som u'f'llkr Uvligt kvidder jl(Ji nordover. Efter S. V. stormen dagenforud var veiret nu niisten stille 
med drag fra N., det var overskyet og gråt og sneede noget, senere ud på efterm. endog nok så meget. 6 
marts.l marts blåste der en storm af S.V. med sne, som var begyndt tidlig om natten, men om efterm. 
sti/nede det afog blev penl veir. På den tid, dtJ veiret havde lagt sig iagttog Arvesen en liirke, som trale 
over Floen. Omform. 2 marts ved JO tiden såArvesen enjlokpå 12, J3 liirker, som trakover Åle. Siden 
har han ikke iagtlaget nogen. 8 marts ld. 11 omform. under stille, gråt veir iagttog Jørgen Gundersen, der 
befandt sig påfislæ udenfor Mågekollen (Krager(Jholmene) 3 liirlær, som ifØlge trale forbi ham holdende 
sig ganske lavt nede ved vandel. Også et par gange tidligere i denne uge havde han på sine fis/æ turer seet 
en enlælt fugl, som han troede var liirke komme på lignende måde, men a/standen havde disse gange varet 
så stor, at han iklæ var si/cker. 14 marts. Kr. Ellingsen så 9 marts omform. midtveis mellem Hvaler og 
StrØmtangen 3 liirker triiklce nordover. Først h;rte han en, og lidt efter så han 2 komnu: ifølge. De jløi lavt 
omtrent l meter over va.ndet. Nils Hanssen Dale så ved Ørebåk JO marts en lår/æ som gik i landeveien og 
pillede i heste gjØdselen. Berstrand Andersen s4J2fe omform. 2 liirker, somfløi over tomlen ved 
Jadabjerget. J6 marts. Hverken igår eller idag har Arvesen eller jeg seet noget liirketriik, uagtet der igår i 
middagstiden var sylig vind, men der var tåge fØrst på dagen indtil vinden kom. Idag har dl!r varet tåge 
hele dtJgen. Derimod 11 og 12te hm Arve sen obs. flere på trale. 17 marts trak der hele form. igjennem 
adskillige liirker dog kun e~ltvise og ingen sdes nede, men der er heller ikke noget sted en bar jlåk. 
Stiirk V. vind, niisten storm.18 marts. IdtJg livligt tråk. Frisk V. De fØlge vinden fra V-0. 
Hans Borgersen Lund .sd liirkenf(Jrste gang 7 marts. I den sidstforl;bne uge hm han flere gange bemiirlæt 
den, men de har iJcke havt noget tilhold der. 2J marts hørte jeg liirlærne synge på Ålejorderne om morg. 
men der var iklæ mange, skjØndl dl!n nu er betydelige bare stralcninger. 26 marts.ldag var der mange 
Jiirlær og en jublende sang på Ålejorderne, men intet triik uagtet søndenvind (S.V.), men rigtignok tåge. 27 
marts S.O. svag, grdt. Adskillige liirker kom idag triiklcende i de fØrste morgentimer. Pd Ålejordl!rne, hvor 
der nu er betydelig bart, streife di! idag om i store jloklce. 
Blandt de talrige fugle, som trale bort ved det indtrufne uveir 9 april var også lllrlcen. (Se forordet}. 
Afreisen beg. 17 september. og hver dag siden når veiret var nordlig eller stille såes de trllkke sydover, 
iregelen kun om morgenerne. 24 sepL traf jeg den meget talrig på markeme og der var om morgenen en 
sang som på en vårdag. I den anden uge af oktober indtrådte en standsning i trakket formedelst ugunstigt 
veir (enten tåge eller O. og S. vind} og den var således endnul2 oktober ganske tahig, men da der 13de 
indtraf gunstigt veir (N.vind) forsvandt med en gang omtrent alle gjenvaTende, og er kun enkelte bemDrk:et 
endnu et par dage. 8 november tidlig om morgenen medens dety endnu var mørsk:t. er bemllrk:et en eller et 
par U1rker. som kvidrende trak i luften. 
Trelerke Alo.u® uborea: Ankom 22 marts fåtallig og var heller ikke endnu ved månedens udgang fuldt 
alm. Reder. 30 april. Dyret i Onsø 4 en dag rugede llg. 
Redet lå p4 en grllsbalcke ved skovkanten i en fordybning i marken udforet med et tykt lag mos. Det bestod 
forøvrigt af slrå og var indvendig belagt med fine grllsrødder, samt var såvidt fast bygget at det hang 
ganske godt sammen. Indv. diam. 2 5/8", dybde 11(1.". 
l O mai. Dyret i Onsø 4 llg, af hvilke det første var lagt 6te. 
22 mai sammensteds 5 ag to dage ruget Det lA på en snau ås på marken mellem lav røslynd, ganske åbent. 
Begge sidstnAvnte reder lignede i sin bygning det fØrst beskrevne. 
Det første var i disse tilfillder lagt 26 april, 6 og 16 mai. 
Fjellerke Altlu® alpeslris: 29 september traf jeg en liden svllnn bjerglllrker på henved et snes individer, 
hvoraf jeg skjØd et par stkr. på Lyngholmen udenfor Vesterøen (Hvaler), en holme, hvis natur med snaue 
flAberg og tØrre sandede og stenede grllsbakk:er og idethele yderst kummerlige vegetation havde 
fuldkommen høifjeldskanlkter. 
TretJspett Picus tridøctylus: En tretået haklcespet ec 21 september skudt ved Torgauten i Onsø. 
Vendebals lyta torquilltl: Ankom 24 april og var strax alm. 
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Gjøk Cuculus canorus: Ankom 2 mai og er samtidig og i de påfølgende dage hørt på mange forskjellige 
steder. I O mai fandt jeg på Søsterøeme på klipperne ovenfor et tidligere fundet pile grener falkrede res terne 
af en rimeligevis af n!vnte falk fort!ret gjøk (hann), hvilke rester syntes at vAre et par dage gamle. Blandt 
de afrevne fj!re fandtes også 4, 5 kun halvudvoxede stjertfj!re med blodspoler. 
TArnseiler Cypselus apus: Ankom 14 mai Btallig. Hovedb'IDcket ankom 22 mai. I mods!tning til ifjor 
lodden strax sit skarpe skrig høre. 16 august var den endnu fuldt talrig, men allerede 18de var den helt 
forsvundeL 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Er allerede obs. 20 april og et par dage senere pA flere forskjellige 
steder. Inden udgangen af måneden var den fuldt alm. Dette er den tidligste ankomst jeg har obs. og en 
hel måned tidliggere end i 94, da den ikke blev obs. før 20 mai. 
Om hØsten er et individ observeret endnu 15 september. 
Hubro Bubo ig1Uil'US: 27 april er en hubro sk:udt i Ellinggårdsskoven, hvor den hakker i et brat fjeld ud 
mod HankøsundeL 
Snøugle Atlune scondiaca: Stykjunker Hafslund modtog i vinteren 94- 95 to sneugler til udstopning. 
Det ene af disse individer var skudt 22 decem ber 1894 på Løvholmen udenfor Øren, hvor den sad og spiste 
på en alke. Det andet individ var indsendt fra Ride i midten af januar(1895). 
Vandrefalk Falco peregrinus: 2gde april fandtes et rede med 3 friske ag på søndre Søster, et sted, hvor 
denne art lldce tidligere er seet at have tilholdL Åggene lA uden noget rede pA en afsats i en brat og 
vanskelig tilgj!ngelig fjeldvag ud mod havet, og fandtes pA stedet kun en eneste brystfjllr af fuglen. 
Dvergfalk Fako tusalon: 8 september så jeg en dvargfalk på Hankø og 9 september et individ på 
Grti.svik. 
TArnfalk Fako tinnunculus: Ankom 28 marts. Ved midten af september synes den allerede at vAre 
forsvunden. Senest obs. 14 september. 
Musvlk Buteo vulgaris: Ankom 28 marts. Hos et individ skudt 5 april ved Valle i Onsø, hvor "den 
gjorde jagt pA gArdens høns," befandtes ventrikelen tom. I dagene 4 -7 september såes på Hankø jevnlig en 
musvåk kredse over øen. Om efterm. 7 september så jeg sarnmensteds en flok på ikke mindre end 13 
individer drage over øen fra N. - S. sagte kredsende sig frem i betydelig hØide. Det var utvivlsomt et 
selskab, som befandt sig på afreise, da de fortsatte ud til havs. Men hvorfor foretog de denne kredsende 
manøvre? Var det for at samle reisekammerater? 
For al speide efter bytte var det neppe. Det var ialfald påfaldende at den n!ste dag var der ikke mere at se 
til det tidligere obs. individ, som i mange dage forud til stadighed såes kredse over øen. 
Kongeørn AquiJD chrys~IDs: 24 november er et smukt exemplar af en ung kongeørn skudt i 
Ålebjergene i Onsø. 
Fiskeørn Pøndion luJJiaetus: Er iagttaget på trAk 15 april. 17 april er et individ skudt ved Gunderød i 
Glemminge. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 7 april. Om morg. 14 april er et stØrre trale iagttaget og fØrst efter 
dette har den varet alm. 
Skogdue Columba oe1UJS: Ankom 28 marts. Denne art er endnu nok så talrig her i egnen og kan 
undertiden sees i stØrre flokke. Således såes 4 april ved Ellinggårdskilen en flok på crc 50 individer. 
"Rakkelhane" Storfugl x Orrfugl Tetrøo urogallus-tetricides: En rakk:elhane, som ifjor vår i spiltiden 
ofte blev iagttaget af jAgere på K.ragerøen, hvor den også forsøgte sig i at spille, blev iår (12 april) skudt 
sammesteds. 
Rapphøne Perdix cinerea: Markelig nok holder der raphøns til på Søsterøerne, disse fuldkommen trllløse, 
klippefulde havøer, hvor kun her og der nogle flade enere friste en kummerlig tilv!relse. Jeg traf nogle der 
10 mai og af store exkrementdynger fremgik at de også mAtte have vAret der i den forløbne vinter, men 
fj!rdynger her og der vidnede også om, at det ikke var så ganske godt at vAre der. Fonnodentlig er det 
pilegrims falken, som nu har bosat sig der, som har besk:uttet dem. 
Sandlo Cluuødrius hio.Ji.cula: Er obs. 23 marts. 
Heilo Cluuødrlus pluvu.alis: Er obs. 22 marts (Onsø) (26 marts Øren). Om høsten er den obs. allerede 25 
juli, da jeg iagttOg et par stkr., som fløi over Ålekilen (Onsø). 
På de stØrre sletter oppe i bygden (Lund) viste den sig også i den sidste uge af juli og var almindelig 
deromkring i hele august måned og indtil over midten af september. På torvet i Fredriksstad såes nagle 
individer 5 oktober. 
Vipe V øneUus crlsiiJtus: Ankom 13 marts og var i slutten af måneden alm. 
Tjeld Haemalopus ostral8gus: Ankom 13 marts, men var ikke alm. før en uges tid senere. I de sidste 
dage af september er den truffet talrig i holmeme og er tildels seet i stØrre flokke (på op til et snes 
individer), men er ikke obs. senere end 6 oktober. (4 stkr.). 
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Rugde Scolopax rusticolo: Ankom 27 marts. Vinden var 26de S.V., 27de S.O. 
Markeme var på den tid omtr. halvbare, men i skoven var der endnu meget sne, så der var foreløbig intet 
blivende sted for de først ankomne rugder. Som ofte under sådanne forholde såes den nu også ret som det 
var trakke over hustagene såvel i byen som på Grllsvik. Det først ankomne trlik forlod egnen nat til 31 
marts, men allerede den følgende nat kom et nyt og stØrre trllk, som igjen natten derpå havde draget videre. 
Hovedtrllkket kom nat til6 april, da en storm fm N.V. om aftenen ste stilnede af og gik over til stårk S.O. 
vind. Der blev intet ordentlig aftentrak før 13 april. Uagtet den enkelte aftener, når der net.Op var arriveret 
et teak, kunde vlre mange rugder at se, dog ikke på de slldvanlige tnlkpladse i skoven, men ved udkanteme 
af denne, trak de altid enten blot pistende eller endog ganske lydløse og med stor fart. 
Aftentrlliet: 10 april beg. trlUcket ved Dale kl. 7.40- Kun en rugde seeL Tåge og stark S.vind. 
13 april beg. trllkket ved Tronddalen kl. 8.- Kun en rugde. 2den gang kl. 8.8" skudt Svag vind. 
22 april beg. trWcket ved Dale kl. 8.16" -llØbet af 15 minutter såes 4 trllk. 
27 april beg. trakket på Hankø kl 8.29" - Tåge og stille. 
Om høsten varede opholdet nok så lange og er den ret hyppig observeret i de sidste dage af oktober og 
første dage af november. 
Endnu 8 december er også et individ obs. ude ved søkanten (Torgauten, Rar Strømtangen fyr). 
Enkeltbekkasin GalliMgo media (ScoloJNU gallinula): Ankom 17 april talrig. 
Om høsten var den ved midten af oktober endnu talrig, men ved derpå indtrlldende frost og endelig 23 
oktober adskillig sne måtte den fortrllkke. Et individ er dog påtruffet endnu 22 nobr. - sneen var den gang 
borte. 
Myrsnipe Tringa alpiM: Er på hØsttrakket bemarket fra 19 august, men har vllret lidet talrig. 
Dvergsnipe Tringa minum: Er også bemlb"ket fm 19 august, men har vllret meget fåtallig. 
Storspove Numenius arquatus: Storspoven var meget Btallig på v!rtrakket. Den er obs. allerede 28 
marts og er endnu seet Il mai. 
Småspove Numenius phtHopus: Er obs. 31 marts, da et individ er sk:udt i Onsøhobnene. I midten af april 
var den alm. I stØrst m!ngde forekom den i mai, da jevnlig store flokke er seet. 10 mai iagttog jeg således 
en flok på over 100 individer, som trale over Søstrene i nordlig retning. Men endnu 18 mai er den truffet 
meget talrig i Kragerøholmene. 
Skogsnipe Totanus ochropw: Ankom 18 april. 
Grønnstilk Totanus gloreolo: Ankom 20 april. Trlikket varede for begge arter til udgangen af måneden. 
Trane Grus drurea: Ankom 16 april. Trllkket har varet april måned ud, og er seet komme til alle tider af 
dagen. 
Åkerrikse Ortygometra crex: Ankom 6 mai og var få dage senere alm. 
Myrrikse Phalaridium poi"ZDM: Allerede om aftenen 2 mai hØrtes dens flØiten i Ålekilen ved Gdisvi.k. 
På samme sted, hvor den om høsten endnu er obs. 13 oktober, hØrtes den også jevnlig plistre i den første 
uge af oktober. 
Sangsvane Cygnus musicus: I midten af februar er 3 svaner observeret i Kragerøhobnene. 
GrAgls Anser einere us: Ankom 27 marts. Trllkket fonsaue jevnt indtillO april, hvoretter der indtraf et 
Ul.ngere ophold, hvorunder intet trllk er observeret Med l mai beg. et nyt tåg, der varede en uges tid. En 
flok er også obs. endnu 21 mai. For det meste foregik trl!kket under føielig vind, men er også iagttaget 
under sUirlc modvind. Således trak 5 april en flok nordover under N.V. storm. De fleste flokke passerede 
om morgenen, men af og til er også flokke kommet midt på dagen, om eftermiddagen eller endog om 
aftenen (6 mai kl. 9 eftenn.). Som navnt i forordet foregik der 8 april forud for et dagen efter (9oe) opslået 
uveir(S.V.stonn med sne) et betydeligt tilbagetåg af gjljs. Hele dagen igjennem trale flokke sydover, men 
dog flest om aftenen. Men rigtignok såes også på uveirdagen medens veiret stod på sin høide ved 
middagstid en flok drage nordover. 
Høsurakket gik som slldvanlig meget hurtigere end vår trllkket og syntes ligesom deue at vllre delt i to 
repriser. Det første tåg foregik fra 21-26 september, det andet mellem 8 og 14 oktober, uden at veir 
forholddene synes at have vllret det afgjørende herfor, idet der medens det sidste tåg pågik hyppig herskede 
sUirlc mod vind, medens der forud for det meste havde vlret godt veir. I modsruning til vårtrWc:ket kommer 
om høsten de fleste flokke om aftenen tildels endog efter at det allerede er blevet mørkt, mellem kl. 6 og 8. 
Kun et floker seet om fonn. kl. 10. 
Sædgls Anser segetum: Henved aften 8 oktober slog en stØrre flok gj1ls ned ved stranden af Torsnllskilen 
nedenfor TOJSØ herregård hvorfra de blev observeret af gårdens gartner, hvem det lykkedes at fillde 2 stkr. 
Det ene af disse individer, som jeg havde anledning til at bestemme hos stykjunker Hafslund, til hvem det 
var sendt for at udstoppes, viste sig at vllre et ungt individ af sMgåsen. 
Gravand(FagergAsen) TadonuJ vulpanser: Ankom l april. 
Stokkand Anas boscus(boscluu): Var 15 april talrig udenfor Øren, hvor de lå parvis. 

186 



Thomes notater 1895 

Stjertand AIUZS acuta: 23 august er 3 spidsllnder skudt af en flok på omtrent 20 stkr., der blev påtruffet i 
Stråsensundet i Kragerøholmene. 9 oktober er også et nyskudt individ solgt på torvet i Fredriksstad. 
Bergand Fuligula marila: Om våren er en flok på et halvt snes individer observeret ved Søsterøeme 10 
mai. Denne and synes at have visse lokaliteter, som den årlig søger til under trliktideme. En sådan 
lokalitet er de to små ved siden af hinanden liggende fjorde Kråkstad og Kurefjorden, som skjllre ind i 
.RAde og Rygge, og hvor bjerganden hvert år synes at forekomme ganske talrig, fornemmelig om høsten. 
Hver høst føres der gjeme fra dette sted mange af disse linder hid til byen. Således er også iår skudt flere 
dersted, hvor den isllr var alm. fra midten af oktober. I skjl1rgården udenfor Onsø, omkring Kragerøen og 
Hvaler er den idethele temmelig sjelden at trllffe. 
Svartand Oidemia nigra: Forekom under trllktiden i første halvdel af mai i meget store flokke udenfor 
den ydre sk:jl1rgård. Således så jeg l O mai en fl ok, som lå på vandet udenfor Søster, og som jeg fra mit 
ophØiede standpunkt på det høieste af øen havde let for at Ullle, og hvori individernes antal gik op i over 
400. I sidste halvdel af september og i oktober måned forekom den også i betydelig mllngde udenfor 
holmerne. 
Kvinand Clangulø gløucion: På forårsvinteren forekom den temmelig alm. islir i Hvaløerne. Under 
vårtrllkket var den talrig ud over midten af april. Om høsten alm. fra midten af oktober. 
Havelle Claugula glacilllis: Også havellen forekom ganske talrig udenfor Hvaler på formvinteren, men 
var mindre talrig under vårtrlikket, hvorunder den endnu er bemllrket i flokke lO mai. 
Ærfugl Somateritl mollissimll: 10 mai fandtjeg på Søsterøerne et rede med 4 friske ltg. Jeg traf fuglen 
på redet i middags tiden, skjøndt den vistnok ikke endnu var fl1rdig med ll.glllgningen. Redet bestod af et 
tykt lag af grllsstrå og indeholdt endnu nllsten ikke dun. Måske var det netop for at forsyne redet hermed at 
den for tilfllldet befandt sig der. Det første !lg i dette tidlige kuld har altså varet lagt 7 mai. 
Laksand (Havand) Me1JfUS merganser: Har vllret temmelig talrig i vinteren 94-95. Fornemmelig var 
den alm. i februar, men har opholdt sig her til henimot udgangen af april. 20 april så jeg således et individ 
på torvet i Fr.stad. Det er fornemmelig i skjllrgArden den har sit tilhold - deraf det her alm. brugte navn: 
hbavand" - og det er sjelden den viser sig i den egentlige elvemunding. Et sådant individ er 3 april skudt i 
Ålekilen i n!rheden af Grasvik. Undertiden kaldes den også islandsk fiskand. 
Storskarv Graculus carbo: Som nllvnt i forordet observeredes under et uveir af S.V. stonn og sne 9 april 
en flak ålekråk:er af betydelig stØrrelse, der trak mod syd over Grllsvik. 
Havsule Dysporus bassanus(Sula bassaM): Er obs. nogle gange i november og december. 
Sildemåke Lluus fuscus: 26 og 27 marts holdt der til en mllngde måger ved iskanten i Ålekilen (ved 
Grllsvik). De bestod i omtrentlige stort antal afrulrvllrende art og Larus canus(fis/æmillce). DaLarus 
fuscus (Sildemtilce) til enhver Alstid sees meget sjelden så langt oPJ: i elven og altid kun enkelte individer 
var det utvivlsomt at disse befandt sig på flytning. Samtidig - 27 - såes flere flokke store mAger trll.kke 
mod N. Hvilken art disse tilhørte kunde pågrund af den store høide, hvori de trale, ikke afgjøres, men det er 
dog sandsynligt, at de have vllret af samme art, som de samtidig i Ålekilen observerde, så meget mer som 
de dagen efter ikke Ilinger var at se i Ålekilen. 9 april, da der rasede en sydvest storm _med sne, trak om 
eftermiddagen flere store flokke af store mAger sydover eller rettere fra N.O. - S.V. Ligesålidt som 27 
marts kunde anen heller denne gang kjendes, men det tØr vel vare utvivlsomt at det har varet de samme, 
som den gang trak nordover. 
Krykkje Larus tridllctylus: De første individer af denne art om høsten er observeret 27 oktober. 
Makrellterne Ste17Ulfluviatilis: Ankom 10 mai og var snart efter alm. 
Lom EUJlyus -: Fra midten af marts til ud i mai forekom lommene meget talrig ude pl ~rden. 
Lomvi Uria trolle: Begyndte at komme ind fjorden over midten af september og var 21 ganske talrig 
udenfor Fredriksstad, men de drog sig efterhånden Ulngere indgjennem fjorden så de 25de vllsentligst var 
samlet inde ved Drøbak. 2 november bragtes til byen en alhiml.aflys skidden brungrå farve. Exemplaret 
blev erhvervet og udstoppet af stykjunker Hafslund. 
Alkekonge Me1Jfulus alle: Det tidligste individ, som iår er mig bekjendt, er sk:udt 25 oktober. Den har 
forøvrigt vist sig meget sparsomt 
Alke Alæ tordll: Kom betydelig senere end spidsalken og er ikke observeret før 13 oktober og endnu 
temmelig fåtallig. I slutten af oktober var den derimod talrigere end spidsalken. 

TRÅKFUGLENES ANKOMSTl~S 
l. Alauda arvensis 
2. VanelluscrisUdUS 
3. Haematopus ostteologus 
4. Plecb'Ophanes nivalis 

l marts 
13 " 
13 " 
14 " 

187 



Tbomes notater 1895 

6. Srurnus vulgaris 16 " 
7. Alauda arborea 22 " 
8. Charndrius pluvialis 22 " 
9. Charadrius hiaticula obs. 23 " 
10. Linota cannabina 26 " 
11. Scolopax rusticula 27 " 
12. Fringilla coelebs 27 " 
13. Anser cinereus 27 " 
14. Turdus merula 27 .. 
15. Acanthis linaria 28 " 
16. Falco tinnunculus 28 " 
17. Buteo vulgaris 28 " 
18. Columba oenas 28 " 
19. Nwnenius arquantus 28 " 
20. Motacilla alba 29 " 
21. Nurnenius pboepus 31 .. 
22. Corvus frugilegus 31 .. 
23. Tadoma vulpanser l april 
24. Luscinia rubecula 2 .. 
25. Turdus torquatus 3 " 
26. Turdus iliacus 3 .. 
27. Turdus musicus 7 .. 
28. Turdus viscivorus 7 " 
29. Colurnba palwnbus 7 " 
30. Saxicola oenanthe 15 ft 

31. Accentor modularis 15 .. 
32. Anthus pratensis 15 " 
33. Pandion haliaetus obs. 15 .. 
34. Grus cinerea 16 " 
35. Gallinago media 17 " 
36. Totanus ochropus 18 " 
37. Luscinia phoenicurus 19 " 
38. Phyllopseutes abietina 20 " 
39. Caprirnulgus europaeus 20 .. 
40. Totanus glariola 20 .. 
41. Fringilla montifringilla 21 " 
42. Turdus pilaris 22 .. 
43. EmberizJI scheniclus 22 " 
44. lynx torquilla 24 .. 
45. Anthus arboreus 25 .. 
46. Phyllopseutes trochilus 26 .. l='~~\ L 1'~\ B~ 

4 7. Hirundo rustica 26 " 
48. Saxicola rubetra 28 april 
49. Muscicapa atticapiUa 28 .. 
50. Emberiza hortuJana 28 " 
Sl. Motacilla flava l mai 
52. Pbalaridiwn porzan.a 2 " 
53. Cuculus canorus 2 .. 
54. Hirundo urbica 6 " 
55. Ortygometra crex 6 " 
56. Stema fluviatilis 10 " 
57. Syl via cinerea 11 " 
58. Sylvia curruca 12 " 
59. Cypselus apus 14 " 
60. Muscicapa grisola 15 " 
61. Lanius collurio (29 april) 23 " 
62. Sylvia hortensis 23 " 
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1896 
Ovenpå en ganske mild vinter med lidet sne kom en tidlig, men lang og kold vår, der lokkede de første 
tr11kfugle til en tidlig ankomst, medens derimod det omvendte blev tilfllldet for de sildigere arter. Ved 
månedsskiftet februar til marts kom den meste sne (5-6"), der gav et tidligere savnet sneføre, som, da det 
igjen blev opfrisket med 4-5" d. 17 marts, endnu holdt sig nagle dage. Endnu kom af og til naget sne, der 
under det nu meget ustadige veir dog aldrig blev gammel, og allerede 6 april var na.sten al sne forsvundet 
både i skav og mark. 
Den første udsprungne tussilago såes 29 marts, men det blev endnu ikke på llinge nogen fart i våren. l mai 
stod tr!leme endnu kun i knop, kun blirbuskene i haveme var begyndt at sprlUte, og endnu 3 mai var det så 
koldt om natten at det rimede. Først fra 6 mai blev der fart i udviklingen og allerede wde stod 
moreltrlleme i blomst og rogn og birk med udsprunget løv. Men sommeren blev en tørsommer, mai, juni, 
og juli så godt som uden regn, ja selv i august meget !idet, og tørken var så stor at selv de blødeste myrer 
tØrrede fuldstllndig op. 

Måltrost Turdus music us: 22 marts og efterfølgende dage aniverede allerede et ganske betydeligt trllk af 
denne og de to efterfølgende arter under S.V. veir, men adskillig tåge. Men indtr!ldende nordligt veir 
afbrØd tr!lkket 28 marts helt tilS april og skjøndt fra da af gunstigt veir, blev den dog endnu ikke fuldt 
almindelig før fra midten af april. I et rede med 4 ag var det første lagt 11 mai. Allerede fra 20 septbr. var 
høsttråkket i fuld gang. Den var talrig og blev fanget i betydelig mlingde. 25 oktober var den forsvundet. 
Rødvingetrost Turdus iliacus: Ankom samtidig med foregående 22 marts, men såes idet hele !idet til, da 
tr!lkket uopholdelig fortsatte videre. Dog er den iagttaget helt til de første dage af mai. Således sAes 26 
april 3 individer, og 2 mai 2 individer. På hØsttr!lkket indfandt den sig uslidvanlig sent, det tidligste individ 
blev obs. 10 oktober. Hovedtr!lkket indfandt sig først efter midten af måneden og gik hurtig videre, idet 
den blot optrådte talrig en uges tid og var helt forsvunden ved udløbet af måneden. 
Duetrost Turdus viscivorus: Ankom også 22 marts sammen med de to foregående og såes i de første dage 
efter ankomsten i flokke på de til skovkanterne stØdende jorder, men fordelte sig som sl1dvanlig snart Om 
høsten meget sparsom. Enkelte individer obs. i sidste halvdel af oktober (16 og 29de). 
GrA trost Turdus pikuis: Med undtagelse af en flak på omkring et snes individer, som jeg så 9 februar, 
vides den ikke bemlirket her i Iøbet af vinteren. Vårtrakket begyndte 16 april og er den under dette 
bemlirket her indtil 5 mai. Ved ankomsten slå ofte flokke ned på de yderste skovbare øer, således blev 
også iår adskillige påtruffet på Søsterøeme 17 april. 
Høsttr!lkket foregilc fra 28 oktober og pågik indtil midten af november, i hvilken tid den dog ikke var 
slirdeles 1alrig. Endel er dog forbleven her gjennem hele decem ber måned. 
Svarttrost Turdus merulll: Ankom 20 marts og var ganske alm. indtil 6 april. Høsttrakket foregik fra 
midten af oktober og var den også iår ganske alm. Undertiden såes på torvet knipper na.sten udelukkende 
bestående af denne art. Talrigst var den indtil udgangen af oktober, men var endnu ganske alm. til over 
midten af november. Den er senest obs. 21 november. 
Riogtrost Turdus torqua.tus: Ankom 11 april. Tdikket foregik talrigst i den sidste uge af april og er den 
senest bemllrket 4 mai. Om høsten er den nllsten ikke bemarlcet. Jeg så et nyfanget individ på torvet i 
Fr.stad 31 oktober. 
Rødstrupe Luscinill rubecula: Ankom 23 marts og var et par dage senere alm. i haver og lunde, hvor de 
holdt sig indtil en uges tid ind i april, da sneen også var borte i skoven. 
Et rede indeholdt 19 mai 7 friske lg, det fØrste altså lagt 13de. Om høsten såes hyppig individer, som var 
fanget i doner sammen med kramsfugle. Medens afreisen ifjor var afsluttet allerede 24 september, var den 
iår meget alm. i oktober måned helt til 2ode, da den endnu blev truffet på forskjellige steder. 
Rødstjert Luscinill phoeni.curus: Ankom l mai og blev først nogle dage senere alm. 
Steinskvett Sazicola oeTUJnthe: Ankom 18 april, men blev ikke alm. før ved udgangen af måneden. 
Allerede i den sidste halvdel af august var den største del forsvunden, men var dog endnu at se hist og her 
indtillS september. En og anden også siden obs., senest 30te (3 individer). 
Buskskvett Saxkolll rubetra: Ankom først 8 mai og var endnu i midten af måneden fåtallig. Den var 
endnu 6 september alm., men er ikke obs. senere. 
Jernspurv Acuntor modularis: Ankom 19 marts og var i de sidste dage af måneden alm. Derimod er 
den i april ikke observeret senere end 2den. I slutten af september og første halvdel af oktober var den alm. 
men er ikke obs. senere end 16 oktober, da endnu flere individer blev iagttaget 
Hagesanger Sylvi/l horunsis: Ankom 21 mai og var 24de alm. l toende reder var det første ag lagt 17 og 
24 juni. Begge disse reder lå i tllUe humlekjl1r crc 30 ctm over marken og var byggede af urtcstilke og strå, 
indvendig belagt med fine gnlsrØdder. 
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Tornsanger SyMil cinerea: Blev ikke obs. før 21 mai, men var et par dage senere almindelig og talrig. 
Indtil udgangen af august var den alm., men er ikke bem!lrket i september. 
Løvsanger PhyQopseutes trochilus: Ankom fØ~t 9 mai med en gang alm. På Tisler forekommer den 
alm. og rugende. Omhøsten er den obs. indtil6 september. 
Gransanger PhyUopseustes abietifUI: Ankom 19 april, men forekom sparsomt indtill te mai. Den er obs. 
indtil4 oktober, da den endnu syntes alm. 
Varsler lAnius excubilor: Et exemplar skudt 22 marts. Om hØsten er også et exempl. skudt allerede 16 
oktober. 
Hagefiuesnapper "Svart og hvit nuesnapper" Musci.capø atricllpUIIl: Ankom 2 mai. 
Gråfiuesnapper Muscictlpø grisolll: Ankom 19 mai. Om høsten var den almindelig indtil 20 august. Et 
enkelt individ obs. endnu 28 augusL 
Gjerdesmett Troglodytes pørvulus: Synes at forekomme hlUckende på de fuldkommen trlibare og snaue 
Tislerøer, hvor jeg traf den 17 mai på en af øerne (Møren), hvor alt, hvad der findes af trllvegetation 
beløber sig til et par enere og en rosenbusk, som voxe i en fjeldklØfL Om høsten var den som vanligt alm. i 
udkanterne af skoven samt i haveme fra begyndelsen af oktober. 
Stjertmeis Orites uudlltus: Er fra 20 september bemlrlret en kort tid. 
Kjøttmeis Parus tnQjor: Lader også undertiden sin sang høre i decem ber. Se notisen for 27 decbr. 
Talgoxen synger idag. Det er lclarveir, mildt og vak/am med+ 5° C. ovenpå el par dllges S.V. storm. Det 
er vårluft. 
Svartmeis Parus aur: I to reder indeholdende 8 og 9 ag var det fø~te i begge lagt 7 mai. Begge disse 
reder lå i friske birketraer i huller helt nedi ved roden. Også i bygningsmåden lignede de hinanden 
fuldkommen. De bestode af de fineste hår (gnaveruld), der var sammenvavet til et tykt filtagtig 
sammenhangende leie ovenpå et underlag af fin, blØd mos. Mellem ulden og mosunderlaget fandtes endel 
hestetagl og nagle fl bløde fj!r. 
Toppmeis Parus cristatus: Det fø~te llg i et rede med 4 ag, var lagt 19 april. 
LAves vale Hirun4o rustka: Ankom 29 april, men blev fø~t henimod midten af mai fuld almindelig. 
Også på Tis1er forekommer ladesvalen hllkkende. Den var iår ikke lidet tahigere end ifjor og da høsten 
kom viste de store svJlrme al de også hav de fonneret sig godL 30 august under S. V. vind tiltrådtes afreisen, 
og de fleste synes allerede da at vare forsvundne. Endel, endog saørre flokke, har dog endnu jevnlig vllret 
iaguaget en uges tid. De sidste individer er obs. 11 septbr. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom først 10 mai og blev ikke alm. før 21de. Skjøndt den under sommeren 
forekom lidet talrig overalt, havde dog også denne formeret sig godt da høsren kom. Afreisen foregik 30 
august, og ikke en er observeret senere. 
Linerle MotacU/Q alba: Ankom 27 marts som det synes i ikke lidet antal, da den allerede sttax var alm. 
udbredL Hovedtrllcket indtraf dog fø~t mellem Il og 12 april. 
I et rede med S friske llg fundet på Akerøen 17 mai var det første !g lagt 13de. Om redets bygning og 
beliggenhed se notisen for 17 mai. 17 mai fandt jeg på Agerøen et Unerlerede , der id UIJIUr en sten. Det 
var bygget af grove strå, mos og urter;dder og var indvendig rigt belagt med fine strå samt uld og Mr af 
forskjellige slags. Det indeho/dl 5 friske iig, men lå fuglen, på dll jeg om afte1U!n fandt det. 
Afreisen begyndte 26 september under N.O. veir og hovedtrlikket afgik: mellem 28 og 29 septbr. under svag 
S.V. vind. Endnu har dog ikke så få v!ret at se indtil1ode oktober. I decem ber måned har jeg på G:dlsvik 
jevnlig seet et ensomt individ, der har bavl tilhold ved aømmerUlndsen, hvor det fornemmelig synes at have 
fundet sit livs ophold på det i vandet liggende aømmer, der er bedåkket med et tykt slam, i hvilket 
fonnentlig rnA fmdes kryb, som det dog ikke er lyktes mig at opdage. Enkelte gange har den vllret borte i 
flere dage ad gangen. Da den endnu var at se i bedste velgående 30 decem ber, synes den at skulle kunne 
udholde vinteren, skjøndt det dog hidtil ikke har vllret nogen st!rk eller langvarig kulde. 
Gulerle MotllcUIIljlllva: Ankom 3 mai og er iaguaget indtil24 mai. Den var isar alm. i de sidste dage af 
opholdeL Om høsten var den alm. i slutten af august og er iagttaget indtil6 september. 
Skjærpiplerke AnJhus obscurus: Er under vårtrlUck:et iagttaget fra 19 marts. Da her årlig iagttages 
trlikken, de individer ofte i betydeligt antal, er det ikke tvi vi om, at den for en stor deltrllkker tvers over 
landet til sine nordlige rugesteder. 
Heipiplerke(engpiplerke) Anlhus prøtensis: Ankom 26 april fA1allig, i saørre mllngde først fra l mai og 
var allerede 10 mai på det nannest.e ttulcket bort igjen. På høstttakket iagttaget fra l september og var i 
sidsle halvdel av måneden talrigsL Dog forekom den ikke så talrig som den pleier. I oktober var den lidet 
talrig, men er dog obs. indtil 2cj(le. 
Trepiplerke Anlhus arbonus: Ankom 28 april, men blev først alm. omkring 10 mai. 
Om høsten er den stadig iagttaget indtil midten af september. 
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Hortulan EmberiZJJ hortukma: Ankom l mai, men blev først over lO mai alm. Også hortulanspurven 
hører til de på Tisler hakkende fugle og forekommer ikke fåtallig der. Dens afreise foregår altid meget 
tidlig og er iregelen afsluuet ved udgangen af august. Men iår synes allerede de fleste at v~e forsvundet 
ved midten af nltvnte måned og er intet individ bem:lrket så sent som i september. 
Sivspurv EmberizD schoeniclus: Ankom 13 april og forsvandt ved udgangen af samme måned. Om 
høsten er den iagttaget fra 2 september. I oktober er den stadig obs. helt til2ode. 
Soøspurv PlectToplumes(Plectropheruu) ni-..alis: Ankom 2 marts og er jevnlig obs. indtil 20 marts. Om 
høsten obs. fra 29 oktober. 
Bok!' ank Fringillø coelebs: Overvintrende bogfinker er iagttaget både i jailuar og februar. Den ankom 
under S.O.-ligt gråt og tåget veir 19 marts og følgende dage og allerede 25de gjenlØd dens sang overalt. 
Om morg. 27 marts er et stØrre trilk afbogfmker iagttaget under slltrk tåge og etsvagt drag afS.V. vind på 
Fredriksstadleret (indseillngen til Fr.stad). 
Skjøndt leret blot er 2-3 km tvllrsover og således afstanden til land ikke meget stor, viste de sig dog ude af 
stand til at tage sig frem, thi ombord. Flere fartØier, som lå for anker på leret, slog flokkene ned i riggen, 
og selv ombord på den lille dampbAd "Grllsvik", der gik med dampende og støiende fart, kom der flere, 
som forbleve ombord, indtil båden kom så nltr land, at dette skimtedes, da de øieblikkelig fjernede sig. 
I et rede, der lå i en liden or i en grenkløft crc 2 meter fra marken, var det første llg lagt 6 mai. Allerede 
tidlig i 2den halvdel af september eller omkring 2ode var det tydeligt at den stØrste del af bogfmkerne 
havde absenteret sig. Den var dog endnu stadig at trllffe (mest enkeltvis eller nogle få sammen) også i 
oktober måned helt til24de. 
Også i november er en og anden bogfmk iagttaget. 
Bjørkermk FringUID monlijringUla: På vår trllklc:et er ikke bjergfmken bemllrket iår. 
På bosttrllkket var den alm. i nogle få dage fra 27 september ti13 oktober. Senere er den kun af og til 
bemllrket enkeltvis eller nogle få sammen, senest 24 oktoOO', da jeg også så et donefanget individ i et 
kramfuglknippe. 
Grønnfink LinoiiJ chloris: Sparsomt observeret i januar og februar. 
Tornirisk Linota cannabinll: Ankom 20 marts. Om morgenen 25 marts et livligt tr.ik af denne art under 
pent S.V. veir med svag tåge. Enkelte individer kom syngende. Den var derefter alm. Allerede inden 
udgangen af september var de fleste tomirisker draget bort, men et lidet antal har som sadvanlig drØiet det 
meste af oktober, så små selskaber er iagttaget helt til23de. 
Bergirisk Uno/Jl jla-..irostris: I de sidste dage af oktober (24 og 29de) er den gulnllbbede irisk truffet 
meget talrig i Kragerøholmene, såvel i stØrre som mindre flokke. 
GrAsisik Acanthis lino.ria: Der nasten ikke havde våret bem:lrket om vinteren begyndte allerede at 
ankomme 23 februar og inden månedens udløb forekom den i stor m11ngde i skovene. Fra midten af marts 
aftog mrutgden og 26de var den forsvunden. Om høsten er den kun bemAiket i ringe antal i slutten af 
oktober fra zode. 
Grønnsisik Acanlhis spinus: Sisiken var om høsten en kort tid, i slutten af september og begyndelsen af 
oktober, meget talrig. 
Grankorsnebb Loria cunirostra: Skjøndt der fandtes rigelig grankongler fra foregående år og heller 
ikke var så fl grankorsnabber i januar og februar, synes dog omståndighederne ikke at have våret gunstige 
for forplantningen thi yderst sjelden hørtes nogen synge og endnu sjeldnere såes no gen parvis, ligesom de 
desuden snart forsvandL 
Stær Slum us -..ulgaris: Ankom 2 marts, men blev dog ikke fuldt alm. før over midten af måneden. Den 
var alm. til over midten af oktober. 
Nøttekrike Nucifraga t:llryocotacus: Et exemplar indbragtes 29 september til stykjunk:er Hafslund til 
udstopning. 
Kaie Conus monedula: Allerede 7 februar er en liden flok iaguaget at trilkke nordover under stark V. 
vind om formiddagen. V eiret havde da i flere uger vAret meget milde og sllrlig i den sidste uge vårligt med 
flere varmegrader (lige op til + 7° C) og markeme var fuldstandig snebare. Men da tr.Ucket ikke fortsatte, 
tØr det måske have våret et lidet et eller andet sted ved kysten overvintret selskab, som af det vårlige veir 
var lokket til opbrud. 4 marts ovenpå en storm af S.O. om natten Abnedes det store tåg. 
5 og 1ode under smukt stille veir med drag af S.O. og S. var trakket stØrst Men forøvrigt trak de indtil23 
marts nllsten daglig. Ingen er bemllrket under trllkket at have opholdt sig noget i egnen, dog traf jeg 10 mai 
et sådant individ. På høsttrllkkt er allerede den første flok seet drage sydover 25 september om efterm. 
under N.O. vind. Men først fra 4 oktober foregik trllklc:etjevnt og var isar Ilte stort. De sidste flokke er 
obs. 22 og 24 oktober. For det meste foregik trlikket under N. eller N.O. vind eller i stille veit; men er også 
foregået under S.O.-lig vind (8 okt) og ligesom om vAren vllsentlig om morgenen. Også under høsttrllkk:et 
trale: flokkene blot over uden noget ophold. Se notisen for 8 o& 14 oktober. 8 o/cJ. -O laus Olsen Saltnås så 

191 



Tbomes notater 1896 

igår efterm., dll stormen havde lagt sig, enjlok ko.jer, som kom tråldænde nordenfra over Saltniis. Imorges 
ved 6-7liden så han en meget stor sammen med kråker tråklce den samme vei. Jf. Arvesen var der iform. en 
flok kajer på Ålejorderne.l4 okt.- Jørgen Gundersen så ved StrØmlangen om morg. nte kort efter at det 
var blevet lyst en stor mångde kajer og kråker, som trak sydover. En miingde sad også samtidig på 
tråtoppene yderst på Torgauten. 
KrAke C orv us cornå: Kråketrmdcet begyndte l marts og foregik jevnt i lØbet af måneden. 
Det stØrste triDc: blev iagttaget 25de en for trmdcet gunstig dag (S.V. med svag tåge) på hvilken der også 
foregik et betydeligt trale af forskjellige andre fuglearter, dog ikke kajer. 
På Akerøen så jeg i august måned et iår bygget kråkerede i en crc 2 meter høi rosenbusk crc l l{l m over 
marken. Busken er den stØrste som fmdes på den for trll.er fuldsUlndig blottede ø. Høsttrllkket foregik 
samtidig med kajetl1lklcet, dog neppe før 8 oktober og var ligesom for kajemes vedkommende isa:r 
betydeligt 11 og 16 oktober. 
Sidensvans Amptlis garrulus: Sidensvandsen viste sig fra 6 november og var i løbet af måneden ganske 
alm., men ikke taltig. Derimod er den ikke bemllrket i december. 
Saoglerke=lerke AlaudD ørvensis: 19 januar iagttages flere Ulrker på bilk nordover. Det var stark S.V. 
vind og mildt veir og fllliesne. Skjøndt veiret ved blivende var lige gunstigt for et fortsat tnlk helt til 13 
februar er dog intet sådant, i hele dette tidsrum iagttaget- dog er en enslig Ulrke seet 11 februar, men ikke 
på trlik. Det synes derfor utvivlsomt at disse Ulrlc:er har varet overvintringer, som har opholdt sig rumnere 
kysten eller måsk:e på de yderste øer og holmer. Sammenlign notisen for jan. og febr.: Jan.-19 jan. 
bemiirketjeg om formiddagen to ganger lårker, som trale over Ålejorderne. SkjØndljeg ingen af gangene 
file Øie på dem, /a.l.n(k jeg dog ved at følge lyden besteml afgjøre al den ene trale nordover. Også Arvesen 
havde tidligere omform. (efter 8 tiden) bemår~t 3d 4 lårker, som trale over ÅlejorderM. Heller ilck han 
havde seet dem, menformener bestemt al de trak nordJJver. Der har også igår og idag hersket en stårk S. 
vind med op til+ 5° C, der har laget så stårkt pd det forresten tyntk snedJUclæ, at betydelige partier på 
jorderne er bare. Formodentlig er dog vel tktte overvintringer, som har opholdt sig ude pd de yder ste 
snebare Øier og holmer. 31 jan. Siden JSJlie har den ikke våret bemiirket hverken ved Åle (Arvesen) eller 
andre steder. Febr. - 17 febr. Arvesen så 11te en lårke ved Åle. 29 febr.- Arvesen så igår et par lår/ær 
trålcke over Åle, men har ingen seet i mellemliden mellem 1'Jile og 28de. 
28 februar (S.V.) begyndte det egentlige tr!lk, skjøndt det nu var blevet koldere og i de efterfølgende dage 
faldt ikke så lidet sne. 4 og S marts under O. vind var isllr billcket livligt. 8 marts var den endog et betydelig 
trllk under N.O. vind. Høsttralcket begyndte 19 september (starlc V. vind) og fortsatte stadig indtil udløbet 
af måneden ofte endog om vinden var imod. I første halvdel af oktober var den endnu alm. helt til 16de, 
efter hvilken tid ingen er obs. 
Trelerke Amrula ørborea: Et overvintrende individ af trlWlrken holdt i januar måned til ved gården Åle 
i narheden af Grlsvik indtil det 26 januar blev drllbt og fortaret af gårdskatten. Den holdt selskab med 
gulspurvene og beSØgte som disse julenegene og forUlrede kom. Den ankom 18 marts og var zsde 
almindelig. 26 april fandt jeg på en gdsbakke ved Tronddalen i Onsø et rede med 3 ag, der blev klllkket 
dagen efter. Ungerne var tllt bedakkede med lange sortegrå dun og så ud som små dundotter. Det første !lg 
har i dette tilflllde varet lagt 12 april. Om høsten er den iaguaget på bilk fra 30 september til 4 oktober. 
Hermed synes afreisen også at vare afsluttet Dog er et ensligt individ iagnaget endnu 20 oktober. 
Fjellerke Alaudlz alpestris: 24 september er en berglllrlc:e skudt på Øren. 
Svartspett Picu.s martius: 17 april traf jeg en sort hakkespet på Rauø, hvor jeg aldrig før har seet denne 
art. De talrige udgravninger i myretuerne på øen tydede på at opholdet ikke blot var et kort besøg. 
Vendehab Jynz torquilla: Ankom 3 mai. Var alm. 10 mai. 
Gjøk Cuculus canorus: Ankom 10 mai og var et par dage senere alm. Et exempel på !lgU!gning hos 
Sylvia cinerea(tornsaoger) er ifjor forekommet her i nftrheden. 
Se anm. for 19 mai: Llaher Me/aJlsen viste mig idag et åg, som han ifjor havde laget af et gråsangerretk. 
Agget, tkr vør betydelåg større end gråsangeråg var utvivlsomt et gjØkijg. Retkt havtk ligget i en ener når 
ved marlæn og intkholdt ialt 4 åg; men havde han blot taget dette, der var ham påfaldende ved den 
afvigentk stØrrelse. Et ungt individ er skudt endnu 14 september. 
Tårnseiler Cypselu.s apus: Ankom 13 mai, men var endnu i 14 dage meget fåtallig. Den var forøvrigt 
heller ikke så tal.rig iår, som den pleier. Afreisen foregik 19 august over hele linien. Kun et eneste individ 
obs. dagen efter og senere ikke nogen. 
Nattravn Caprimulgus europaeus: Ankom 30 april og har vlret alm. fra 9 mai. 
Perleugle Stri% tsngmalmi: 23 november traf jeg en perleugle ved Borge i Onsø. 
Se anm. for novbr. 23 novbr. Da jeg pd hjemveien fra Kolberg om aftenen ved 8 tiden kom i niirheden af 
gdrden Borge IfØrte jeg skriget af en litkn ugle, der efter mit kjendskab til tk andre mindre uglers lyder, 
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neppe kma have Wiret no gen anden end en perleugle. Skj(Jndt jeg et par gange syntes at befinde mig ikJæ 
langtfra den og uagtet det var månelyst, lyklædes det mig dog iklæ å få (Jie på den. Den var i uafladelig 
bevågelse og flyttede fra trå til trå. 
Kattugle Striz aluco:Stud. Wollebech tog 16 april ved Ulveng i Borge et Jruld på 4 ag, der var så st:lrkt 
rugede at det ene Ag allerede var begyndt at briste. Det første §g således antagelig lagt 27 marts. 14 dage 
efter (30 april) havde den samme katugle pabegyndt et nyt kuld i et andet bit ved siden af og allerede lagt 
2 ag. 
Jord ugle Otus brachyotus: AI denne art er iår 2 individer skudt, det ene på Øren udenfor Frstad 31 
august, det andet på Ramholmen i Kragerøholmene 10 oktober. 
Hubro Bubo igMvus: Angående et rede fondet ved Lund i Onsø se notisen for 28 mart~ 28 marts bragte 
Hans Borgesen Lund mig et hubrolig laget i Lereberget i niirheden a/Lund om morg. 24 e tilligemed 
fuglen s/aJdt samtidig, idet d.enjl;i afredet. Det var hunn, og viste det sig at den i avidukJen ho.vde et 
nås ten fuldbåret dog endnu overmåde tyndsko.llet åg samt i åggestoklæn en blomme af et liirlæågs 
stØrrelse. Det i red.etfundne åg hawie efter al sandsynlighed våret lagt dagenforud (23de). Redet var blot 
en simpelfordybning eller grop i jordlaget på en afsals i berget, og ligned.e en alm. muld.eplads. Det 
intkholdt intet antkt end endel bugfjiir aJ fuglen, der havd.e en stor rugeplet. Ved redet lå en mus 
decumanus,ligesom også ventri/ælen intkholdt en a/samme art nylig slugt med hovedet foran så halen 
endnu var synlig i svålget. 
Spurveugle Athene passerina: 23 november så jeg en spurvugle ved Kolberg i Onsø. 
Se n!lrmere notisen for 23 povbr. 23 novbr. så jeg ved Kolberg en spurveugle i slalmringen om 
eftermiddagen ved 4 tiden. Den var sd l idet sky at den lod mig komme sig på l meters afstand medens den 
sad i en syrinbusk i en have, og jeg stod på dette nåre hold og betragtede den en lang stund ind.en den.fløi. 
Den flyttede da kun hen i det niirmeste trå, en ask, hvor den smwtede ind i en rugelw.sse men kom snart ud 
igjen og forblev da siddentk pd en gren udenfor rugei«Jssen sd långe som jeg gav mig tid til al iagttage 
den. 
Haukugle Surrda nisoria(Striz nisorltJ): Også af denne art er et par individer skudt ihØsL Det ene ved 
Ålelierne i Onsø 18 september, det andet blev indkjØbt af stykjunker Hafslund på torvet i Fredriksstad 3 
oktober. 
Jaktfalk Falco gyrfalco: Et ungt individ skudt ved Torsø i Borge 12 februar. 
Vandrefalk Falco peregrinus: Er obs. på Søsterøeme 17 april. I første halvdel af oktober holdt en 
pilegrimsfalk et par dage til ved Åle i nllrheden af Grilsvik, hvor den gjorde flittig jagt på de tamme duer. 
Dvergfalk F ale o aesalon: 17 februar så jeg en dvllrgfalk på Grllsvik og 17 april et individ på Ra u ø. 30 
august så jeg et individ på Øren. 
TArnfalk Falco tinnunculus: Ankom 25 marts. Et rede ved Lund i Onsø indeholdt 4 juni 5 høist et døgn 
rugede llg, hvoraf det ene var udslrudt og lå på kanten af redet i knakket tilstand. Redet lå i en gran og 
indeholdt nogle af fuglens brystfjllr. Det første llg lagt 31 mai. Den er obs. indtil 1 oktober. 
VepsevAk Pernis apivorus: 6 september skjød jeg et ungt individ i Ålebergene i Onsø. 
MusvAk Buteo vuJgaris: Ankom 30 marts og er seet på trak endnu 12 april. Om høsten er et par individer 
obs. endnu 16 og 20 oktober. 
Ringdue Columba palumbus: Ankom 2 april. Om høsten så jeg et nyskudt individ på torvet endnu 29 
oktober. 
Skogdue Cohlmba oeTUIS: Ankom 21 marts og var inden udløbet af måneden alm. 
Orrfugl Tetrao tetri:t: Den tØrre sommer synes mange steder at have varet uheldig for årfuglyngeme. 
Høner u den ynger og små pibekuld ved jagttidens begyndelse var meget almindelige. Men trods deue har 
der dog på mange steder vllret adskillig fugl og senhøstes kom der også ikke Iidet fugl på steder, hvor der 
ingen ynger bavde fundtes om sommeren. Sammenlian notisen for zpt. 6 sept. Jeg traf idag i leke et eneste 
kuld i Ålebergene, men d.erimod no gle gamle Jugle, hvillæn om.sliindighed synes al bekråfte den formodning 
at yngerne måtte våre gtiet tilgrunnde afmangel på vand under denfoifårdelige t;rlæ, tkr har hersket i 
mai, juni og juli, i hvilken tid der ik1æ er faldt sågodtsom en dråbe regn, så selv d.e blØdeste myre var 
fuldståndige opt;rlæde. Derimodforekommer små pibe/aJJd enkelte steder. Således så jeg pd torvet i 
Fredriksstad 2 september en unge aj knapt en jerpes størrelse og 5 sept. traf Jørgen Gundersen ved Tvete 
et /Østre pd 3 unger sd små al "de /awpt kunde flyve og ikk.e var vård at skyde". Altså omlag te kuld 
udklåklæde sidst i juli eller måslæ først i august. På denne tid indtraf også af og til regn så yngerne 
herefter Jauuk find.e det nødvendig vand. 
Rapphøne Perdi:t cinerea: Raphønsene holde sig fremdeles på Søsterøeme, hvor de i begyndelsen af 
november endog blev truffet talrige. 
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Vaktel Cotumix communis: En skolegut på Grllsvik, der har samlet endellig, eier blandt andre også et 
vagteUI.g, som er fundet ber i Onsø for no gle år siden. Redet, der lå i en rugager indeholdt 5 :lg. Anm, for 
m.a.i.l9 mai. Lur her Mekalsen fremviste et ikke udblåst, men ikke destomindre nok så vel conserveret 
vagtelåg, som han hovde fået aj en pige, der for no gle år siden havde tjent ude i Onsø. hvor et rede med 5 
åg blev fondet i en rugager, da delllll! blev skåret. 
Sandlo Cluuødrius hiaticula: Forekom i slutten af august i store flokke (på 20-30 individer) på Øren. De 
vare ovennåde sky. 
Dverglo("den lille strandryk") Chluødrilu minor: Afreisen synes at foregå lidligt. På Akerøen, hvor 
denne tulkker ganske talrig, var den ikke at se 23 august. 
Heilo CluuadrillS pllll'uolis: Ankom 12 april og var i slutten af måneden samt begyndelsen af mai på 
enkelte steder temmelig talrig. Endnu 16 mai såes på torvet i Fredriks.stad 12 heiloer, som vare skudte i 
Onsø. Anm. for april og mai, 15 april. Hans Borgersen Lund iagttog 12 april den første heilo. 29 april. Jf. 
Hans Borgersen Lund har heiloen våret talrig deroppe påjorderne siden 26de. Otto Bjørneby fortalte al 

han idag høvde kjØbtlO heiloer, som var skwlt omkring Huseby, hvor de i flere dage have våret,meget 
talrige. Mai- 2. mai. Jf. stud Wollebeck er heiloen iagttaget 16 april på Øren. z(Jie så han en størreflok 
sammensteds. 13. mai. Jf. Hans Borgersen Lund har der i no gle dage våret flere heiloer at se på jordene 
ved Lund. Igår havde han endog seet enjlokpå crc 30 stkr. 16 mai. Alfhild så idag 12 heiloer på torvet i 
Frstad. De vare udenfra Onsø. 
Allerede 22 juli vendte de tilbage; men med undtagelse af en kort tid efter tilbagekomsten var de siden 
Rasten ikke at se. 
Tundralo CluJrødrius squatorola: 30 august traf jeg 2 kystbrokfugle på Øren, hvor også siden enkelte 
individer er truffet af stykjunker Hafshmd senest 5 oktober. 
Vibe VantUus crisuzlus: Ankom 7 marts. Endnu 26 april traf jeg et individ i Ålekilen i Onsø. På 
Akerøen, hvor ikke få viber hakker var den d. 23 aug. ikke Ulngere at se. 
Tjeld HaemaJOpus ostreologus: Ankom 14 marts. Mange synes at ankomme meget senere. Medens den 
nemlig i Onsøskjllrene forekom meget sparsomt helt til over midten af april er der 22de (april) sammesteds 
påtruffet to flokke på 7 og 9 individec. Et rede fondet ved Hvaløeme 16 mai indeholdt 3 friske llg. Det 
første altså lagt 14 mai. Også kjelden, der forekommer alm. på Akerøen, var ikke at se der 23 august 
Rugde Scolopaz rusticola: Ankom 21 marts (frisk S.). Under gunstigt veir fortsatte trlikket jevnt i de 
følgende dage indtil 2sde. 
AftentriDc: 9 april beg. triDcke~ ved Tronddalen kl. 8.1" 
Kom 2de gang Id. 8.13" og 3die gang kl. 8.28"- Smukt S-lig veir. 
16 april beg. trllkket på Rauø kl. 8.10". Et på Rauø 17 april fundet fonnentlig af kråke plyndret og fortllret 
:lg viste at :lgl!lgningen i det tilflllde var begyndt allerede 16 april. Allerede fra begyndelsen af oktober 
befandt den sig på høsttr.lkket. Et individ bemArket endnu 7 november. 
Enkellbekkasin GalliMgo medliJ(Scolopta gaUinulD): Ankom 5 april og var få dage senere alm. 
Polarsnipe Cølidris Cllnutus: Forekom sparsomt under høsttr!lkket Jeg skjØd et individ (det eneste 
observerede) på Akerøen 23 august På Øren, hvor den også viste sig fra samme tidspunkt er det seneste 
individ skudt S oktober. 
Tundrasnipe (krumnebsneppe) Tringa subarqutJUZ: AI denne art forekom i slutten af august ikke så få 
på Øren, hvor jeg 28de så et ensligt individ samt 3 stkr. i selskab med nogle Tringa alpina(mynnipe), fra 
hvilke de strax skilte sig ved den hvide stjert.dakning. Desuden havde en skytter, som jeg samtidig traf på 
Øren, skudt 3 individer. 30 august skjØd jeg et individ sammesteds, men så da desforuden kun et individ 
til. Samtlige disse individer var unge fugle. l september er den ikke bemllrkeL 
Myrsnipe Tringa alpiM: Er bemllrket på Øren fra 23 august. Henimod slutten af september var den i 
nogle dage ganske talrig sammesteds. En skytter skjØd således 25 september 25 individer. 
Dvergsnipe Tringa minuJa: 30 august traf jeg på Øren 4 individer af denne art, hvoraf jeg skjØd den ene. 
Siden er den ikke bemarket der. 
Storspove Numenius arquo.tus: Ankom 9 april, men har vllret fåtallig under vårtrWdceL På høsttrakket er 
den iagUaget fra 23 august 
Småspove Numenius phoeopus: Ankom 27 marts. lmidten af april var den alm. Endnu 17 mai traf jeg 
den i Kragerøholmeme og på Tisler. 7 august pA de mørkeste af natten iaguog jeg et stort tog af 
småspover, som trale sydover over Grllsvik, uden at jeg dog pågrund af mørket kunde se dem. 
Brusbane Philomtlchus pugrua: 16 august er 2 individer (hann + hunn) skudt i Kragerøholmerne. 
Strandsnipe Actites hypoleucus: Da den blever mere og mere sjelden her, har jeg iår ikke kunnet iagttage 
våJ'tr.lkket 23 august traf jeg adskillige strandsniper på Akerøen, hvor denne art ikke forekommer 
IUlkkende. På Øren traf jeg et par individer 30 august, og er den bemllrket der endnu 2 september. 
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Skogsnipe Totanus ochropus og 
Grønnstilk Totanus glareola: Disse arters trlik er iår gået omtrent ubemlirket forbi. Nogle 18 april 
iaguagne snepper har fonnentlig vliret Tot. ochropus (skogsnipe). 
Rødstilk TotJJnus calidris: Var 23 august allerede meget fåtallig på Ak:erøen, hvor jeg kun traf to 
individer. Det ene, som jeg skjød, var en årsunge. 
Gluttsnipe Totanus glottis: Er på vårtrllkket observeret allerede 7 mai. Om hØsten var den i midten af 
august alm. i Kragerøhobnene. 
Trane Grus cirurea: Ankom 12 april. Som s!ldvanlig har nogle stykker under tråkket opholdt sig på 
Åkebergmyren i R!de i nogle dage. Enslige individer sees også af og til at n-akke over egnen og er sådanne 
iagttaget både 23 og 30 april. Endnu 4 mai såes et følge på 4 individer trllkke nordover. 
Under hØsttrllklcet er et individ slcudt 14 september ved Lilledal i Skjeberg, hvor også etpar stkr. rimeligvis 
tilhørende det samme selskab er seet dagen efter. 
Åkerrikse Ortygometra crez: Ankom 18 mai. 
Myrrikse Phalaridium portllna: Er også iår iagttaget allerede 2 mai. 26 september er et ungt individ 
fanget levende ved Selbak i Borge. 
Sotbøne Fulica atra: På vårtrllkket er et individ iagttaget i Skårekilen i Onsø 7 april. 
Om høsten er to individer iagttaget på Øren 8 september. 
Sædgås Anser segetum: 3 oktober er en sldgås skudt ved Tofteberg i Råde. 
Grå gis Anser einere us: Ankom 19 marts. Mellem 22 og 25 marts er flere flokke seet Trillet fortsatte 
også siden jevnt gjennem hele april. Endnu 19 mai såes en flok på opimod et par hundrede individer tr.Udce 
nordover under N.V. vind. Forøvrigt foregik trakket altid under sydlig eller S.V. vind. Medens iregelen 
tågene kom om morgenen eller fonniddagen er også et par tog kommet om aftenen (29 april kl. 1(2 8, 19 
mai kl. 7 1/4 aften). Høsttrakket begyndte først 27 september og varede til8 oktober, hele tiden under 
modvind- S.V. og S.O., 27 september endog stonn. De fleste flokke kom om aftenen henimod 
skumringen. En flok såes om morgenen og en om fonniddagen. 
Gravand(fagergåsen) Tadorna vulpanser: Ankom 6 marts og var inden midten af måneden alm. 
Krikkand Anas crecca: Er om høsten iaguaget 23 august, da jeg traf flere ved Ak:erøen. Ved Ovenøen i 
Råde havde den vllret talrig om hØsten. 
Brunnakke A nøs penelope: Havde også forekommet talrig ved Ovenøen i Råde om høsten. 
Bergand Fuligula tnllrila: Ved Ovenøen i R!de havde der ihøst ikke vllret meget af denne and. Et 
individ er skudt dersteds 16 oktober, og et individ i .Kragerøholmene 29 oktober. 
Sjøorre O id enda fus ca: 17 mai så jeg en liden flok af denne art udenfor Tisler. Om høsten synes den at 
have forekommet meget sparsom L Jeg så et individ på torvet i Frstad 24 oktober. 
Svartand Oidemia nigrø: Om vAren forekom denne art fra begyndelsen af mai slrdeles talrig omkring 
Heia, ved hvis grunder de altid pleie at samles i stort antal. Om høsten indfandt de sig sent og vare først 
talrige i slcjllrg!rden henimod slutten af oktober. Alle dem jeg så på torvet udllllirkede sig som usAdvanlig 
små og magre. Formodentlig havde rugningen faldt senL 
Kvin and C lang ula glaucion Of 
Havelle Claugula glacialis: Begge disse vare på forårsvinteren talrige omkring Hvaløeme. 
Siland Mergus serrator: Et rede, som jeg fandt på Tisler 17 mai, indeholdt 2 nylagte !g - det første altså 
lagt 16de -. Redet der lå under en ener bestod af småt ris og pinder samt enemåle, men indeholdt endnu 
ikke dun, 
Havsule Dysporus basumus(Su/Q bassana): Er observeret fta slutten.af oktober. Efter en S .V. stonn i 
juledagene holdt der sig i flere dage mange havsuler helt oppe i Slevikskjllrene, det indre af 
Onsøskjlirgården. 
FiskemAke lArus canus: PA Tisler var llglagningen netop i sin begyndelse 17 mai. I en koloni på ikke 
ganske CA par fandtes endnu kun S reder med Ag. To af disse var dog allerede fuldlagte og indeholdt hver 3 
llg, hvilke i det ene endog var ruget i 3 dage, men i det andet fuldkommen friske, to reder indeholdt 2 llg og 
et rede lag. Det første ag altså lage 12, 15, 16 (i to) og 17 mai. 
GrAmAke l..JuUJ argentiJIUs: PA Tisler fandtjeg 17 mai et rede med 2 nylagte llg,- fonnentlig omlagt 
kuld. 
Grønlandsmåke l..Juus kucopterus: 12 decem ber blev et ungt individ af denne art bragt til Fredriksstad 
sammen med en hel del andre måger, som var slcudt udenfor Skjebergkilen i dagene forud. 
Tyvjo Løstris parøsiticus: Er observeret ved Tislerøeme 9 mai. 
Makrellterne Sternafluviatilis: Ankom 13 mai med en gang almindelig. Den var endnu 23 august alm. 
ved Hvaløerne. 
Lom Eudyus-: Allerede fra 10 marts viste lommene sig i martgde i fjorden på sit trale nordover. 
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Teist Urio gry/le: Et kuld på 2 !lg, som jeg tog på Tisler 17 mai, var ruget i 4ll5 dage. Første !lg altså 
lagt 12 mai. SammenliiJl anm. for 17 mai.l7 maifandl jeg på Tisler et kuld på 2 iig, der var ruget i 4-5 
dag . Redet 14 under en stor stenblok. 
Lomvi Uria troille: Spidsallcerne begyndte at indfmde sig fra begyndelsen af oktober, men blev ikke 
synderlig talrig. 
Alkekonge Mergulus alle: Alkekongen har ihøst vllret uslldvanlig talrig fornemmelig i november måned. 
De tidligste er bem.!lrket 28 oktober. For det meste er den dog truffet blot enkeltvis eller et par i følge, men 
undertiden også i mindre selskaber, således at flere have kunnet.OOdes i et skud. Fornemmelig var den at 
tr.U'fe omkring de store havøer Søsterne, Misingerne og Rauø, hvor de holdt til i sundene mellem øerne 
eller i brlindingerne udenom dem. 
Alke A lea torda: Butalken indfandt sig iår isadvanlig sent og er ikke bem!lrket før 27 oktober. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1896 
l. Acanthis linaria 
2. Alauda arvensis 
3. Corvus comix 
4. Plectrophanes nivalis 
5. Stwnus vulgaris 
6. Corvus monedula (7 febr.) 
7. Tadoma vulpanser 
8. Vanellus cristalus 
9. Haematopus ostreologus 
10. Alauda arborea 
11. Accentor modularis 
12. Anser cinc:reus 
13. Anthus obscurus obs. 
14. Fringilla coelebs 
15. Linota cannabina 
16. Turdus merula 
17. Scolopax rusticola 
18. Columba oenas 
19. Turdus iliacus 
20. Turdus musicus 
21. Turdus viscivorus 
22. Luscinia rubecula 
23. Falco tinnunculus 
24. Nwnenius phoeopus 
25. Motacilla alba 
26. Boteo vulgaris 
27. Columbapalumbus 
28. Gallinago media 
29. Fulica atta obs. 
30. Numenius arquatus 
31. Turdus torquatus 
32. Charadrius pluvualis 
33. Grus cinerca 
34. Embcriza schoeniclus 
35. Turdus pilaris 
36. Saxicola oenanthe 
37. To tan us ochropus obs. 
38. Phyllopseutes abietina 
39. Anthus pratensis 
40. Anthus &Jboreus 
41. Hirundo rustica 
42. Caprimu~s~opaeus 
43. Luscinia phoenicurus 
44. Emberi.za hortulana 
45. Phalariruum porzana 

23 februar 
28" 
l marts 
2 .. 
2 .. 
4 " 
6 " 
7 " 
14 .. 
18 .. 
19 .. 
19 " 
19 .. 
19 .. 
20 " 
20 " 
21 " 
21 " 
22" 
22 " 
22 .. 
23 " 
25" 
27 .. 
27 .. 
30 " 
2 april 
s " 
7 " 
9 .. 

11 " 
12 " 
12 " 
13 " 
16 .. 
18 " 
18 " 
19 " 
26" 
28" 
29 .. 
30 " 
l mai 
l " 
2 " 
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46. Muscicapa atricapilla 
47. lynx torquilla 
48. Motacilla flava 
49. Totanus glattis 
50. Saxicola rubetra 
51. Lestris parasitica 
52. Phyllopseustes trochilus 
53. Cuculus canorus 
54. Hirundo urbica 
55. Stema fluviatilis 
56. Cypselus apus 
57. Ortygometra crex 
58. Muscicapa grisola 
59. Sylvia cinerea 
60. Sylvia bortensis 

2 " 
3 " 
3 .. 

7 mai 
8 " 

obs. 9 " 
9 " 

10 " 
10 " 
13 " 
13 " 
18 " 
19 " 
21 " 
21 " 

Thomes notater 1896 



Thomes notater 1897 

1897 
Året gik ind med tåge og søle og sorte marker, og det blev idet hele en meget mild vinter. 
No gen videre kulde var det kun fra midtre af januar til midten af februar med vinterens laveste temperatur 
minus 17 - 230 C i den første uge af februar, medens sidste halvdel af denne måned var meget mild under 
stadig herskende V. og S.V. veir. 22 februar såes Vanessa urtica ude og 28de udsprungne tussilago pharfara 
- blomster. Skjøndt tempereaturen fremdeles i marts var mild faldt der nu af og til lidt sne og Grllsvikfloen 
frøs til så den 13de var gangbar. Fornemmelig sneede det jevnt i sidste halvdel af marts og vid månedens 
udgang var det et par fod sne i skoven, rigtignok af løs beskaffenhed. Men allerede 5 april viste der sig 
igjen barflakker og inden 15de var der ikke sne at se på markeme - i skoven lå der dog endnu naget igjen -
og buskene i haveme begyndte at grønnes. Den l mai stod løvtrtleme med halvudsprunget løv, men denne 
måned blev kold og regnfuld, og flere gange indtraf der nattefrost, endnu så sent som 15 mai. 11 te og 
natten forud induaf det her usadvanlige tilflUde at det sneede så det var hvidt i åsene. 
Våren blev på denne måde sen, først 18 mai begyndte moreltrtleme at udfolde sine blomster, men 
sommeren blev smuk og meget varm. Om høsten indtraf første frostnat allerede 5 oktober med minus 4 C. 
uden dog at gjøre skade på endnu udestående frugt, men forøvrigt udmatkede høsten og efteråret sig som 
meget mildt Endnu ved årslciftet var der ikke faldt sne, som var bleven liggende mer end den dag, den 
kom. Året blev rigt på rognebllr, ligesom også granen havde et såkaldt frøår. 

Måltrost Turdus musicus: Ankom 8 april (i stille smukt vind). Den var lidet talrig på trtlkket. men 
endnu mindre talrig siden og var udover våren nlisten ikke at høre nogetsteds heromkring. På høsttrllkket, 
der beWendte 28 september, var den talrigere og blev fanget rigelig i doner indtil over midten af oktober. 
Fra 17 e forekom den sparsomt, men friske og nyfangede individer blev endnu stadig torvført indtil 6 
november. Enkelte individer er også iaguaget betydelig senere, således 21 november et individ og 28 
november 5 i et følge. 
Rødviugetrost Turdus iliacus: En forløber for trllkket blev bematket allerede 28 marts, men det egentlige 
trllk tog først sin begyndelse 8 april, samtidig med foregående, hvorefter den i nagle dage, indtil 11 te var 
ganske talrig. Men senere er den ikke bem:lrket. Høsttrlikket indfandt sig også iAr sent og er de tidligste 
bemfu"ket 9 oktober. Først fra 16de var den almindelig, men var idet hele ikke meget talrig. Allerede fra 
23de aftog den stl1rkt, så kun meget få efter denne tid blev bragt tiltorvs, hvor jeg dog endnu 6 november 
så nogle nyfangede individer. Enkeltvis er den endnu bemllrket indtil 16 november. 
Duetrost Turdus Jliscivorus: Ankom 4 april iN. men stille veir. Ved indtrAdende S. veir 10 april kom 
hovedtrllkket. hvorefter den en uges tid var ganske talrig. Om høsten var den som s:ldvanlig meget mere 
sparsom og blev nasten ikke bemllrket blandt kramsfuglene (et individ 16 okt. fanget et par dage forud). 
Et individ skudt 25 oktob. og et observeret 16 novbr. 
GrAtrost Turdus pilaris: Vårtrtlkket begyndte usMvanlig tidlig, allerede 16 marts. Den var dog blot en 
kort tid talrig og var i aprillidet at se til. I mai er den fremdeles sparsomt bemllrket indtil12te. 
Om høsten er et ensligt individ iagttaget 19 sept., men trllkket begyndte først 16 oktbr. I november og 
indtil midten af decem ber var den almindelig. 
Svarttrost Turdus merula: Ankom 21 marts og forekom isar alm. i den første uge af april, men er ikke 
bemllrket efter 12 april. Høsurlikket beg. 8 oktober og var den allerede i midten af måneden alm. Den var 
også iAr ganske talrig is:lr i slutten af oktober og beg. af november. Senest bemllrket 14 november. 
Ringtrost Turdus torquatus: Ankom 12 april. Talrigst i de sidste dage af måneden, senest bemllrket l 
mai. Om høsten var den som s.!ldvanlig lidet at se til. Et individ fanget allerede 28 septbr. Senere er et 
individ fanget 19 oktbr. 
Rødstrupe Luscinia rubecula: Ankom 8 april og var strax almindelig udbredt. Om hØsten var den endnu 
fuldt alm. en uges tid ind i oktober, hvorefter de fleste forsvandt i Iøbet af den påfølgende uge. Enkeltvis 
er den endnu iagttaget af og til senest 2S oktbr. 
Rødstjert Luscinia phoenicurus: Ankom 27 april. 30 april er en hunn obs. og l mai var den almindelig 
overalL 
Steinskvett Sluko14 oenanthe: Ankom allerede 2 april, men kun i ringe mllngde. Først fra 1gde ankom 
den i stØrre mAngde. I slutten af august var den allerede for en stor del trukket bort men var dog endnu 
ganske almindelig til midten af septbr. Efter denne tid kun af og til observeret, senest 25 septbr. 
Buskskvett Staico/4 rubetra: Ankom l mai og var kort efter almindelig. 
Om høsten er den senest obs. 19 septbr., men endnu dagen forud blev flere individer iagttaget i en stor 
kålager, hvor de en lllngere tid havde havt tilhold. 
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Fossekall Cinclus aquaticus: 4 novbr. blev et individ ihjelslået af en mand, der i mørket om aftenen kom 
langsmed en blik ved Dyret i Onsø med en lygt i hånden, mod hvilken fuglen kom flyvende og ved blev at 
fl yve rundt samme indtil den blev ihjelslået med en kjll.p. 
Fuglekonge Regulus crisliJIUS: Reder: 13 mai. Rødskoven, Onsø 10 llg, 2 dage ruget. 
16 mai. Brakke, Onsø 10 llg i påbeg. rugning. 22 mai. Varhal, Onsø 11 !lg, 7 dage ruget. 
12 juni. Dyret, Onsø 6llg. Redet havde da det blev taget, v:lret forladt en tid. Åggene v:lre friske. 
15 juni. Dyret i Onsø 10 llg friske. Det første llg i de flre fuldlagte reder havde således v!iret lagt 

henholdsvis 3, 7 og 6 mai samt 6 juni. Samtlige reder lå i graner 7 A 8 meter hØit, hvor de som alm. hang 
mellem de fine kviste ude mod enden af grenene. 
Jernspurv Accentor modularis: Ankom 21 marts. Efter det igjen indtrll.dende sydlige veir 8 april var den 
en uges tid usådvanlig talrig. Se anm. for april. 2 april. Jf Arve sen har en jernspurv holdt sig i gården hos 
han siden 29 marts. 3 april. AlfWollebeck traf21 marts ved Ulveng i Borgeflerejern.spurve, hvorafhan 
skjØt et individ. 4. april traf jeg jern.spurven på et par steder ved Åle Iierne og skjød et individ. Luther 
Mekalsen havde også sbdt et individ ved Rød idag. ll april trag jeg jernspurven sårdeles talrig overalt, 
hvor der var krat, tildels mange, indlil et halvt snes, samlede på en enlælt plet./5 april var den endnu 
meget talrig. Om høsten var den obs. fra 8 sept. og var i denne måned ganske alm. 
Munk SyM.a øtric.apUla: 14 mai traf jeg et par af denne art i Ålebergene. 
Hagesanger Sylvia hortensis: Ankom 25 mai. 
Tornsanger SyM.a cinereø: Ankom 6 mai. 
Løvsanger Phyllopseustes trochUus: Ankom 30 april og var sttax alm. 
Gransanger Phyllopseutes øbietiluz: Ankom 17 april. 
Varsler Lanius ezcubitor: Et individ obs. ved Åle i Onsø 19 oktober. 
Tornskate Lllnius collurio: Ankom 27 mai. 
Hagefluesnapper Muscicapa atricapUla: Ankom 26 april og var nogle dage senere alm. 
Grlnuesnapper Muscicapa grisola: Ankom 22 mai. Der havde foran dens ankomst i lang tid varet 
nordlig veir. Om høsten var den alm. til20 august og er senest obs. 23de s.m. 
Stjertmeis Oriles caudo.tus: En liden flok obs. 23 marts. Om høsten er den obs. fra 10 oktober og var 
siden til henimod udgangen af året meget alm. 
Granmeis Parus borealis: I et rede med 91lg taget 22 mai var det fØrste Ag lagt 10 mai. Redet lå i et 
nyhakket hul i en ddden birkestubbe. 
Toppmeis PtUus cristalus: Reder. 24 april. Dyret Onsø 5 friske llg. 
2 mai. Dale Onsø 5 friske llg. 9 mai. Ålebergene, Onsø 6 !lg 3/4 ruget. 
Det første llg altså lagt henholdsvis 20,28 og 26 april. Samtlige reder lå i gamle aspestubber, de to første i 
nyhakkede huller det sidste i et tidligere benyttet hul. Det sidste rede bestod foruden af det alm. brugelige 
materiale, hår, tillige af en hel del fjar. 
Uvesvale Hirundo rustica: Ankom 26 april. 9 mai var den alm., men trllkket vedvarede endnu lllnge. 
Således iaguog jeg 20 og 21 mai på søen langt udenfor Søsterøeme samt på Rauø adskillige ladesvaler på 
trlik, hvorunder de altid kom enkelt eller parvis. CAnm. for 21 mai). 21 rMi. På en tur på søen med 
"Oscarsborg" til Re~rgrundene, der ligger langt til s;s af Søstrene, igår efterm. sd jeg flere ladesvaler 
komme tråklænde over søen i nordlig retning. Også pd Rauø, hvor vi overnauede, sd jeg igåraftes og 
fremtkles imorges stadig lade svaler enkelt eller parvis trålclce nordover. 
Allerede fra 30 august begyndte ladesvalen at for"Svinde, men var dog endnu langt ud igjennem september 
ganske talrig, og ilcke så få har holdt sig i egnen helt tit25de. Det sidste individ iagttaget 30 september. 
Taksvale Hirundo urbica: Ankom 29 april og var 9 mai ganske almindelig. Afreisen afsluttet 29 august. 
Sandsvale Hirundo riparia: Også denne an obs. 29 april. 
Linerle MotacUla alba: Det i decbr. måned ifJOr på Gr!lsvik stadig observerede individ har også med 
afbrydelser holdt sig ved tØmmerUlndsen sammesteds i januar måned indtil21 de fremdeles kvik og i bedste 
velgående, men siden har den ilcke varet seet. Den ankom 3 april og var fuldt almindelig Ilte. Da 
tomtearbeideme i stavtomten på Gr!lsvik 25 mai begyndte at rive en stavstabel, der skulde udlastes, kom de 
over etlinerlerede med små unger øverst i stabelen. Redet blev flyttet over til en anden nllrstående stabel 
og plaseret under sammes tag, dog ikke fuldt så godt gjemt, som det oprindelig havde ligget. Forllldrene 
fandt det uden vanskelighed igjen og var snart fortrolig med flytningen og overtog også uden bemnkning 
igjen ungemes pleie. Afreisen (hovedtaget) foregik 24 september i V. veir, men ilcke få vedblev at opholde 
sig her indtil henirnod midten af oktober, og endnu 19 oktober er et enkelt individ obs. 
Gulerle Mot.acillaflat~a: Ankom 30 april, men blev dog først en uge senere alm. og er iagttaget indtil22 
mai. Om høsten er den observeret fra begyndelsen af august, var talrig i slutten af samme måned og endnu 
ganske hyppig indtil17 september. 
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Skjærpiplerke Anthus obscurus: Individer på trll.k er obs. 17 og 19 marts under S.O. veir. 
Heipiplerke(engpiplerke) Anlhus prølensis: Ankom allerede 15 april, men ligesom også i de fØlgende 
dage (under S.V. vind) endnu kun i ringe mllngde. 30 april er et større trll.k iaguaget, men har den idethele 
varet lidet talrig her under trllkket. Senest obs. 14 mai. 
På høsllrllkket bem:trket fra 6 september, men var også da lidet lalrig. Inden midten af oktober var den 
hovedsagelig afreist, men er dogt enkelte individer endnu iagttaget helt til 26de oktober. 
Trepiplerke Anlhus ørboreus: Ankom 29 april og var dagen efter almindelig. Om høsten var den endnu 
19 septbr. ganske alm. Senest obs. 22 sept 
Hortulan Emberiz.a hortulana: Ankom 27 april. Under trllkk:et om morgenen rutvnte dag er den også 
høn synge under flugten. Ved mai måneds indtrllden var den alm. Et rede taget l juni indeholdt 5 friske 
!lg, hvoraf altså det første måtte vare lagt 28 mai. Om høsten er den senest observ. 23 august. 
Sivspurv Emberiz.a schoeniclus: Overvindrede? På Øren udenfor Fredriksstad traf stykjunker Hafslund 
19 marts to sivspurve, hvoraf han skjød den ene. Exemplaret, der såvidt jeg i flygtighed kunde bedømme 
at vare en hann, var i vinterdrngt Da den under vårtrakket viste sig meget sparsomt blev dens ankomst 
vanskelig al bestemme. Den blev tidligst iagttaget 9 april. I de sidste dage af måneden var den noget 
talrigere. Under høsurakket var den alm. før midten af september og er jevnlig iagttaget indti118 oktober. 
Lappspurv Pkctroplulnes l/Jpponicus: AlfWollebek skjød 11 oktober en lapspurv på Øren. 
Snøspurv Plectroplulnes(Piectrophenax) nil'alis: Der også i vinterens løb flere gange er obs. ankom 9 
februar under S.veir (og snestorm). Dagen efter under pent N.V. veir er en ~dvanlig stor svarm iagttaget 
på tnlk. Den ez iagttaget indti121 marts, endnu talrig. Om høsten er den iagttaget fra 5 november. 
Bokfink FringilliJ coelebs: Overvintrende individer iagttaget i januar. De første bøgfinker indfandt sig 
16 marts (under østlig veir med snefok) men da sidste halvdel av måneden var mere vinterlig end hele 
vinteren forud havde vltret, med stadige snefald indtil der ved slutten av måneden lå et par fod sne, 
fonsatte trllkket småt. Dog 22de (en god veirsdag) kom et srørre tnlk. Men der blev trangt for dem, 
hvorfor de mest SØgte til beboede steder og haver, hvor de levede på komresteme i julenegene. l april 
(smukt veir, østlig vind) foregik der hele fonniddagen fra morgenen af et stort trllk, hvorunder de kom i 
store følger og da der fra 5 april beg. at blive barflllkker på markeme forekom de en tid der i usadvanlig 
mllngde Cavm. for 11 april) -11 april var Ålejorderne, der nu for største delen var bare, bedålcJcede aj 
bogfinlcer. Der var tusinder aj dem, men if. Arvesen kavde der igår våret endnu flere. - indtil midten af 
måneden. I et taget rede var det første af 5 lg lagt 18 mai Canm. 22. mail.22 mai tog jeg det ved Ålelierne 
14de fondM rede, der nu indeholdt 5 åg, som hunnen nu rugede på. Redet/å på den nederste gren indtil 
statlJrMn aj en mi.ndre gran, henved l l /2 meter fra l'fUU'Icen. 
På høsurakket indfandt der sig 19 seplb. en stor mllngde, der imidlertid allerede 21 de var forsvundet, og 
siden er den kun seet fltallig og i det høieste i ganske små flokker indtil midten af oktober. Senest obs. 17 
okt. Dog er et formentlig på overvintring bestemt individ obs. 16 novbr. 
Bjørkefink Fringilla montifringiJJD: Ankom allerede 27 marts og var alm. en uges tid. lagttaget indti115 
april. På høsttråkket indfandt den sig samtidig med det store bogfiJlkt:rl!.k 19 septbr. og var alm. til midten 
af oktober, (16de var der mange at se blandt de torvføne kramsfugle), men er endnu jevnlig iagttaget indtil 
16 november. 
Grønnfink UnoiiJ chloris: På høsUdlkket indfandt også denne sig 19 septbr. samtidig med det store 
bogfink og bergfmktrak. Den var endnu 17 oktbr. gaJ!ske 13lrig. 
Tornirisk LinoiiJ CDnnabina: Ankom 20 marts. 21de og isar 22de fonsaue tta.kket lalrigt 1 april var der 
igjen et livligt trllk. Sandsynligvis 2det kuld: I et rede taget 21 juni var det første af kuldets 6 lg lagt 16 
juni. Redets beskrivelse se anm. for l juli. l juli modlog jeg et rede fondet ved Grå.rvik 21 juni. Det 
indeholdt 6 friske åg, kavde ligget i en ener og bestod aj et meget forskjelligartet materiale, lynglcvistebån.d 
og garnst~r, strå og fine rodtrevler, indvendig planlwld, Mr,fåreuld,hestetagel m.m. Det målte indv. 
55 mm i diam. og 35 mm i dybde. Var alm. i september, Btallig i oktober, da den ez bem!lrket indti118de. 
Bergirisk LlnoiiJ/IIJl'iTostrls: Var på vArtrakket talrig fra 28 marts indtilll april, da den senest er 
bemllrket Da der i den første tid af dens ophold her var meget sne, SØgte de sin naring i mosen på de 
snebare bergmbber. men da der blev bart på markerne, SØgte de did. De hønes ofte synge. 
Grisisik Acanthis linaria: Ankom 22 marts. Da ankomsten var sen, blev der intet ophold i egnen. Om 
hØsten bemllrket fra 12 oktober, men opholdt sig heller ikke da nogen tid her. 
Grønnsisik ACDnthis spinus: Sisiken forekom i vinter i ringe m!ngde og såes isommer endnu mindre til, 
men om høsten indfandt den sig samtidig med det store fmketrllk 19 september og var siden, fornemmelig i 
første halvdel al oktober meget talrig, hvorpå den igjen blev borte. 
Stillits ACDnlhis CIJI'duelis: Er i vinterens Iøb oftere observeret. 
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Dompap PJ"hula eruopaea: Indfandt sig talrig fra slutten af september og var siden endnu ved årskiftet 
alm. 
Konglebit Pinicoltz enucleator: I de sidste dage af december viste konglebiden sig en kort tid ganske 
talrig i trakte.me omkring Fredriksslad. 
Grankorsnebb Loria curJTirostrø: Allerede i første halvdel af september (obs. 12de) begyndte der at 
indfmde sig endel grankorsnabber i de nu med kongler rigelig forsynede skove heromkring, men den synes 
endnu ved årets udgang ikke at tegne til at blive meget talrig. 
Stær Stum us vulgaris: Et overvinlringsindivid skudt udenfor østre Fredriksslad 31 decem ber forrige år. 
Ankom allerede 21 februar under S.V. vind, der da havde hersket en uges tid, men skjøndt den inden 
månedens udgang allerede synes at have vllret jevt udbredt blev den dog ikke fuldt alm. før efter midten af 
marts. 18 og 19 marts trak der mange under pent S.O. og N. veir. 
I de store sivansamlinger (phragmites) i Seutelven ovenfor Gr.Isvik, hvor staren tidligere pleiede at have 
nattekvarter om høsten, men hvorfra den nu i flere år har v§.ret borte, har den igjen i hØst havt tilhold og 
overnattet Afreisen begyndte allerede at markes i midten af oktober på den aflagende mllngde, men den 
var dog endnu ganske talrig måneden ud. Også efter denne tid er den iagtlaget, således 16 november en 
flok på 40-50 individer på trl1k og 18 novbr. et ensligt individ. 
Kaie Corvw: monedula: Under S.O. veir begyndte trlikket l marts, men ble et P3! dage efter på grund af 
indtradende og ved holdende nordlig veir fuldkommen afbrudt helt til der atter 17de indtrådte S .0. vind. 
Den kom da talrig 17 og 18de og er senere kun seet meget fålallig, senest 11 april. 28 september begyndte 
høsttrllkket under smukt N.V. veir. 10 oktober var lrllkket stØrst under O. vind om form. men vinden gik 
ved middagstid om til S.V., der om natten blev til storm. 19 oktober var også trll.kket stort, skjøndt S.V. 
vind, der dog var svag. Senere også mindre flokke indtil 2 november. 
Krike Conw: cornix: Kråketrllkk.et beg. 28 februar. Ligesom kajetrllkket blev også dette afbrudt ved det 
3 marts indtrlidende helt til 16de vedvarende N. veir. V ed det 17 marts indbiidende S .O. veir kom det igjen 
i fuld gang og var is&" stort 18 og 1~. Også l april (smukt østlig veir) foregik der et stort biik. 
Høsttrll.kket begyndte samtidig med kajetrll.kket 28 september. 
Kornkråke(bl.Akråke) Conu.sjrugUegus: Blåkråken er under vårtrakket iagtlaget på forskjellige steder, 
første gang 5 marts, og et par individer er også skudL De var gjeme to til fire i fØlge. På Øren ved 
Fredriksstad havde et par holdt sig en ~gere tid fra 24 marts till2 april. 4 individer blev iagtlaget på IIiik 
11 april under S.O. vind. 
Sidensvans Ampelis garrulus: I januar og februar til henimod udgangen af måneden var sidensvandsen 
ganske alm. Om høsten indfandt den sig l november, men blev ikke synderlig talrig. Den opholdt sig her 
endnu i slutten af december. Da damskibet Oscarsborg l november i tyk tåge gik ind fjorden til Christiania 
med en lllgter på sllib, kom der udenfor Jeløen ved Moss en liden flok sidensvandser på 8 hl O individer, 
som slog sig ned dels på lllgteren, dels ombord på damsk:ibet. 
Sanglerke=lerke Alauda arvensis: Ankom lO februar. Det var N.V. vind og sneede lidt, men forresten 
pent veir. Fra 25 februar begyndte et livligt lrlik. der varede i flere dage under S.V. og V. vind. Der var i 
febr. lidet sne og markerne var for det meste bare. Men da der i marts måned blev mere vinterligt, end det 
før havde vllret, og der indb'af hyppige snefald, trale de gjeme hver gang bort for atter igjen efter et par 
dages fravnr at vende tilbage så snart veiret bedrede sig. Endnu 29 marts faldt der 6" sne og den lå nu i 
skoven et par fod dyb, men uagtet den endnu l april dllkkede alt og der var det bedste vinterføre, men 
rigtignok forøvrigt et strålende smukt veir foregik der den dag et meget livligt biik, idet de nu vendte 
tilbage i store fØlger,ligesom de havde følelsen af at nu var det slut med vinteren. Men barflakker blev der 
dog endnu ikke at se på markeme før ste. 19 september begyndte allerede Ulrkeme at biikke bort og 
fortsatte siden så ofte veir og vind var gunstig. 23de var endog trllkket stort, men den forekom dog 
fremdeles talrig indtil12 oktober. Fålallig er endnu trlikkende Ulrku obs. indtil31 oktober. 
Trelerke Altzuda arborea: Ankom 21 marts. (smukt stille veir med vind fra N.) 
4 april var den alm. Reder. 28 april. Dyret i Onsø 4 friske llg. 
2 mai. Dyret i Onso 4 et døgn rugede ag. 8 mai. Dyret i OnsO 5 friske ag. 
9 mai. Rød, Onsø 4 friske lg. 14 mai. Bdlkke, Onsø 4 Jlg, to dage ruget 
25 mai. Dyret, Onsø 4 llg, 5 dage ruget. Det fØrste Hg altså lagt 25 og 28 april, 4, 6, 9 og 18 mai. 
Angående redernes beliggenhed og bygningsmåde se anm. for mai. 2 7Mi tog jeg ved Dyret et rede med 4 
et d;gn rugede åg. Redet/å på en lyngbevo:ut rabbe åbent i mosen mellem lyngen. Det fast byggede rede 
bestod aj strd med lidt mos i bunden og målte indv. 5.5 ctm i bredden og 52 ctm i dybden. Et andet rede 
taget ved Dyret 28 april indeholdt 4 friske åg. Redets beliggenhed lignede det første, men det var dårlig 
sammenføiet og hang ikk såvidt sammen al det lod sig tage helt op. Besta.ndtklenførøvrigt de samme. 9 
maifandt jeg ved Rød et rede med 4 friske åg. Redet lå på en ener bevoxet bergrabbe mellem røslyng og 
myrtillus uliginosum og lignede de øvrige hvad angik bygningsmåden men var i sine dimensioner større 
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64mrn x 55 mm. 13 mai. Er rede med 5 friske åg, taget ved Dyret 8 mai, lå også mellem lyngen på en 
bergrabbe.J4 maijaruitjeg ved Brakke et rede med4 to dage rugede åg. Der ldpd etluJvnegang.rjorde 
mellem tØrt gnis. 25 mai modtog jeg fra Dyret et samme dag taget rede med 4 åg, der var 5 dage ruget.-
19 september er den bemllrket på tr.lk, men var dog endnu alm. måneden ud og er endnu bemlkket 3 
oktober. 
Svartspett Picus martius: Sorthakkespetten viste sig om høsten hyppigere end slldvanlig. 
I oktober måned blev et par stykker fanget i trostedoner, i de her anvendte hlingedoner, i hvilke de uden 
tvivl er gået for rognebarenes skyld. 
Flaggspett Picus major: 23 oktober bragtes også et individ af denne art. der var fanget i done, til torvs. 
Vendehals Iynx torquilla: Ankom 30 april. 
Gjøk Cuculu.s C4noru.s: Ankom 2 mai (st:lrk S.V. vind) og var strax alm. udbredl 
En knapt mer end 14 dage gammel unge blev 15 august ihjelsl.ået ved Skåre i Onsø. Det Ag hvoraf denne 
var kommen har således varet lagt meget sent og neppe tidligere end 15 juli. ForlUdrene blev ikke 
obsecverel 
TArnseiler Cypselu.s øpus: Ankom 19 mai. Der havde i mange dage varet nordlig vind, der den dag endog 
var temmelig stllrlc. Et par dage senere var den alm. Afreisen begyndte 20 august og var afsluaet om 
aftenen zzde. Det var i disse dage fornemmelig om afteneme smukt stille veir. 
Nattravn Caprimulgus euroJHUUS: Ankom 11 mai. Afreisen synes at begynde tidlig. 
12 august ble nemlig et individ påttuffet og skudt på den nøgne lille ø Agerøen på sydvestsiden af 
Hvaløeme hvor denne art neppe viser sig uden på ttak. Den er dog endnu obs. 31 august 
Perleugle StiU tengmalmi: Nog1e exemplarer af perleuglen er i Iøbet af vinteren påtruffet på forskjellige 
steder omkring Fredriksstad. 17 og 23 november 1896 samt sidst i februar og 14 marts indevlirende Ar. 
Kattugle Strix aluco: Katuglen har i vinteren 1896-97 forekommet adskillig talrigere end slldvanlig. 
Jordugle Otu.s brachyotus: Stykjunker Hafslund modtog i november 1896 to exemplarer til udstopning, 
det ene fra Sarpsborg 14 novbr., det andet fra Fredrikshald 21 novbr. -Rugning. Den har iår ruget på de 
nøgne og skogbare Søsterøer udenfor Hvaløeme, hvor to omtr. et par uger gamle unger blev påtruffet 12 
juli og indfangetlevende. Se nllnnere aom. for 13 juli. Fiskehandler Johan Eriksen var idag hos mig med 
2 unger af deMI! art som han igår havde taget pd Søndre Søster hvor de bleve pålr~ på et myrlåndt sted 
(som han /w.ldle multemyren), siddenlk ved en ener. Redet .råu ikke, Miler ik/æ no gen afforåldrene. 
Skjøndt ajkropsst(Jrrelse nåsrenfuldvoXM at se til var de neppe synderlig over et par uger gamle, idet de 
endnu Jam befandl sig i begyndende anlåg aj fjårlclådning. Vingejjårene vare 5-6 ctm lange og 
stjertjjåTene ragede Jam et par ctm wknfor JjåT/clådningen. Ryg og sladder var ogsåfjåTdåklæt, men 
under var der eruinu Jam dun. - Det første llg kunde antagelig vare lagt omkring 4 juni, altså senere end 
almindelig pleier at vllre tilfllldet i høifjeldene. Sammensteds blev også et voxent individ skudt 16 mai. 
19 septbr. er et individ skudt på StrØmtangen i nJlrheden af Torgauten fyr. 
Hubro Bubo igtuJvu.s: Ved Lund i Onsø, hvor hubroen i flere Ar har havt tilholdt og ruget i det såkaldte 
Lereberget, fandtes 11 mai et rede, drz foruden to unger af antagelig 8 og 5 dages alder også indeholdt to 
ubefrugtede Ag. Det første llg i dette kuld, der altså har bestået af 4 lg, har således antagelig vlret lagt l 
april. Som det fremgik af de skudte foraldre er hunnen alene om rugningen, idet blot denne havde rugeplet 
(maven og halve brystet). Hunnen, der var stØrSt. veiede 2520 gr. medens hannen kun veiede 2120 gr. 
Sammenlign forøvriø aom, for mai. 15 mai bragtes Tnl!g fra Lund i Ons; en Mllwbrojamilie - begge 
joråldrene med 2 små unger samt2 åg, alt sammen shdt og taget nte forud. Ungerne. på hvis nåb endnu 
kalkskjoldet sad var antagelig Mnlwldsvis 8 og 5 d4ge gamle. Ag gene viste sig u.befrugtede - indholdt 
tyndt og rtltlnende og således tydeligvis gamle. HIUIIU!n var st;rst og veiede 2520 gr., hannen veiede 2120 
gr. Kun hunnen havde rugeplet (maven og halve brystet.) 
Spurveugle AlMne passerinll: OptrAdte høsten 1896 mere hyppig end slldvanlig. Således blev 17 
oktober 1896 et individ indsendt fra Onsø til stykjunker Hafslund til udstopning. 30 oktober mod tog han 
atter et exemplar fra Labråten i Glemminge og endelig 30 novbr. et individ fra Fredriksstad. 23de novbr. 
traf jeg ved Kalberg i Onsø et individ (anm. i notiseme for 1896) og 4 januar 1897 er et individ skudt ved 
Rød i Onsø. Endelig er også et individ iagttaget ved Ørebak i Onsø 15 marts (97). 
Snøugle A the ne sC4ndiaC4: 29 december 1896 blev 3 sneugler påtruffet på Øren udenfor Fredriksstad og 
to af dem skudt, medens den gjenblevne forblev på Øren i flere dage. 
Haukugle Surnlil nisoria(Strix ni.sorla): Også denne art optrådte mere end alm. hyppig høsten 1896. 
Allerede 18 septbr. blev et individ skudt i Onsø, og 3 oktober blev et individ solgt på torvet i Fredriksstad 
(notiseme for 1896). Siden blev 3 exemplarer, fllldede i nlrheden afFredrikshald, indsendte til stykjunker 
Hafslund i løbet af oktober og november s.å. Endnu 8 januar 97 modtog Hafslund fra Sellebak i Borge et 
exemplar. 
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Vandrefalk Falco peregrinus: På Søsterøeme, hvor også iår et par har ruget, blev redet fundet 28 april og 
de 3 llg, som det indeholdt, taget. Det første af dem var 3 dage ruget, altså lagt 26de, det andet to dage, og 
det trC(iie friskt. Efter dette blev det af enerkviste byggede rede forladt og fuglen lagde sit 4de llg på en 
afsats et stykke fra redet uden underlag. Dette ag var ubefrugtet. 11 dage senere lagde den påny et ag. Da 
disse 13 mai blev taget viste det sidst lagte !!.g sig at vl!re 4 dage ruget, medens det andet var rådnende. ~ 
notisen for 15 mai: 15 mai bragtes mig af en mandfra Papper på Hvaler 5 vandrefalkiig som han havde 
taget på søndre Søster. Først htJvde han 28 april fondet 3 åg i et stort rede bygget af ener kviste i en brat 
bergviig, og siden havde han 13 mai fondet 2 åg på en afsats i berget et stykla! fra redet. Af iiggene, der 
utvivlsomt tilhØrte samme par, har de 4 tilhørt det oprindelige /culd og våret lagt en suite medens det ste 
er kommet som nyt kuld hvilket fremgår a/fØlgende rugningsforhold: Nr.1 = 3 dage ruget .. Ungen i nat. 
størrelse, Nr. 2 = 2 dage ruget. Det første tegn til unge rynlig. Nr. 3 = fris/a. Lysere farvet end de 
foregående. Nr. 4 = råddent og m4 sdledes have tilhørt samme ladd. Lyst og niisten uplettet. Nr. 5 er afnyt 
kuld.1ngen antagelig 4 dLJge gammelt. Dette åger lige mør/a som nr. 1. Åggene har således våret lagt et 
hver dag og rugningen påbegyndt allerede efter at det fØrste er lagt. 
Jaktfalk Falco gyrjalco: 31 oktober er et ungt individ skudt på Misingen, hvor den netop havde raget en 
måge. 
Tlrnfalk Fako tinnunculus: Ankom 22 marts, men blev dog ikke alm. før henimod midten af april. Den 
var alm. indtil over midten af seplember og er bemllrket endnu n<Je. 
Musvlk BuJeo l'ulgaris: Ankom 31 marts. 14 april bragtes mig en musvåk, der var slrudt ved Haviken i 
Onsø dagen forud, efter at den havde taget en høne. En af de meget få exempler på dette, som er kommet 
til min lrundskab. 
Fiskeørn Pandion haliaetus: Obs. pl trlOc 19 april. Under høsttrakket er et individ skudt i Torsnlls l 
septbr. og et andet i Glemminge 14 september. 
Ringdue Columba palumbus: Er på vårtrakket iklce observeret før 9 april. 11 april var trakket talrigt. 
Om høsten vides den ikke observ. senere end 8 oktober. 
Skogdue Columba oenas: Ankom 22 marts, men da der umiddelbart efter ankomsten blev fuld vinter der 
varede til ud i april, blev tnlkket afbrudt. og ankomne forsvandt igjen. Den 7 april, da der auer begyndte at 
blive barfUUcker på markeme, begyndte de også at vende tilbage igjen, og gde har trakket v:Iret stort. 
Orrfugl Tetrao tetrix: Ved Åle i Onsø blev 4 november en århØne fanget i en af de her til trostefangst 
alm. brugelige hlingedoner. 
"Rakkelhane" Storfugl x Orrfugl Tetroo urogallus-tetricides: 8 marts er en smuk rakkelhane skudt pl 
Karlsøen i Singlefjorden. 
Sandlo Cluua4rius hialiculll: Traf jeg endnu 29 august på Agerøen. 
Heilo Cluuadrius plul'uali.s: Er observeret allerede 21 marts. Skjøndt de tidligste individer gjeme 
ankomme i slutten af marts, syns dog hovedtrllkket iregelen at ankomme betydelig senere og sjelden før i 
de sidste dage af april. Talrigst viser den sig her i egnen en kort tid, før de omkring midten at mai begive 
sig til tjeldene, og var således også iår talrigst i første halvdel af mai. PA høsttrllkket er den allerede 
observeret fra 18 juli og var endnu 21 september almindelig. 29 august traf jeg pA Agerøen et individ som 
endnu var sortbrysteL 
Tundralo Choradrius squalluola: Et individ observeret på Øren 28 august. 
Vipe Vane/lus cristlllus: Ankom 17 marts. 
Tjeld Haemalopus ostralegus: Ankom 17 marts. 
Rugde Scolopaz rustieola: Et sandsynligvis overvintret meget magert individ er 15 marts skudt ved Fjelle 
i Onsø. Ankom 22 marts. Smukt nordlig veir. Trakket blev imidlertid afbrudt af strax efter indlrtldende 
vinterveir, og synes ikke noget nyt trllk at have indfundet sig før 7 april, auer under smukt og stille veir. 
Før denne tid er den rulsten heller ikke seet på aftentrllk:. men også efter var det endnu Ulnge dårlig, den trak 
enten blot pistende eller endog uden lyd. På Rauø beg. aftentr:lkket 21 mai kl. 9.40. I slutten aC oktober er 
den flere gange bemllrket og endnu 20 november er et individ bragt til Fredriksstad tov. 
Dobbeltbekkasin Gallinago major: Et individ påtruffet ved Åle i Onsø 11 september. 
Enkeltbekkasin Gallinago media(scolopax gallinulD): Ankom 14 april. 
K vartbekkasin GalliMgo gal/in ula: 18 septbr. bragtes mig en levende småbekkasin, som havde fløiet 
sig imod telegrafledningen og beskadiget vingen. 
Polarsnipe Calidris CJJnutus: Er på høstlrllkket kun såvidt bemllrket idet jeg 27 august traf 2 individer på 
Øren. 
Dvergsnipe Tringa min uta: Bemllr:k:et på Øren 27 august i selskab med de forannlvnte islandssnepper. 
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Storspove NurMnilu ørquatus: Ankom 6 april. 
Småspove Numenizu phoeopus: Ankom 6 april. Allerede 26 juli er den igjen obs. her, og er endnu 
bem:lrket 4 september. 
Strandsnipe Actitis hypoleucus: Ikke iagttaget på vArtrakkeL Om høsten traf jeg den talrig 29 august på 
Agerøen, men på Øren, hvor den også samtidig endnu holdt sig, er den ikke senere observereL 
Skogsnipe Townus ochropw: Iagttaget allerede 9 april. 
Grønnstilk Totanus glareola: Ankom 22 april. På hØsttrakket er den igjen iaguaget 30 juli. 
Gluttsnipe Tot/Jnw glottis: Ankommet 15 mai. 
Trane Grus cinørea: Observeret på trllk nordover 20 april. 
Stork Ciconlo alba: 20 april er et storkepar seet i en have i Fredriksstad og 25 april er to stkr., rimeligvis 
de samme, lruffet på AgCIØen (Hvaløeme). 
Åkerrikse OrtygoTTUtra aex: Ankom 12 mai. Et sandsynligvis omlagt kuld pA 6 ag taget ved Ørel>Wc 29 
juli. Det ene af llggene var betydelig lysere end de øvrige. De viste sig at v~ fra 10 til5 dage rugede, det 
lyse mindst og således sidst lagt. Det første llg lagt 20 juli. Hos et24n 1893 fundet kuld,ligeledes på 6 
lig, og som deue vistnok et omlagt kuld, var også llggene ulige meget ruget, så det frerngik, at rugningen 
måtte v~ begyndt allerede efter at det første l.g var lagt. 
Redet, der blev fundet i en rugager, var et simpelt leie af grove slrå i en liden fordybning i marken. Det 
indeholdt endel af fuglens brystfjAr. 
Myrrikse Plulloridium pormna: & iar ikke iagttaget før 22 mai. 
Sothøne FuliciJ atm: 25 april er et individ skudt udenfor Kragerøen, hvor det blev pålruffet svømmende 
pA søen i nArbeden af Råholmen. 
GrAgA.s Anser cinerew: Allerede 2S februar viste en flok grågjas sig på søen udenfor Sponviken ved 
Fredrikshald. De var dog neppe endnu på vei nordover, og fløi også, da de blev observeret, (det var ved 
middagstid} i sydlig retning. Den første nordover t:rllkkende floker observeret 18 marts, og i de nlrrnest 
påfølgende dage er flere flokke obs. De fleste tog kom som sadvanlig herover i løbet af fonniddagen. 
Tdlkket varede til udgangen af april - 30te er to store flokke iagttageL 
16 april iaguog jeg i crc 3 km. afstand fra søen en temmelig stor flok grågjlls, som ved 11 tiden om 
fonnidagen kom trakkende fra søen indover land i N.V. retning og tlt ved flokkens venstre flØi såes 4 
storskarve holde følge med dem. Den af gjllssene valgte rute, hvorved udsigten til søen snart vilde vllre 
tabt, syntes imidlertid ikke at tiltale skarvene, de begyndte at blive tvivJddige, og om en stund, da de 
allerede var så langt borte, at jeg kun kunde holde øie med dem ved hjelp af kikkerten, ser jeg dem forlade 
sit gode reisefølge, snu og i S.V. retning drage tilbage mod søen. 
Høstttakket begyndte 17 september og foregik talrigst i de n!lrmeste påfølgende dage. Det syntes allerede 
at vare forbi S okL Det foregik for det meste under N.veir og i modsltning til vårtrllkket drog de fleste 
flokke herover om eftermiddagen og aftenen endog efter mørkets indbrud. Kun en floker obs. på 
fonniddagen 23 septbr. 
Gravand(Fagergisen) Tadorna yuJpanser: Ankom 18 marts. 
Stokkand Anas boscw(boscluJS): Var i midten af april ualmindelig talrig i holmeme samt udenfor Øren. 
Stjertand Anas acuJa: Er også ihøst oftere påttuffet på den samme lokalitet i Kragerøholrnene 
(Siråsenbugten}, hvor den regetmassig hvert Ar indfmder sig i trliktideme isAr om høsten. Endnu 2 oktober 
blev 9 stkr. pAiruffet sammensteds. 
Toppand Fuligula cristøJJJ: 13 februar er et exemplar,der var skudt udenfor Kragerøen bragt til 
Fredriksstad torv. Om høsten er også et individ (ungfugl) skudt 28 oktober i Strømnlshølen i !Ude. 
Bergand FuJlguliJ ti'&Øril4: 18 september er et individ skudt ved Kallera i Østerelven ret over for Øren. 
Sjøorre Oidemillfusca: Denne and bliver mere og mere sparsom i skjargården udenfor Fredriksstad. 24 
decbr. er endnu et individ skudt i Kragerøholmene. 
Svartand Oidemia nigrø: Allerede ved midten af april var denne art talrig udenfor Hvaløeme. På Rauø 
iagttog jeg om aftenen 21 mai flere flokke på trllk nordover. I sidste halvdel af oktober talrig i holmeme, 
men synes ikke at have opholdt sig langt ud i november. 
Kvinand ClllnguliJ gllluclon: Har på høsttnikket ikke varet satdeles talrig. I slutten af december blev dog 
adskillige ført til byens torv. 
Havelle CIIJngula glaclolis: Også denne art syntes efter den torvførte mllngde endnu at vllre almindelig i 
skjllrgården ved slutten af december. 
Laksand Mergw TTUrganser: Har på forårsvinteren forekommet ganske almindelig mellom holmeme 
udenfor Fredriksstad. 
Storskarv Grø.culus carbo: Se under Anser ciMnw (GrlgA.s). 
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Sildemåke Laru.sfuscus: Af denne om vinteren bortdragende art er et ungt individ skudt på Leret udenfor 
Fredriksstad 3 januar, ligesom jeg 14 januar iagttog et llldre sortrygget individ på Grllsvikfloen. 
Makrellterne SleT111l flu~illtilis: Ankom 11 mai og var 16de alm. 19 august så jeg et ungt individ på 
elven ved Gr.J.svik, men har ikke iagttaget den senere. 
Lomvi Uria troile: På Søsterøeme er et nylagt llg taget 7 juni. Det var af farve stllrkt blågrønt med store 
pletter. Den indfandt sig om høsten u.sadvanlig sent og var endnu ved midten af oktober knapt bem:irket 
inde i fjorden. Den blev også, da den endelig i de første dage af november indfandt sig idethele lidet talrig 
vinteren udover. 
Alkekonge Mergulus aUe: Der ifjor høst optrådte talrigere i fjorden end sadvanlig er fremdeles bemarket 
både i januar og februar. 23 februar er 5 stier. i et følge bemlirket ved Bol:ireme. Også i høst har den v~t 
ganske talrig - bemlirket fra 29 oktober - fornemmelig i november måned. (Anm. for novbr,) 2 novbr. 
Stykjunker Hafslund kjøbte 30 okto. på torvet 2 alkekonger, som var s/aJIJt dllgenforud.ll novbr. Hans 
Borgersen Lund så 8 novbr.flere allcekonger omkring Misingerne. 22 novbr. Nicolai Andersen skjØt igår 2 
allcekonger, tkn ene udenfor Kragerøholmene, den anden i Onsøholmene. 
30 novbr. G. liusen hm i tkn sidste tid ofte seet alkekonger på søen. Igår så han også flere og trafendog 
et par ved Kråka i Visterelven. 
AJke Alca torda: Ligesom spidsalken var også denne i hØst lidet talrig og er ikke engang bemllrlcet i 
oktober. (Anm. for noybr.) 3 novbr Jf. G. I.m-sen var der idag en stor del alker i fjorden, fornemmelig 
udenfor Drammensfjorden, men på turen indover til Drammen igår havde han ingen seet. Kun spidsallcer 
blev endnu bemårket. 6 novbr. var der endelig alleer at se på torvet. Begge arter (U ria troile Lomvi og 
Alca torda Alke) men ingen mångde. 22 novbr. Alkerne er fremdeles meget fåtallige. 

TRÅKFUGLENES ANKOMST 1897 

1. Pleclrophanes nivalis 
2. Alauda arvensis 
3. Stumus vulgaris 
4. Corvus comix 
5. Corvus monedula 

9 februar 
10 .. 
21 " 
28 " 
l marts 

l 6. Corvus frugilegus 
7. Fringilla coelebs 

obs. 5 " 
16 " 
16 " 

/. /f . 

8. Turdus pilaris 
9. Anthus obscurus 
10. Vanellus cristatus 
11. Hama10pus ostreologus 
12. Tadorna vulpanser 
13. Ansercinereus 
14. Linota cannabina 
15. Turdus merula 
16. Accentor modularis 
17. Alauda arbore 
18. Charadrius pluvialis 
19. Acanthis linaria 
20. Falco tinnunculus 
21. Colwnba oenas 
22. Scolopax rusticola 
23. Fringilla montifringilla 
24. Linota flavirostis 
25. Buteo vulgaris 
26. Saxicola oenanthe 
27. Motacilla alba 
28. Turdus viscivorus 
29. Nwnenius arquantus 
30. Nwnenius phoeopus 
31. Turdus iliacus (28 marts) 
32. Turdus musicus 
33. Luscinia rubecula 
34. Colwnba palwnbus 

obs. 17 n 

17 " 
17 .. 
18 .. 
18 .. 
20 .. 
21 " 
21 .. 
21 " 
21 .. 
22 " 
22 .. 
22 " 
22 .. 
27 " 
28" 
31 " 
2april 
3 " 
4 It 

6 n 

6 n 

8 " 
8 " 
8 " 

obs. 9 n 
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35. Emberiza schoeniclus obs. 9 " 
36. Tolallus ochropus 9 " 
37. Turdus torquallls 12 " 
38. Gallinago media 14 " 
39. Anthus pratensis 15 " 
40. Phyllopseutes abietina 17 " 
41. Pandion haliaetus obs. 19 " 
42. Grus cinerea obs. 20 " 
43. Ciconia alba obs. 20 " 
44. Totanus glareola 22 " 
45. Fulica atra obs. 25 " 
46. Muscicapa atricapilla 26 " 
47. Hirundo rustica 26 " 
48. Luscinia phoenicurus 27 " 
49. Emberiza hortulana 27 " 
50. Hirundo urbica 29 " 
51. Hirundo riparia obs. 29 .. 
52. Anthus arboreus 29 " 
53. lynx torquilla 30 " 
54. Phyllopseutes trochilus 30 " 
55. Motacilla flava 30 " 
56. Saxicola rubetra l mai 
57. Cuculus canorus 2 .. 
58. Sylvia cinerea 6 " 
59. Caprimulgus europaeus 11 " 
60. Stema fluviatilis 11 " 
61. Ortygometra crex 12 " 
62. To1anus glattis 15 " 
63. Cypselus apus 19 " 
64. Muscicapa grisola 22 " 
65. Phalaridiwn porzana obs 22 " 
66. Sylvia bortensis 25 " 
67. Lanius collurio 27 " 
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