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FORORD.
I dag er det 70 år siden Robert Collett dØde 70 år gammel.
For å markere dette gir Østfold Ornitologiske Forenin~ ut
denne trykksaken.
Robert Collett (1842-1913) var professor i zoo!ob~ i Kristiania,og han mottok tallrike opplysninger om 1stfolds fugleliv fra Thome.I 1865 foretok Collett en studiereise til Hvaler
"for i zoologisk,fornemmlig ornithologisk,samt botanisk
Retning",undersØke Øyene her,som han uttrykker det i sin avhandling.Collett fant bl.a. Arekilen på KirkØy meget interessant,og han gir en allsidig innfØring i Øy~ruppens særegne
flora og fauna.
I "Zoologisk botaniske Observationer fra HvalØerne",som ble
utgitt i 1866 ,gir Collett også en "Fortegnelse over de i
Smaa,lehnene forekommende Fugle".Pf. den tiden var det kjent
omkring 200 fuglearter i fylket.I lØpet av det siste århundret er ytterligere et hundretall registrert her.
Opplysningene som framkommer i den avifauniske oversikten
er utdras av Collett's verk : "Norges Fugle".Alle opplysninger om Østfold og vår del av Oslofjorden er tatt med.
Ved å sammenligne Collett's opplysninger om Østfolds fugleliv med det vi vet i dag vil en finne drastiske forandringer
for en hel del arter.

Fredrikstad 27.Januar 1983.
Morten Viker.

DEL l
l

l>Robert Collett (1842 - 1913), en banebryter i
norsk ornitologi
Geil Hardeng.
Som gutt besøkte jeg fra tid til annen Zoologtsh. Museum i Oslo. ivrig
betraktende "biologiske grupper" i gamle ærverdige utstilhngsmontere. Her
var par med unger og spettereir i gjennomskårete aspestammer, som
muliggjorde gløtt inn i fuglenes familieliv . Collets utstoppete fuglegrupper med
sirlig førte blekkpennetiketter har nok gjennom tidene skjerpet interessen hos
mang en guttunge "på tå hev" 1 de gamle utstillingene. Lite visste jeg den gang
om banebryteren i fuglelivets utforskning, selv om fars dyrekjøpte konfirmasjonsgave . Collets "Norges Fugle" 1921. nok ble studert nå ca. 40 år etter
utgivelsen. et verk ikke en gang Collett selv fikk se. Heller ikke fruktene av
arbeidet med utstillingene 1 det nye museet i Tøyenparken som åpnet 1910. fikk
han nyte særlig lenge. da han døde 27. januar 1913 på grunn av lungebetennelse . 70 ar gammel.

Familie og oppvekst
Robert Collet va r av kjent slekt. Hans morfar het Nicolai Wergeland (17801848) som var med i Eidsvollsforsamlingen i 1814. hans onkel var Henrik
Wergeland ( 1808 - 1845) og hans mor forfatterinnen Camilla Co/lett (1813 1895). I unge år var Jacohine Camilla Wergeland. som hun var døpt, og
forfatteren Johan Sebastian Welhaven ( 1807 - 1873) ofte sammen. Det ble
imidlertid ikke dem. for i 1841 giftet hun seg med professor i ''lovkyndighet"
(jus) Peter Jonas Co/le(( ( 1813- 1851 ). Som kjent var striden i norsk diktning
stor mellom Henrik Wergeland og Welhaven. Det ble derfor "et fornøielig
skjæbnespil" at Wergelands søstersønn og Welhavens søstersønn som var
marin-zoologen Georg Ossian Sars ( 1837 - 1927). samtidig skulle ha sitt virke
som professorer i zoologi ved vårt universitet.
·
Robert Collett ble født i Oslo (Kristiania) 2. desember 1842 og var eldst av fire
gutter. I en av sine bøker. "Sidste Blade". skriver hans mor:
"Allerede som ganske liden røbede sig hos ham denne inderlige glæde i og sans
for naturen. der endnu er en af hans sterkeste impulser. Denne glæde gav sig
især tilkJende. naar han om sommeren gjorde sine ture op til bedstefaders
gaard (Eidsvold Prestegaard) . Jeg ser ham endnu staa i den dybe eng i et slags
stille henrykkelse, medens den hvide hundekjæks og et flor af smørblomster
slog op om hans lyse hoved: hvor glædestraalende kunde han komme styrtende
med en tarvelig blomst eller nogle rigtig afskyelige insekter i sin lille daase.
Nærmede vi os da efter endt besøg hjemmet i byen. efter den tids lange
besværlige dagsreise (før jernbanens tid). hvorunder han gjerne sad paafaldende taus og alvorlig, antog hans ansigt et udtryk af skræk. Da kunde han
græde lange timer, ja langt paa nat saart og stille. uden at ville sige hvorfor.
Hvor kunde han ogsaa det. den stakkels lille 1 Det var byen, der uafbrudt
trykkede ham. Vi havde nok vi vox ne med at værge os mod dette indtryk, og
l) Artikkelen er fra: Norsk ornitologisk historie.Norsk Ornitologisk Forening 19 57- 1982. s.96-!03.
Trondheim 198 2 .168 s. Red .
J.Suul. - P å s.104-107 i samme bok er en artikkel v/ G.Lid: Robert
Co llett - Norges første f u glefotograf.
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dt:t drev lb O!!S;t<t tiistd\t til ;tt ~Ill!\: en hult!! lllkllfor. l \ a;tn:ll fi\-l(l fl~·ttcdc \'l
op til den j·llr~tbvggcdc g.aara i ''ur 7wv:crcndc llomannsb\ ligc h;tg
Slotsparken. Han var da -1 aar (C. Collett 11-172).
Den vesle gutten fant tvdelil!vis bven langt mer ··abkvelig .. enn ubektene i
blomsterengen. og han v'ar so~n besiemt til-naturtorsker: La'ndmark ( 1'}13) sier
at den .. stille henrykkelse .. og inderlige glede over naturen klinger som en
grunntone gjennom hele hans livsverk.
Robert var bare !} år da faren døde. Garden i Uranienborgveien bit. ~olgt og
familien spli ttet. Han ble adoptert av sin onkel i Oslo. senere amtmann Johan
Chr. Co/lell (1317
nN5) . der han fikk et godt hjem. Robert var 12 ar da
familien flyttet ttl Lillehammer. der de bodde en femårs-periode. før de igjen
vendte tilbake til Oslo.
På "!atm- og realskolen .. i Lilkhammer ble han kamerat med Even Anthon
Thomas Landmark ( 1842 - l '}31 ). som Collett gjennom hele livet sto i et nært
ven nskapsforhold til. Landmark bidro ogsa vesentlig til Colletts senere
ornitologiske arbeider. Under arene pa Lillehammer fikk hans medfødte
natursans så sterk næring at den ble bestemmede for fremtiden. Med inderlig
vemod mintes han iirene her. og mange ganger som eldre oppsøkte han sine
ungdomstrak ter.
Allerede i tenårene "var der et ~kjær av videnskabelighet", idet han førte
nøyaktig dagbok over enhver ob~enasjon. Bare 15 1!2 år gammel foretok
Robert og kameraten Even en fottur til Sogn og Sunnfjord. Landmarks
hjemtrakter. Dette var Culletts første mote med Veqlandsnaturen og han
gledet seg mve over nye planter han fant (Landmark 1895). Hans første
interes~er gjaldt særlig botanikk. men etter at han ble elev ved Nissens skole i
Oslo i 1859. ble området utvidet med insekter Oil fugler.

Den unge Collett
Etter artium 1861 fulgte noen ar som neppe ble Colletts kjæreste minner. På
den ene side lokket hans interesser daglig ham ut i skog og mark ved
hovedstaden . - på den andre side var utsiktene minimale til å få arbeide med
zoologi ved universitetet. Han begynte derfor å studere jus. Verken den gang
eller senere hadde han interesse for lover og paragrafer, og "han søkte,
eksamener og alt tiltrods. likefuldt til skogs. fuglene fængslet fuldstændig hans
interesser". sier Landmark ( 1913). som også ble hans studiekamerat.
Nesten daglig besøkte han det zoologiske museum, som den gang hadde
lokaler i en av universitetsbygningene i Oslo. Her avleverte Collett innsamlet
materiale og hadde lærerike timer hos zoologi-professoren Halvor H. Rasch
(1805 - 1883). som ble en god støtte for den unge Collett.
Stud.jur. Collett benyttet ikke tiden
allerede i 1864 forelå hans første
Christiania Omegns ornithologiske
studie på 225 sider. Han gir her også

til innlevelse i "den norske proces", for
stø.rre zoologiske arbeid "Oversigt af
Fauna" (Nyt mag. narurv. 13:261), en
en oversikt over ornitologisk utforskning
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,,\. lamkt tr,·m til ,1:!. S11111 i Clllk!l' ' l.: lll'l\' :11·h.·nkr. ollu,t r,·!,'l ' kri tt,·! '1an<
~ r t~ndi!dl<.:l Il!! >all> '''r d..:tal i..:r n~ ''"·
S(llllfTH.:r..:n 1 ~(,-1 mottok han >itt f~1rst..: hc,kj,·dn..: ' ti pt:nd tri en wotugiskhotanisk liiTders"kcbe i fjellene om ·ring (judhrand,d;den med Done Il!! irret
ett er gjorde han en ligne nde studir: pa l lvalewvc nc i Oslufjorden (lllr t-1111/g.
nalluT. I-I:<J7 - /60 og 15:1- 83. 18(){>) De to ,knftcnc hk Collt:tt> eneste
botaniske bidra!! av betvdnin!!. l 11-\o(l kom han> forste .trbe1d i et utenlandsk
tid~sk rift der h~n beret.tet on~ geu·tuglcn i :"!orge Uotrmol f Ornirlwfogie J.l:
70 - 71 ). So m senere i li vet. ga han 1 st ud ietiden tallnke populærart1klcr til
avi!>er og blader som "Natu rvides kabelig Læsm ng. Norsk Skytter-tidende.
Skilling-Magazin . Vort Folkeblad. Folkevennen" . m.tl.
Co! !ett gjorde meget store frem skritt som ornitolog. samtidig ' om han torsøkte
å erverve seg noen eksamenskunnska per i jus ved pnvattimer . Sommere n 186il
~prengleste han jus. men ble syk. så eksamensresultatet ble d<~rlrg . Nil forlot
ha n jusen og ofret seg helt for zoologien (Landmark liN5. Nordgaard IY20 ).
Det første av hans mange skrifter om "Norges fu gle .. tore lå samme aret ( Forhf.
Vidensk . sefsk. i Kr.ania /868: 116 - 193).

Zoologen
I 1870 ble Colle tt midlert1dig ansatt som assistent hos professor Rasch. ug da en
konservatorstilling ble opprettet i 1874. ble han tilsatt (Broch 1954) . l 1875- il-l
var han uni versitetsstipendiat. og i 181\5 ble han uten konkurranse professor
etter LaCirirz M. Esmark (1806- 18S4).
Collett hadde enorm arbeidskapasitet. Hver so mmer foretok han studiereiser
og sa mlet inn materiale til museet og data om Norges virvel dyr. Han
syste matiserte musee ts sa mlinger. hadde en utstrakt korrespondanse med
pe rso ner som bidro med opplysninger og han holdt fo re lesn inger. Til sist. men
ikke minst hadde han en meget sto r litterær produksjon av bade vitenskapelig
og mer populær art.

r mer enn 150 større og mindre avhandlinger og artikler presenterte Collett sin
viten om landets faun a. Langt den største delen av datidens kunnskap om
Norges høyereståe nde dyreliv skyldtes denne manns utrettelige innsats
(Brinkmann 1913). Det har vært sagt om Collett. at neppe noen spesialist i
verde n har kjent sitt lands virveldyrfau na så grundig som han gjorde.
Fra Colletts hånd kom en rekke spesialavhandlinger om no rske og utenlandske
fugler og fisker. og særlig på fiskenes område fikk han internas,tonal ansee lse
(Broch 1954). I 1875 fikk han til og med Kro nprinsens gullmedalje på et større
arbeide over norske edderkopper (Forhl. Vidensk. selsk i Chrisriania 1875 -·
76). Imidlertid var det fuglene som gjennom hele livet forble hans kjæreste
ska pninge r.
Foruten arbeider i systematisk. biologisk og dyregeofrafisk retning. skrev han
også avhandlin ger med anatomisk innhold . Han påviste f.eks. assymme trien i
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kranich og <lrc:qlningc·nc·, b\'~ n in~ il<" ugle-ne (Ltndmark i 'JL'l.
som muliggj11r bedt c· lob! t,LTing ;t\ ' ' ' ltedvr.
Norges fugle verden ble

bclwri~.:. ~·:elundkt

l'lll'~l'll>"ap

ten seri<: store arbeider i <trene I K(JK

_ y,( der ;~lene J publikasjone;. bit 'Mindre Meddckls<:r vedrorendc Norges
Fuglefauna". utgjorde \'el

())(J

sider (:Vrr nwg. NanuT. lX77. !Xi-:1 og lKlJ-n

En skulle kanskje forvente dl en person med sa omfatfende littera:r
produks; )n, utelukkende ble sittend<: "innesperret'' ,·ed skrivebord om!!itt av
museumsmateriaie Men Colletts mange reiser med datidens kommuni kasjoner og en helse som ikke all ti d var l~ke vedho ldende. vitner om betydelig
innsats og~a i den frie natur. Ikke mindre enn 40- 50 nve fuglearter i var fauna
har hans~ skarpe blikk for første gang iakttatt (Luidma;k llJIJ). 0<~ han
begynte sin livsgjerning. var det kjent omkring 250 fuglearter i landet . ved hans
død vat tallet ca. 300 (se figur over artsutviklingen i Norge i Vår Fug/ef(uma
4:268).
Collett hadde sans for detaljer. Hvor ubetvdelige de enn kunne svnes: han
merket seg dem og sammenf0vet dem med bcund~ingsverdig t<tlmodighet. Han
hadde nok sine store arbeidshypoteser. men lot seg ik ke~ friste ti( å trekke
videre slutninger enn materialet tillot i flg. Landmark (Il) 13) .
Professor i zoologi . Hjalmar Broch ( li-:X2 - Jl)fll)), sa om Collett at en
framtredende egenskap i hans arbeider var "en fylde av enkeltheter og solide
iakttakelser som gjør dem til gode kilder for ettertiden . Men en sakner større
samlende linjer og et videre utsyn. og dyregeografiske analyser var fremmede
for ham" (Broch !l)54) .
Collett virket i en periode da mye av norsk ornitologi var av beskril'ende
(dcskriptiv) ogj(wnistisk art. Bearbeiding av innsamlete data ved tallbchand
!ing. analyse og faglige diskusjoner var oftest ukjente på den ttden. og Collett
hevet ikke i sa mate niv<\et i norsk ornitologi i større !!rad. Men fo r sin tid var
han eneren i virveldyr-zoologi og faunistik k.
~

"Norges Hvirveldyr"
Colletts livsarbeide skulle ha blitt "Norges Hvirveldyr". et monumental-verk
på 7 bind som innholdsmessig sku lle dekke mange av hans publikasjoner.
Midt i sitt virke ble han revet bort.- rask og arbeidsvillig tross sine 70 år- og
tilfreds over at hans kjære museum var bragti en slik ord;n. at han nå kunne få
arbeidsro til a fullføre sitt verk over Norges virveldyr (Arnesen 1913). Selv
rakk han bare å fullende pattedyr-delen (Collett 191 I - 12).
Konservator Alf Wo//ebæk (187l) - l Y6U) sluttførte bindet om amfibier og
krypdyr (Wollebæk 1918). mens fiskebindene aldri ble utgitt . Innholdsmessig
dekker Collett (1875) og (1879- 1905) dette.
Etter Colletts død var det rimelig a søke hjelp av hans livsvenn, Landmark,
som var fuglekjenne r og eggsamler av rang. Men da Landmark ikke ville stå
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alen..: om utgiH:Iscn <l\' fu !,!ledo.:kn. ble en ung uni\'(:rsito.: tsst ipcndiat. Orja11
Mikael Olsen (IK~\:' ·· llJ7.:'l. lwvo.:dreda kt ,lr for "Norges Fugle" (Olsen JlJ21 ).
mens Landmark'> inntht.:bc ble meget mer bcgrcn~et e n1i <lnsko.:lig. De t rL'
fuglebindene ble derfo r iUe i den grad prego.: t av C'olletts framsti ll ingsm,He
-,om de burde ha va:rt,
Konse rvator HallS T. L. Schaanning ( 1878- IY56) ga "Norges Fugle .. alt annet
enn godhjertet omtale i sitt blad. Norsk Omirologisk Tidsskriji (Sehaanning
1922- 23). Ald ri er en anmeldelse og polem1 kk ført s<'t langt (ca. -to sider) i
orni tologisk debatt her til lands. noe vi bør være takknemlige for. Schaanning
kritiserte Olsen bl. a. for manglende orn itologisk erfaring . diverse fei l og for
plagierte artsbeskrivelser fra et tysk verk. Pa sin side utga Olsen en trykksak
der han tok til motmæle og bl.a . kritiserte Schaannings "Norges Fuglefauna".
so m utkom noen ar fø; (Olsen IY22). Flere a~ Schaa~nnings~ negative
synsp unkter var berettiget. men uansett ble verket stående som Colle tts
hovedbidrag om Norge$fuglefauna. selv om ikke al t gir preg av hans ånd
"NorgesFugle" ble standa rd, erket ti l etter siste krig. da Hermann Løvenskoild
(født 1897) utga " Hand bok over Norges fugler" (1947). og ve rket vil alltid
forbli en klassiker i norsk orn itologi.

Pedagogen Collett
Professor Broch hevdet at Collett som universitetslærer var den rene
kateterforeleser. Han kunne virke sterkt fengslende når han kom in n pa
spesielle yndlin gsdyr. Men han sto oftest meget fjernt fra studentene. CHr .. fikk
yngre som ve ndte seg til ham i sin interesse for faget. en sterk føle lse av at han i
virkeligheten helst så at ingen av dem kom in n på hans områder (Broch 1954).
I tilknytning til forelesningene ledet Collett ekskursjoner, men dette opphørte.
Professor i zoologi, Kristine Bonnevie (1872 - 1948) ga denne fork laring:
"Collett. for hvem taushet og varso m fremferd i skog og mark var det første
bud , vek tilbake for den tanke å ha en flokk studenter med på sine utflukter.
Derfor beholdt han bare e.: n liten del av de bevilgede midler for sine egne
eksu rsjoner med en eller annen utvalgt elev. og overlot resten til andre"
(Anonym 1961 ).
Om Collett nok ble oppfattet som noe utilnærmelig av en del studenter, så
hadde han en sjelden evne til å åpne menigmanns øyne for natur og fugleliv.
Særlig stor lykke gjorde hans biologiske grupper i museet. hans populære
skrifte r og for den tid enestaende fotografier. De t er nok å nevne "Fugleliv i det
arktiske No rge" og "Dyreliv i der nordlige Norge" (1907). 'd er fagmannen.
formidleren. kunstneren og fotografen framkommer tydelig.

Naturvern tanke r
D et fø rste vidsynte og konsekvente vern av e n dyreart i Norge fant sted ved
århundreskiftet, idet beveren p.g.a. minim al bestand ble frede t i hele landet.
Denne klare og utvetydige naturvernholdning va r påvirket av Collett som også
var beverspesiahst. Svaner, rapphøns og rådyr ble også fredet i den nye
jaktloven av 1900 ,
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vj<.:nthlillhruddc! lllr natun.:nlt;tnkc:n 11<.:1 til land~ kom noen ar ~enere. og
Cnlleu deltok i e 11 komllc -;llm fremla et forsl<t!! til en fredningslov 1
inns-tillinge n la komiteen \dt p:1 a iv;t rew naturvitcnska•,eligt: oo h~•;toriske
int~rcsser p{t bakgrun n <1\ l•kningt:n i naturinngrepcnes omfang. Således ble
Lo 1· om 111/tllr{i·cdning en realttt:t 1 JIJJ()
~

~

~

~

Noe av grunnlaget for fredningen av Foksturnyra pa Done i 1923 ble lagt av
Collett og Landmark. som besøkte traktene fra lll70-årene av. men det var
primært Schaann ing som ble drivkraften i selve fredningen. Noen år før sin død
foreslo Collett jakt- og fangstfredning innen en strekning av 6 km på hver side
av hovedveien over Dovre. men forslaget matte gis opp p.g.a. stor motstand.
Premiering av felte rovfugler var et kapmel for seg. og ofte ble det utbetalt
penger for feil art av ukyndige For ;1 bedre forholdene utarbeidet Collett
oversikten .. De i Norge pra.·mie1·ærdige Rov{ugle og deres Kjendetegn .. (1882).
Coliett var i flere sa ker en pioner i naturvernarbeidet her til lands.

Personen Collett
Hva var det så som skulte seg b:1J.. arbeidslyst og forskertrang hos den erverdige
orni to logen med de tynn e professorbrillene og de rene ansi.k tstrekkene? Fol\.å
finne svar pa dette må vi lytte til dem som møtte ham i dagliglivet.
Colletts skolekamerat og nære venn. Landmark. karakteriserer ham som
overmåte flittig. Påtok han seg en ting. somlet han ikke . og rask var han i sitt
arbeide som i hele sin ferd forøvrig. Det var for ham som arbeidet var en hvile.
og hvilen et nødvendig onde. ~
Emi/y Arnesen (1867 - l928) . som var konservator ved museet i Colle tts siste

leveår. sier at flere av hans naturfotografier " fy lder os med en sart og høitidelig
ensomhetsfølelse. Ofte er det liksom man i dem fornemmer hjerteslaget av et
enso mt menneske. For ensom var Collett. trods det lyse sind og de mange
venner. som aldri kom ham nær. Han hadde mimosens sjæl (en plante)- han
lukket sig ved de n mindste berøring"' (Arnes·e n l913).
Kanskje vi til sist bør høre litt av Landmarks minnetale i Det Norske
Videnskapsakademi i Kristiania : ··Hvor skarp en forsker og hvor produktiv en
videnskapsmann han enn var. så er det likevel ikke tapet av ham som sådan,
som føl es aller så rest for dem som stod ham nær i det daglige liv. For dem som
var hans underordnede er savnet størst etter ham som det hjertensgode
menneske , den inderlige avholdte sjef og som den som trofaste kamerat han
var. Han etterlater seg et så vakkert minne som noe menneske kan ønske seg'.'
For ettertiden blir Collett stående som en hanebryter. Han heve t kunnskapsnivået enormt, bygde opp virveldyrsamlingen ved Zoologisk Museum og hadde
en egen evne til å nå den interesserte gjennom korrespondanse, biologiske
grupper og populære artikler med naturbilder. I sannhet et vidt spekter og en
eventyrlig arbeidskapasitet gjen no m et halvt hundrdr. Arene fra 1864 til llJ21
med "Norge~ Fu gle ... kan med rette betegnes ~om Collell-paioJen i norsk
ornitologi .

l) Collets arbeid

VIl
Ost fold

Noen førstegangsfunn i Norge fra Østfold før Colletts virketid var svartstork
(1838, Tune), avosett (1840. Onsøy). tartarpiplerke (1843, Halden) og
svarthalespove (1860, Halden).
- Collett forteller om angivelige re defunn av gle nte fra Aremark -skogene i
flere arbeider og nyregistrerte arter for landet som dvergmåke (Øra ved
Fredrikstad 1882) og bruntrost (1889. Eidsberg).
l 1866 publiserte han
«Zoologisk-botaniske observationer fra Hvaløerne,» som inkluderer en oversikt over fylkets nærmere 200 noterte fuglearter.
Materiale ti l denne første listen over «Smaalenenes fllrekommende Fugle>> er
Colletts egne observasjoner, supplert fra Fredrikstad/Hvaler-traktene av en
sogneprest Schubeler. «fra Egnen om Fredrikshald ( = Halden) af Grosserer
Anker 1 i hvis Samling opbevares flere af de i Omegnen antrufne sjeldnere
Arter,» og fra «den hele Trakts Vedkommende>> av professor Halvor Rasch.
Som eksempel på havørnens tidligere opptreden sier Collett (1866) at
so kneprest Schi.ibeler i 1839 samtidig observerte «ikke mindre end 8 Havørne ,
der alle samtidig! svævede over en Bugt på Vesterøen>> på Hvaler.
Rasch (1805-1883) ble født i Eidsberg i Indre Østfold.
Rasch bidro med observasjoner fra Østfold til noen av Colletts arbeider. Han
hadde forøvrig Collett som assistent ved Universitetets zoologiske museum
noen år etter 1870 (Broch 1954).
Collett publiserte tall rike funn fra fylket fremover mot 1900-tallet, hovedsaklig
innkommet materiale til museet i Oslo og meddelelser fra lokale rappOrt!? ler.
eksempelvis Johan Koren og Johan A. Thome.
Johan Koren (1879-1919) var en zoologtsk ~am ler og reisende som vokste opp i
Fredrikstad.
Som unggutt fanget han bl.a. en snøugle med hare
hendene i Øra-området' Han streifet ellers rundt om i skjærgården og sa 111 1ct
egg og fugler og han kom i kontakt med Collett som lærte å sette pris p;i den
unge og dyktige preparanten.
J. A. Thome (1849-1912) var en foregang\tnann i utforskmngen av fuglelivet i
Østfold. Før hans tid foreligger mer tilfeldige data, og Thome var blan t de
første som svstematisk samlet og skrev ned sine observasjoner.
Likevel er det nok først og fremst Collett som
Thome korresponderte med, som bidro til at deler a~· hans materiale er
innlemmet i litteraturen . I flere arbeider nevnes ofte Thome. f. eks. i Collett
(1894). Collett fikk i høy grad hjelp av ham, og i <<Norges Fugle>> (1921) finner
vi Thomes iakttagelser vevd inn i stoffet Han har like stor del i fl ere av Colletts
arbeider so m Colt ett selv.
l ) Av snittet er et redigert utdrag fra: Norsk ornitologisk historie . 1982 ,
s.83-89 v/G.Hardeng : Fra fogder og prester -til J.A.Thome og Øra
naturrcserva t. Et historisk tilbakeblikk på ornitologien i Ostfold.

VIll
En juni-natt noen ar tilbake står jeg lyttende i takrørskogen i Arekilen pa
Kirk øya i Hva ler. - Rørsangerens snerrende strofer er blitt vanlige her ute nær
havgapet , der vannriksas grynting og hyl lar seg høre sammen med et og annet
"drypp" fra myrriksa et sted ute fra sumpen. Jeg er på tradisjonsrik grunn.Slik sto nok også Robert CJilett her og spisset ører for vel 100 år siden og litt
senere den kjente amatør-ornitologen Johan A. Thome. Noen av lydene er
heldigvis de samme som den gang. mens andre var ukjente før i tiden. De.t er
nok å nevne nattergal og myrsanger i Arekilen. Låtene fra hekkeplasser til
vandrefalk, havørn, lomvi og lunde i Hvaler-skjærgården er derimot forlengst
forstummet, mens hettemåke, rødnebbterne, knoppsvane og andre har
kommet til. - Det er et langt sprang i tid og utvikling fra Colletts pioner-arbeid
uti skjærgården - til dagens .s jøfuglreservater og Øra og Arekilen natur-

verneom~r~å~d~e:r~·----------------------~-----------------,

Professor Robert Collet (1842 -1913),en ban ebryter
(Etter orginal i Zoologisk Museum,Oslo).

norsk ornitologi.
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SMALOM (Gavia stellata). Smaalom,RØdstrubet lom.
Bd .III . s . 306.Udbredelse:I de indre,sydlige landsdele foretrækker smaalommen subalpinske region fremfor lavlandet,og
den ruger almindel igt,dog altid faatalligere end storlommen,
i hØiereliggende indsjØer og tjern helt ned i Smaalenene.
Bd.III.s.307-8.Levevis:SkjØnt smaalommen er stationær langs
saagodtsom hele kysten,foregaar der dog om vaarcn i landets
sydlige dele et livligt træk nordover ar de skarer,som har
overvintret længere syd.Disse trækflokke pleier at indfinde
sig allerede i april,men trækket vedvarer endnu i hele mai
eller undertiden i juni.Flokkene kan undertiden tælle indtil
et par hundrede rugle og kan periodevis sees næsten daglig
over Kristianiafjorden,saavel tidlig om morgenen som midt
paa dagen eller om aftenen.De flyver gjerne temmelig hØit
og giver sig paa afstand tilkjende ved sine vidtlydende
skrig.Nogle trækker ogsaa parvis.
Bd.III.s.309.FØden:Et individ fra HvalØerne (29.oktober 1905)
indeholdt 17 brisling af omkring 130 mm.s længde; en anden
smaalom fra samme egn havde hele 29 smaasild i halsen.
STORLOM (Gavia arctica). Sortstrubet lom.
Bd.III.s.300.Udbredelse:Storlommen ruger almindeligt,fortrinsvis i landets indre dele,fra Lindesnes og HvalØerne op til
grænsen mot . Rusland.
Bd. I I I. s. 303. FØde: I ventriklerne af overvintrende eksempla_r er
fra Kristianiafjorden er rundet Palæmon squilla og Gobiusarter; i et eksemplar skudt den 4.januar 1874,var den helt
fyldt med tang,grov grus,smaa træstykker og andre plantedele,
men uden animalske levninger.
Bd . III.s.304.Forplantning :I de lavereliggende vande ved kysten
indtræffer rugetiden allerede i mai.Ved VannsjØ i nærheden af
Moss fandtes et aar det fØrste æg den 29.mai.
ISLOM (Gavia imme r). Immer,havimmer.
Bd.III.s.312.Udbredelse:Om hØsten og vi nteren er islommen
noksaa almi ndelig langs de nordlige og vestlige kyster af vart
land.Østenfor Lindesnes viser den sig sparsommere,men forekommer dog af og til. Den 14 .december 1909 blev saaledes et
eksemplar skudt paa Kristianiafjorden i OnsØ.Kun ganske undtagelsesvis vi ser den sig paa disse kanter i ferskvand.
Vaaren

1~65

blev et e ksemplar skudt i FemsjØen ovenfor
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Fredrikshald.
Bd.III.s.314. Levevis:! lighed med mange arktiske svømmefugle
og vadere tilbringer et ikke ubetydligt antal af yngre og
endnu ikke forplantningsdygtige individer sommeren udenfor
landets kyster helt ned til Lindesnes o~ grænsen mod Sverige.
GULNEBBLOM (Gavia adamsii). Gulneblom,gulnebbet islam.
Angitt for Norge men ikke spesiellt for Østfold.
DVERGDYKKER (Tachybaptus ruficollis).Liden lappedykker.
(Colymbus ruficollis)
Bd.III.s.339 . Udbredelse:Paa sjØen udenfor Torsnes i Smaalenene
blev et eksemplar skudt ca.lO.januar 1912.
TOPPDYKKER (Podiceps cristatus). Toplom.(Colymbus cristatus)
Bd.III.s.32~.Udbredelse:I 1893 var den endnu ikke med sikkerbed rundet rugende i Norge,omend næsten aarlig et eller andet
eksemplar var nedlagt,særlig om hØsten og vinteren.Tre fuldt
udfarvede eksemplarer var dog ved denne tid paatruffet ogsaa
om vaaren.hvoraf et ved HvalØerne lS.mai 1888.
Bd.III.s.325. Den 23.februar 1909 blev et eksemplar skudt
ved SØstrene,den- lO.juni 1909 ved Torsnes og 3.oktober paa
sjØen udenfor OnsØ,alle steder i Smaalenene.
Bd.III.s.327.FØde:Et eksemplar fra Kristianiafjorden 4.december 1881 indeholdt dele af smaasild,endel frØ og forraadnende plantedele samt fjær.
'G raastrubedykker.
GRASTRUPEDYKKER (Podiceps grisegena). (Colymbus griseigena)
Bd.III.s.335.Udbredelse:Blandt de talrige eksemplarer,som
vides erholdte i aarenes lØb,er det overveiende antal yngre
rugle (med stribede kinder),nedlagde i tiden fra september
til februar ved de sydlige og vestlige kyster.Det er sandsynligt,at de fleste ar disse har indfunnet sig sØndenfra
for at overvintre ved vare isfrie kyster.Især er saadanne
overvintrere paatrufne i fjordene omkring Stavanger,flere
ligeledes paa den Østenfor liggende del af kysten indtil
Kristianiafjorden.
Bd.III.s.336. I fuld vaardragt (marts-mai) vides kun 6 eksemplarer skudt.Det sydligste af disse toges ved Fredrikstad 27.
marts 1885.

-5HORNDYKKER (Podiceps auritus). (Colymbus auritus)
Bd.III.s.330.Udbredelse:Langs sydkysten er den nu og da bemærket under trækket helt ned til Fredrikstadkanten,paa sidstnævnte lokalitet for det meste i september og oktober.
Bd.III.s.333.FØde·I en hun fra Kristianiafjorden (20.april)
fandtes i n sekter og fjær.
SVARTHALSDYKKER (Podiceps nigricollis). Sorthalsdykker.
(Colymbus nigricollis)
Angitt for Norge,men ikke for Østfold .
GRAHODEALBATROSS (Diomedea chrysostoma). Albatros.
(Diomedea culminata)
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HAVHEST (Fulmarus glacialis) . • Stormfugl .
Bd.III.s.27U.Udbredelse:Ved sydkysten er kun enkelte forvildede eksemplarer iagttaget. Ved HvalØerne er den bemærket 21.
marts 1880 og 25.oktober 1890 .
STORLIRE (Puffinus gravis ).
Bd.III.s.2 67 .Udbredelse:Det fØrste kjendte norske eksemplar
af denne overalt ved de vesteuropæiske kyster tilfældigt
optrædene art,en fuldt udfarvet fugl,blev skudt i Kristianiafjorden 30.oktober 1873.
Bd.III.s.268 . Parasiter.Hos det individ som blev skudt i Kristianiafjorden i 1873,fandtes en del mallophager af en usedvanlig form snyltende mellem fjærene.
GRALIRE (Puffinus griseus). Graalire .
Angitt for Norge,men ikke for Østfold .
HAVLIRE (Puffinus puffinus) . FærØlire .
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HAVSVALE (Hydrobates pelagicus). Dvergstormsvale .
(Procellaria pelagica).
Bd.III.s.263.Udbredelse:Et eksemplar blev skudt i Tistedalselven ved Fredrikshald hØsten 1864.
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STORMSVALE (Oceanodroma leucorhoai.Storstormsvale .
(Procellar ia leucorhoa)
Bd.III.s.264.Udbredelse:Den 2.j anuar blev et eksemplar fanget
ved Svinesund,i indlØbet til Fredrikshald,medens den flØi
frem og tilbage over en aaben r aak i den isbelagte fjord.l876.
Et eksemplar blev skudt udenfor Fredrikstad 28.november 1881.
HAVSULE (Sula bass ana) .
Bd.III.s.2Bl .Udbredelse :Undertiden forvilder den sig ind i
landet .Saaledes vides for lang tid siden et eksemplar skudt
i store LeesjØ i Smaalenene.
Udenfor HvalØerne er den enkelte vintre talrig og falder her
ikke sjelden i sildegarnene.
STORSKARV (Phalacrocorax carbo) . Kvitlaaring,aalekraake.
Bd.III.s.289.Levevis:Udenfor Fredrikstad iagttoges den 27.
marts 1890 en trækflok paa 33 fugle,der ordnede ligesom
vildgjæs trak nordover,endnu fØr det var blevet lyst om morgenen.Som regel synes storskarvens træk at foregaa om natten.
TOPPSKARV (Phalacrocorax aristotelis). Smaaskarv,topskarv.
(Phalacrocorax graculus).
Bd.III.s.293.Udbredelse:Paa kysten Østenfor Kristiansand
ruger den ikke; men viser sig af og til.Vinteren 1909-10 var
den saaledes talrig omkring Hvaler ved udlØbet af Kristianiafjorden; ogsaa den fØlgende vinter blev flere individer torvfØrt i Fredrikstad.
RØRDRUM (Botaurus stellaris).
Angitt for Norge,men ikke for Østtold.
DVERGRØRDRUM (Ixobrychus minutus).Dverghei~e.(Botaurus minutus).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
NATTHEGRE (Nycticorax nycticorax). Natheire.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
GRAHEGRE (Ardea cinera). Heire,graaheire,fiskeheire,hegre.
Bd.II.s.598.Udbredelse:Østenfor Lindesnes synes den ikke at
ruge,men træffes tilfældigt nu og da,hovedsagelig under trækt id erne.

-5Bd.II . s.599.SkjØnt den ialmindelighed aldrig ruger ved indsjØerne i stØrre afstand fra havet,træffes dog aarlig enkelte,
sandsynligvis yngre og ikke forplantningsdy gtige,individer
ved elve og vande i indlandet.Den er saaledes bemærket bl.a.
1 Smaalenene.
PURPURHEGRE (Ardea purpurea). Purpurheire.
Angitt for Norge,men }kke for Østfold.
SVARTSTORK (Ciconia nigra). Sort stork.
Bd.II.s.59D. Udb redelse:Det fØrste kjendte eks emplar af denne
art blev skudt ved Fredrikstad i 1839 .
Et eksemplar blev nedlagt ved Digernes i Rakkestad 18.april
1882; i slutningen af samme maaned saaes af den samme jæger
atter et par l ige i nærheden,og den ene af dem blev anskudt,
men undkom i saaret tilstand.
STORK (Ciconia ciconia).
Bd.II.s.585.Udbredelse:BesØger næsten aarlig de sydlige landsdele fra Smaalenene til Jæderen,dog uden at ruge.
Bd.II.s.586.0mtrent hvert aar i mai og juni,sjeldnere allerede
i april aflægger storken besØg et eller andet.~ted i de sydlige landsdele,fra Kristianiafjordens omgivelser vestover til
Stavanger.
Enkelte aar viser den sig i stØrre mængde end ellers.Et saadant aar var 190l.Fra flere kanter af landet meldtes det i
begyndelsen af mai dette aar ,at storken havde vist sig i ikke
ringe antal.Paa Tune prestegaard i Smaalenene saaes den lO.
mai ikke mindre end 40-50 eksemplarer.
Bd. II .s .589. FØde:En stork,skudt ved Spydeberg 17.mai 1884,
havde ventrikelen fyldt med insektar,blandt hvilke saaes fler~
Macrodytes marginalis.
BRONSEIBIS (Plegadis falcinellus). Ibis,sort ibis,europæisk
ibis.(Ibis falcinellus)
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SKJESTORK (Platalea leucorodia). Skestork,skeheire,skegaas.
Angitt for Norge;men ikke for Østfold.

-5KNOPPSVANE (Cygnus olor). Svane,tamsvane.
~ngitt for Norge,men ikke for Østfold.
DVERGSVANE (Cygnus columbianus) .Liden sangsvane.ICygnus
bewickii)
~ngitt for Norge,men ikke for Østfold.
SANGSVANE (Cygnus cygnus).
Bd.III.s. 52.Udbredel se:Paatreffes leilighedsvis under trækket i alle landsdele.
SÆDGAS (Anser fabalis).
Bd.III.s.22.Levevis:Under flugten lader sædgaasen sig som
oftest ikke skille fra graagaasen.Kun i de faa tilfelle,da
nogen fugl bliver skudt,kan man derfor med sikkerhed bestemme,
til hvilken af disse to arter man skal henfØre de i det sydlige Norge saa ofte bemærkede trækkende "graagaas"-flokke.
KORTNEBBGAS (Anser brachyrhynchus) . Spitsberggaas ,kortnebbet
gaas.
Bd.III.s.27.Udbredelse:Hvorvidt denne art under trækket aarligt og regelmæssigt berØrer Norge,kan for tiden ikke med
sikkerhed afgjØres.I de fleste af landets museer opbevares
eksemplarer,skudt under hØsttrækket.De fleste af disse eksemplarer har været rundet i landets sydligere egne fra midten
af september til udgangen af oktober,og flere har været skudt
ut af flokke,som antages at have bestaaet af spitsberggjæs.
Hovedmængden stammer fra trakterne omkring Trondhjemsfjorden
og fra Øieren eller den nedre del af Glommen,og det synes
derfor,som om trækket her indtræffer aarligt,ihvertfald om
hØsten.
En ældre hun,skudt i Raade 23.september 1885,befandt sig i en
flak paa omkring 200 fugle,som alle syntes at være spitsberggjæs.Sammesteds blev et individ skudt i en flyvende flok den
lO.oktober 1911.
TUNDRAGAS (Anser albifrons) .Blisgaas.
~ngitt . for Norge,men ikke for Østfold.
DVERGGAS (Anser eryt hropus).Dverggaas,fjeldgaas .(Anser finmarchicus).

-6GRAGAS (Anser anser). Graagaas .
Bd.III.s.6.Udb redelse:Paa kysten fra HvalØerne til Stavanger
ruger den ikke,men sees kun under trækket .
Bd.III.s.B.Levevis:Allerede i januar eller fe bruar sees undertiden paa Smaalenskysten som vestover langs sydkysten,flokke
af en gaas,som utvilsomt hovedsageligt tilhØrer denne art,paa
vandring nordover.Sandsynligvis er dette fugle,som har overvintret ved eller i nærheden af vore kyster.
Ved Fredrikstad , hvor de fleste flokke paa hØsttræk viser sig
om aftenen,delvis efterat det er blevet mØrkt,mener Thome at
have bemærket,at trækket foregaar i to repriser,den fØrste i
tiden 21-26.september og den næste 8.-14.oktober.
Bd.III.s.9 . Sterile ikke rugende graagjæs opholder sig hist
og her langs kysten hele sommeren over.Enkelte saadanne vides
omend sjelden,bemærket ved Smaalenskysten.
Bd.III.s .l O. En vaar blev der i nærheden af Fredrikstad,paa
et sted,hvor en forbidragende gaaseflok havde furageret om
natten,den næste dag rundet et efterladt æg .Dette blev lagt
under en hØne ; ungen kom ud og opdroges,men flØi om hØsten
bort med en forbidragende trækflok (Thome).
SNØGAS (Anser caerulescens).Snegaas.(Anser hyperboreus >.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HVITKINNGAS (Branta leucopsis) . Hvidkindgaas .
Angitt for Norge ,men ikke for Østfold .
RINGGAS (Branta bernicla).Ringgaas,ravlegaas,gaul.
Bd.III.s.34.Udbredelse:Østenfor Lindesnes eller i landets
indre dele gaar trækket · næsten aldrig,og kun gans ke undta~ 
elsesvis er flokke af ringgjæs bemærkede langs sydkysten
eller i egnene rundt Kristianiafjorden.
RUSTAND (Tadorna ferruginea).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
ORAVAND (Tadorna tadorna) . Fagergaas,ringgas.
Bd.III.s;42.Udbredelse:Ruger langs kysten fra HvalØerne op
til Lofoten.
I Kristianiafjorden ruger den ikke indenfor Larkollen.

-7Bd.III.s.44.Levevis:Ved syd og vestkysten fra Hvaløerne op
til SmØlert viser gravanden sig i den sidste halvdel af marts,
oftest i slutningen af maaneden.Sydtrækket finder sted i oktober.
Bd.III.s.46.Forplantning:Rugetiden intræffer i mai,undtagelsesvis allerede i slutten af april . Et rede paa SØsterØerne ved
Fredrikstad indeholdt 10 æg den 6.mai,og et andet (fra HvalØerne) 24 æg den 23.mai.
BRUNNAKKE (Anas penelope). Pipand,lyngand.
Bd.III.s.73.Udbredelse:Langs kysten Østenfor Lindesnes sees
den væsentlig kun under træktiderne og om vinteren,og i gamle
dage kunde man,særlig om hØsten,træffe den mellem skjærene
og i fjordbundene her i overordentlig store skarer .
Bd .III.s.75.Levevis:Overvintrende pipænder træffes aarlig her
og der ved de sydlige og sydvestlige kyster,og under enkelte
særlig gunstige aar kan den blive tilbake i usedvanlig stort
antal.Saaledes har pastor Schilbeler i gamle dage seet den om
vinteren i flokke paa mangfoldige tusinde mellem Øerne udenfor Fredrikstad.Noget sidestykke til dette er dog aldrig bemærket i de senere aar.
SNADDERAND (Anas strepera ) .
Angitt· for Norge,men ikke for Østfold.
KRIKKAND (Anas crecca).Lortand,hestlortand,pytand,krikand.
Bd.III.s . 82. Udbredelse:Krikanden er j evnt og almindelig udbredt,om end ikke paa langt nær i den mængde som fØr,ved elve
og indsjØer over hele landet; i mindre antal findes den umiddelbart ved havstrandene,men træffes dog ogsaa langs disse
helt fra HvalØerne op til grænsen mod Rusland .
STOKKAND (Anas platyrhynchos) . Stokand,blaahals,aakerand .
(Anas boschas).
Bd.III.s.62.Udbredelse:Stokanden r uger overal t i landet op
til TromsØ,sØndenfor Trondheimsfjorden helst ved ferskt vand
i enhver hØide over havet,men ogsaa langs havstrandene helt·
ned til HvalØerne .
Bd.III.s.66.Forplantning:Et r ede ve d Fr edrikst ad l aa paa toppen af en fjeldknat.
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græsænder,og de fØrste æg lægges i de sydlige landsdele o fte
i begyndelsen af april eller endnu tidligere.! 1882 fandt
saaledes Thome paa en Ø i Singelfjorden udenfor Fredrikstad
den 23.april to reder,det ene med 11 noget rugede æg,det
andet med 15 allc~ecc klækkef~rd ig e æg . I det sidste af disse
reder maa altsaa det fØrste æg have været lagt noget over
midten av marts.
Æglægningen foregaar ikke samtidig hos de forskjellige par
paa samme lokalitet.Paa HvalØerne kan saaledes nogle par
have lagt de fØrste æg omkring midten af april,men andre
fØrst en maaned senere.
STJERTAND ( Anas acuta).Spidsand.
Bd.III.s.78.Udbredelse:Pra polarcirkelen op til grænsen mod
Rusland er den nogenlunde almindelig,derimot sparsomme re
sydover langs kysten,hvor den dog er .paavist rugende helt
ned til SØsterØerne udenfor Smaalenene.
KNEKKAND (Anas querquedula).Knækand.
Bd.III.s.87.Udbredelse:Den 6.august -1882 blev en hun skudt i
nærheden af Predrikstad,hvor den,sammen med to andre,tilsyneladende af samme art,havde slaaet sig sammen med en flok tamme
ænder.
SKJEAND (Anas clypeata).Skeand,skovland.
Bd.III.s.70.Udbredelse:En udfarvet han skudt under vaartrækket i Raade ~.mai 1889.Paatruffet faatallig og spredt
langs kysten cp til Trondheimsfjorden.
TAFPELAND (Aythya ferina). (Puligula ferina)
Bd . III . s.lOO.Udbredelse:Taffelanden viser . sig kun tilfældigt
under træktiderne og om vinteren ved landet• sydlige kyster.
Et eksemplar blev nedlagt ved Fredrikshald 1858.Enkelte er
iagttaget eller skudt i aarenes lØb i de sydvestlige kystegne
eller ved Predrikstad.De fleste af disse er paatruffet om
vaaren i marts og april,enkelte om hØsten,og atter andre om
vinteren i tiden dece~ber-medio februar . Paa Singelfjorden ved
Fredrikstad blev et eksemplar skudt den 6.mai 1878.

TOPPAND (Aythya fuligula). (Fuligula fuligula).Topand.
Bd.III.s.92.Farve-variationer:En topand med en noget afvigende
dragt blev skudt i Kristianiafjorden i februar 187l.Det var
en gammel hun,som sandsynligvis havde ophØrt at lægge æg ,
og delvis havde antaget hannens farver.
Bd.III.s.93 . Levevis:Ved Kristianiafjorden viser den sig faa tallig under vaartrekket i sidste trediedel af april eller
omkring begyndelsen af mai,men de fleste eksemplarer fra disse
kanter har været ungfugle , skudte om hØsten .
Den overvintrer hist og her langs kysten.Udenfor Kristianiafjorden er den i visse aar ikke sjelden om vinteren; den er
saaledes oftere i januar og februar skudt mellem Øerne sØndenfor Fredrikstad .
BERGAND (Aythya marila).Bjergand . (Fuligula marila) .
Bd . III.s.96.Udseende:Sommerdragten anlægges sent.En han i
overgangedragt er saaledes bemærket ved Fredrikstad 8.december
(1894).
Bd.III.s . 97 .Levevis:Omkring midten af september viser den sig
i omegnen af Kristianiafjorden , og nu i stØrre antal end om
vaaren; fØr i tiden saaes den endog undertiden i store ·flokke,
som hovedsagelig bestod af ungfugle .
ÆRFUGL (Somateria mollissima).Edderfugl,efugl,e.
Bd . III.s.l29-130.Udbredelse: Edderfuglen er talrig og jevnt
udbredt langs hele kysten fra HvalØerne op til grænsen mod
Rusland.SØndenfor Stat e r koloni ern e mindre og mer spredte,
men den er dog overalt ogsaa langs denne de l af kysten den
hyppigst rugende andefugl.! de s ydl i ge fjerde trænger den
sjelden langt ind,men den ruger dog i Kristianiafjorden
endnu ved Larkollen.
Bd.III.s.l36 . Fiender:Edderfuglen lider haardt under strenge
og stormfulde vintere,og under saadanne findes ofte store
masser af dØde edderfugl drivende om mellem Øerne,alle i
sterkt udmagret tilstand.Efter et sterkt snefald den 9.marts
1889 fandtes omkring HvalØerne endel edderfugl,som var sA
forkomne,at de kunde optages med en hov fra den sne sØrpe,
hvormed vandflaten var bedækket.
Bd.III.s.l39.Forplantning: Et rede p! SØsterØerne med 4 friske
æg bestod kun af et tykt lag græsstrå,me n manglede endnu

-lOBd.III.s.l40.Undertiden kan man saavel ved Kristiania- som
Trondhjemsfjorden træffe smaa,nogle dage gamle,unger i de
fØrste dage ar juni.De fØrste æg har i disse usedvanligt
tidlige kuld sandsynligvis været lagt omkring l .mai.Ligesaa
kan man endnu over midten af august træffe forsinkede kuld·
med nyklækkede un ee~.
PRAKTÆRFUGL (Somateria spectabilis).Pragtedderfugl,ekonge,
spitsberg-e.
Bd.III.s.l~3.Udbredelse:Enkelte eksemplarer vides ogsaa bemærket eller skudt ved Trondhjem,Bergen ,Tungenes,Grimstad,
Tvedestrand og HvalØerne.
STELLERAND (Polysticta stelleri).
Angitt:for Norge,men ikke for Østfold .
HAVELLE (Clangula hyemalis) .Isand .( Harelda hyemalis)
Bd.III.s.l20.Under .træktiderne og om vinteren forekommer den
i tildels meget store flokke i al le fjerde langs kysten,ligesom den undertiden findes overvintrende ved aabne raaker i
indlandet.
Bd.III.s.l2l.Udseende:Dragtskiftningen var fuldstændig tilendebragt hos et eksemplar,skudt paa Kristianiafjorden 18.
oktober.
Bd.III.s.l2l.Levevis:Under strenge vintre samler den sig i
store skarer,særli g ved de sydlige kyster,i marts 1888 forekom den saaledes,ifØlge Thome,i tusindvisved TorbjØrnskjær
udenfor Kristianiafjorden.
SVARTAND (Melanitta nigra).Svarte .(Oidemia nigra).
Bd.III.s.l08.Levevis:Om vaaren ankommer den i april og drager
videre op i l ande t naget ud i mai,men sees derimod aldrig ved
Kristianiafjorden om sommeren.Den stØder op under de sydlige
kyst er tildels i meget store flokke,som efterhaanden fordeler
sig i mindre selskaber,inden hvilke de forskjellige par
holder sammen,til de forskjellige fjeldvande.En saadan flak
iagttaget af Thome udenfor SØsterØerne ved Fredrikstad den
lD.rnai 1B95,talte over 400 fugle.
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BFILLEAND (Melanitta pespipillata).(Cidemia perspicillata).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SJØ6RRE (~elanitta fusca) ."Svartand".(Oidemia fusca).
Dd.III.s.l03.Udbredelse:Udenfor forplantningstiden er den
almindeli~ i alle sydlige og vestlige fjorde,hvor hannerne
ogsaa sees om sommeren.
ISLANDSAND (Bucephala islandica).Husand.(Clangula islandica).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
KVINAND (Bucephala clangula).Hvinand,skjærand ,sjurand,
(Clangula glaucion).
Bd.III.s.llS.Levevis:Omkring Kristianiafjorden saavel som de
tilliggende dele af sydkysten træffes hvinanden ialmindelighed ikke om sommeren,hvorimod den under træktiderne saavelsom om vinteren synes at være den almindeligste af alle
dykænder.
Bd.III.s . ll6.FØde:I en han skudt paa Kristianiafjorden 17.
november (1876) fandtes kun Palæmon squilla (en art ræge).
LAPPFISKAND (Mergus albellus).Dvergfiskand,hvid fiskand.
Bd.III.s.l57-158.Udbredelse:Denne fiskand bemærkes af og til
med aars mellemrum enkeltvis eller parvis i landets sydlige
dele,fortrinsvis i kysttrakterne opover til Trondhjemsfjorden .
Alle disse eksemplarer er paatruffet om vinteren i tiden
december-april.Som regel har de ligget alene og dykket ved
iskanterne i sjØen eller ved smaaelvene i dennes nærhed.I
trakterne omkring Fredrikshald og Fredrikstad er den flere
gange paatruffet; vinteren 1893 havde endog flere eksemplarer
tilhold i en raak i Varteig.
En enkelt han taget i Kristianiafjorden 16.december ,havde
endnu de sidste spor af unghannens dragt i behold,men bar
forØvrigt næsten fuld pragtdragt.
Bd.III.s.l59.F?de:I en han fra Varteig fandtes 5 larver ar
Petromyzon branchialis (NegenØic).
SILAND (Mergus serrator).Liden fiskand.
Bd.III.s.l56.Forplantning:I et rede med rugede æg,tage~ paa
Hval jerne l t.juni veiede dun~?.n~den (i renset tilstand) 7,02
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Tiden for æglægningen er meget varierende.! de sydlige landsdele er kuldene ofte fuldlagte i slutningen af mai,og de
f~rste æg kan undertiden være lagt lidt f~r midten af mai
(f.eks. Hval~erne 13.mai 1887).
LAKSAND (Mergus merganser).Stor fiskand.
træktiderne og om vinteren er
den almindelig langs de sydlige og vestlige kyster,saavelsom
ved aabne raaker i indlande~.
Bd.III.s.l5l.Levevis:I de ydre dele ar Kristianiafjorden sees
den lige ofte om vinteren som til andre aarstider .
Bd.III.s.l~9.Udbredelse:Under

VEPSEVAK (Pernis apivorus).HvepsehØg.
Bd.II.s.249.Denne art har sin fornemste udbredelse i landets
sydØstlige dele,hvor den er bundet til lavlandet .Den har en
periodisk optræden og ruger enkelte aar noksaa almindelig i
de sydlige kystlandskaber,fortrinsvis i Smaalenene og trakterne omkring Kristianiafjorden.
Bd.II.s.250.Farve-variationer:Et eksemplar,en hen,skudt ved
Fredrikshald 3.september 1893,har næsten hvidt hoved .
Bd.II.s . 252 . Forplantning:Af et par reder ved Fredrikstad var
det r~rste (juni 1889) anbragt i en h~i furu og havde langs
den ydre rand et lag ar grØnne bjerkekviste; det næste (juni
1893} laa i en hØi gran,og dets hulning var belagt med et lag
korte endeskud af granen (saadanne,som ofte i mængde findes
unde~ trærne).Paa dette underlag lagdes det fØrste æg,og nogle
dage senere,da andet æg blev lagt,var redet rundt kanten udstyret med friske bjerkekviste med grØnt lØv.
Bd.II.s.252-253.Æglægningstiden falder i juni men varierer
adskillig.! Smaalenene lægges saaledes æggene lige ofte i
fØrste som i sidste halvdel af juni.I Aremark er sterkt rugede
æg rundet den 20.juli,og der findes ofte unger i rederne endnu i sidste halvdel ar august.Disse kan knapt flyve,naar sydtrækket begynder.
GLENTE (Milvus milvus).
Bd.II.s . 255.Udbredelse:Er rundet meget sparsomt rugende i
Fredrikshaldtrakterne,udenfor sporadisk paatruffet .Det eneste
sted i landet hvor glenten synes at forekomme som aarlig ruge-
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Bd.II.s.256.Levevis:Glenten er en trækfugl,som ankommer til
landet i april (i et tifælde bemærket all erede 31.marts) og
trækker væk i begyndelsen af september.
Bd.II.s.257-258.Forplantning:En skovvogter i Aremark fandt
den 20.juli 1880 et rede,som laa midt i en gran og var bygget
af kvist og filler.Ungerne var udflØine.Glenten angaves den~an~ at være velkjendt i trakten,men blev sjelden skudt.
Den 13.mai 1881 blev der i Berg nær Fredrikshald skudt en
hun,som indeholdt et frugtbart æg,der allerede var forsynet
med fine pletter.
I 1890-aarene fandtes der af en anden skovvogter tre glentereder i Aremark,alle i hØie graner.De var alle bygget af kvist,
og under et af dem laa filler af uld.Ved et af rederne holdt
de voksne unger sig endnu,da det blev fundet (i 1896).
HAVØRN (Haliaeetus albicilla).SjØØrn.
Bd.II.s.279.Udbredelse:HavØrnen er hos os langt talrigere end
landØrnen,men ruger hovedsagelig ved kystcn,hvor den tirlligere
var mere eller ~indre talrig overalt fra HvalØerne til ~rænsen
mod Rusland.
Bd.II.s.284.Forplantning:Rederne benyttes ofte i lange aarrækker,om end af forskjellige eiere.I Ellingaards skove ved Fredrikstad var der saaledes,ifØlge Thome,et rede,som næsten hvert
aar pleide være besat,skjØnt den ene eller begge Ørne regelmæssig blev bortskudt.Aaret efter indfant der sig næsten altid
et nyt par . (Nu synes havØrnen ikke mere at ruge i Smaalenene).
SIVHAUK (Circus aeruginosus).BrunhØg,brun sumphØg,rustbrun
kjærhØg.
Bd.II.s.l98.Udbredelse:Hidtil vides kun to eksemplarer af
denne art skudt her i landet.Den andre blev skudt ved Fredrikstad 1839 .
MYRHAUK (Circus cyaneus).BlaahØg,blaa kjærhØg,sumph~~.
Bd.II.s.l93.Udbredelse:Den er skudt flere ganger i Smaalenene
i de aller flæste tilfælde om hØsten.
Bd.II.s.l96.Levevis:Et eksemplar iagtoges ved Fredrikstad saa
tidlig som 23.marts 1886.
En blaahØg paa sydtræk blev skudt ved Fredrikshald 28.september.
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8d.II.s.l97.FØde : I en gammel hun fra Viker,OnsØ (27.november)
fandtes en graatrost,som var ta~et fra en snare.Den havde endnu hestetaglsnaren paa sig.
STEPPEHAUK (Circus macrourus).SteppehØg.
Bd.II.s.20l.Udbredelse:Det andre eksemplar fra Norge,en ældre
hun,blev skudt 12.mai 1884 nær Øhrs glasværk ved Fredrikshald
og indsendt til universitetsmuseet.
Bd.II.s.202. 6.mai 1909 blev et eksemplar skudt paa Onsø .
En ungfugl blev skudt paa Larkollen 1911.
2 individer til opgives at være skudt vaaren 1909 i omegnen
af Fredrikstad uden at være bleven opbevaret.
ENGHAUK (Circus pygargus).GraahØg.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HØNSEHAUK (Accipiter gentilis).HØnsehØg,duehØg.(As tur palumbarius)
Bd.II.s.238.Udbredelse:Almindelig rugefugl i skovtrakterne
over hele landet .
SPURVEHAUK (Accipiter nisus).SpurvehØg.
Bd . II.s.245.SpurvehØgen er i det sydlige Norge uden tvivl
vort lands almindeligste rovfugl.
MUSVAK (Buteo buteo).Musvaag.
Bd.II.s.260.Udbredelse:Musvaagen ruger almindelig i de lavereliggende skovlandskaber paa Østlandet .
Bd.II.s.263.FØde:I et ved Fredrikstad 2.sepiember 1885 skudt
eksemplar randt Thome fØlgende: 2 yngre hugorm (2~0 mm lange),
2 froske,hvoraf den ene fuldvoksen,l spidsmus samt 8 græs hopper (Locusta viridissima),alle slugte hele med undtagelse
af spidsmusen og den ene frosk,som var parterede i to dele.
FJELLVAK (Buteo lagopus).Fjeldvaag.(Archibuteo lagopus).
Bd . II.s.265.Udbredelse:Ruger almindelig paa passende lokaliteter over hele landet,dog sjelden i lavlandet sydpaa.
Bd.II.s.266.Paa det Østlandske lavland træffes den kun undtagelse~vis bosat.Omkring 1885 fandtes saaledes et rede i en
gran i Aremark.Fuglen blev skudt og arten konstateret.
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Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
FISKEØRN (Pandion haliaetus).Fiskejo.
Bd . II.s.286.Udbredelse:Ruger her og der ove r hele landet.
FiskeØrnen er jevnt udbredt,ude n nogensteds at være talrig.
Bd.II.s . 290.Forplantning:I et rede i Tune ovenfor Fredrikstad kom ungerne ud den 12.juni,men endnu den 2.august laa
de fremdeles i redet,uden at være fuldt flyvedygtige.
TARNFALK (Falco tinnunculus).Taarnfalk .(Cerchneis tinnunculus).
Bd.II.s.228.Taarnfalken ruger almindelig saavel i de vestlige
som Østlige landsdele op til e gnene omkring Trondhjerns fjorden .
AFTENFALK (Falco vespertinus).(Cerc hneis vespertinus).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold .
DVERGFALK (Falco columbarius).Stenfalk . (Falco aesalon).
Bd.II.s.219.Udbredelse : Sees paa lavlandet hovedsagelig under
træktiderne.
Bd . II.s .22l.Enkelte aar overvintrer et og andet individ i de
sydlige landsdele.Ved Fredrikstad i agttoges et i ndivid den
22.januar 1912.
LERKEFALK (Falco subbuteo).
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
JAKTFALK (Falco rusticolus).Jagtfalk,rypefalk. (Fakco gyrfalco).
Bd.II.s.210.Udbredelse:Paa Østlandet (Kristian i atrakten,Smaa lenene) viser den sig nu og da under trækket,men i det hele
faatallig .
VANDREFALK (Falco peregrinus).Pilgrimsfal k.
Bd . II.s.215 . Udbredelse:Vandrefalken ruger spredt saavel i
landets sydligste dele,fra HvalØerne og egnene omkring Kristianiafjorden,som i de nordlige landsdele helt op til Varangerfjor den.
Bd.II.s.217 .Levevis:Vandrefalken er en ækte trækfugl ,som ankommer til de sydlige landsdele i fØrste.halvdel af april og
atter forlader os i ok tober ,undtagelsesvis senere.Saaledes blev
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Bd.II.s.218.Forplantning:Paa SØster-Øerne er dens æg engang
rundet paa et steilt sted i et gammelt graamaage-rede.
Den ruger flere steder i skovtrakterne omkring Kristiania og
i omegnen af Kristianiafjorden,hvor æglægningstiden som oftest
synes at indtræffe i sidste halvde: af mai,skjØnt mange reder
i Smaalenene indeholder æg allerede en maaned tidligere.! 8
reder fra denne landsdel er det fØrste æg saaledes 18.,19.,
22.,26.,27.,29.,29.april og 3.mai.I et omlagt kuld blev fØrste
æg lagt 9.mai,ll dage efterat fØrste kuld var borttaget(Thome).
Der lægges et æg hver dag,og hunnen lægger sig straks til at
ruge paa alle æg.Af 4 æg,fundet paa SØsterØerne,var det ældste
4 dage ruget,det sidste lagte friskt.Rugningen varer i 28 dage.
Hannen deltar ialfald stundom i rugningen.Thome har saaledes
skudt en han med rugeplet,idet den flØi af redet.
JERPE (Bonasa bonasia).Hjerpe.(Tetrastes bonasia).
Bd.II.s.l52.Udbredelse:Hjerpen er almindelig udbredt i alle
naaleskove fra Smaalenene op til Nordland .
LIRYPE (Lagopus lagopus).Dalrype .
Bd.II.s.lOO.Udbredelse:BesØger nu og da om vinteren flokkevis
det Østlige lavland.
I snerige vintere besØger den ikke sjelden flokkevis de sydligste dele af landet,hvor den oftere er paatruffet ved de
fleste af byerne rundt Kristianiafjorden.
Fjellrype (Lagopus mutus).Fjeldrype.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
ORRFUGL (Tetrao tetrix).Aarfugl.
Bd.II.s.l23.Udbredelse:Aarfuglen ruger almindelig i skovtrekterne fra landets sydligste dele op til polarcirkelen.
Bd.II.s.l26.Farve-variationer:Bleggraa (plettede) individer.
En han fra Raade i Smaalenene 15.april 1886 er hvid med enkelte
brunspraglede fjær paa ryggen og skuldrene.Nebbet er lyst
hornfarvet med hvidagtige rande og sidestribe.
Bd.II.s.l27.Blegtfarvede (plettede) individer.! universitetsmuseet findes en hun,skudt i Smaalenene 19.august 1886,hos
hvilken fjærenes sorte tværbaand er tydeli~e,men lysere end
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STORFUGL (Tetrao urogallus) .
Bd.II.s.l39 .Udbredelse:Storfuglen har hos os sin fornemste
udbredelse i de Østlige stifters skovtrakter,hvor den ruger
almindclig fra Srnaalenene helt o p til Finmarken.
Bd.II.s.l42.Farve-variationer:Albi nismer . En stor tiur,fanget
i Aremark 7.december 1907,havde næsten helt hvidt underliv.
Bd.II.s.l50-15l.Forplantning:Som eksempel paa usedvanlig æglægning kan nævnes,at der under den tidlige og milde vaar
1880 ved KornsjØ Østenfor Fredrikshald fandtes et rede med
10 æg allerede den 26.rnar.ts.
Angaaende et kuld fundet paa OnsØ lO.mai 1888,meddeler hr.
Thome fØlgende: Kuldet besto~ af 8 æg,som blev lagt i lØbet
af 9 dage.4 æg viste sig at være ubefrugtede, 3 udkastedes
efterhaanden ar redet,og kun 2 unger udklækkedes efter 26
dages forlØb.To gange blev et af de forsmaaede æg lagt tilbage
i redet,men blev atter kastet ud; de to forsvandt fuldstændigt.
RAPPHØNE (Perdix perdix) .RaphØne .
Bd .II .s.l77.Udbredelse :RaphØnen indvandrede ifØlge Pontoppidan
fØrste gang i 1733 fra Bohuslen til Smaalenene og Kr istianiatrakten,hvor den ved konge lig forordning fredlystes i tre aar.
Bd.II.s.l78.I 1873 forekom den særdeles sparsomt ,men aaret
efter var den takket være en heldig vinter atter ganske talrig
paa enkelte steder i Smaal enene .
Ogsaa i nutiden optræder raphØnen her i landet i ganske vekslende antal fra aar til aar,og idethele i forholdsvis lidet
anta l. Mest aarv is synes den a t være i visse trakter omkring
Kristianiafjorden,især i Smaalenene.
Bd. II .s.lBl .Levevis:Thome fortæller om nogle raphØns ,som en
hel vinter igjenom holdt til paa den træbare Ø SØster (ved
Fredrikstad).
Bd.II.s.l82.Forplantning:Æglægningen begynder hos os henimod
slutningen af mai,og ungerne er udklækkede i begyndelsen af
juli.I et rede i Raade var fØrste æg lagt 13.mai.
I RØdenes i Smaalenene fa ndtes i 1891 et '.rede med 18 æg,hvoraf
det fØrste var lagt 26.mai; disse æg lagdes den 26.juni under
en hØne og udklækkedes 23 .juli,efter en ruget id paa 28 dage.
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Bd.II.s .l83.Udbredelse : Arten er bemærked rugende i Fredrikstadtrakten.
Bd . II.s.l87.FØde:En gammel,overmaade fed hun,skudt i Aremark
?.oktober 1910,havde i ventrikelen frØ ar Polygonum persicaria
(hØnsegræs) og Galeopsis (daa) .
VANNRIKSE (Rallus aguaticus ).Vandrix.
Bd.II.s.349.Udbredelse:Er ofte bemærked i omegnen af Fredrikstad,hvor den oftere og til forskjelli ge aarstider er paatruffet af Thome.
Bd.II.s. 352 .Forplantning:Et rede paa Hva l er laa under nogle
smaabuske ved udlØpet ar en bæk ,et andet sammesteds i græsset
paa et jorde lige ved Arekilen,ogsaa nær em bæk;· det fandtes,
da gr æsset blev s laaet .
Æglægningen indtræffer ofte allerede i april,og i juli fØlger
saa ikke sjelden andet kuld.Et red e ved Arekilen paa Hvaler
indeholdt 7 nyklækkede unger den 19.mai,og et andet rede sammesteds 8 friske æg i juli.
MYRRIKSE (Porzana porzana).SumphØne,smaaplettet sumphØne.
Bd.II.s.359.Udbredelse:SumphØnen forekommer væsentlig i de
sydlige kystegne,men i det hele sparsomt.De skydes dog jevnlig
om hØsten paa visse gunstige lokaliteter,saasom ved Fredrikstad.
Bd.II . s.360.Levevis:I 1885 blev et individ skudt ved Fredrikstad 25.april,og i 1899 hØrtes den daglig sammesteds efter
30.april.
Bd.II.s.36l.IfØlge Thome lader hannen sin stemme hØre noget
mere vedholdende noget senere paa sommeren end paa vaaren.Den
3.juli 1885 iagttoges en skrikende han udenfor Fredrikstad .
Medens det endnu var nogenlunde lyst,lod den sit stærke " hØit"
hØre omt~ent 2 gange i minuttet; men etterat det var blevet
mØrkt,blev den overordentlig ivrig ,og skreg nu 70-80 gange i
minuttet en hel time (indtil kl.ll) uden ringeste ophØr.
Skriget kunde hØres i omtrent 1,5 kilometers afstand.
Bd.II.s.362.Forplantning:Redet findes mellem græs eller siv i
nærheden af vandet,ofte i meget vaadt lænde,gjerne ogsaa ved
havstranden.Et rede i nærheden af Fredrikstad laa paa fugtig
grund blandt hØi,næsten ugjennemtrængelig Glyceria spectabilis,
var for en stor del bygget af denne plantes brede blade og var
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Som redemateriale var ogsaa anvendt Agrosti s canina (hundehvein)
og enkelte stængler af e l vsnelde (Equiesetum fl u viat il e ) .
Red e t dannede en bunke af omtrent 100 mm's ty kke lse og 170180 m. m's vi dde,med en ubetydelig fordybn ing ovenpaa.Det fa ndtes da ~ræss e t blev slaaet .
Et r ede rundet paa HvalØerne 8. juni 1865 , laa b l a nd t vandrØr
(Phragmites communis) og hvi led e paa den vaade grund lige i
va ndkanten . Et andet rede fra samme l okali tet be s tod af en
haand fu ld t Ørre st raa, som laa i en omkring 15 cm.vid ford ybning paa en tue,vel skjult me l lem græsset.
Rugetiden synes at indt~ffe meget uregelmæssigt . I 1865 fandt es paa en af HvalØerne (ved indlØbet af Kristianiafjorden)
e t re de me d nyklækked e unger og et par stærkt rugede æg den
8 . juni,saaledes at fØrste æg 1 dette rede maa have været lagt
omkring 20.mai.I et rede rundet sammesteds i 1883,var der
endnu den 29.juli smaa unger og 3 endnu ikke udklækkede æg,
der altsaa maa have været lagt mindst 1,5 maaned senere end
i det fØrstnævnte kuld.I 1898 var fØrste æg i et rede ved
Fredrikstad lagt den 4.juli (Thome).
Rugningen , sorn varer i tre uger,besØrges kun af hunnen,hvor imod hannen tager del i ungernes opdragelse.I et rede ved Fredrikstad var rugningen paabegyndt,medens endnu kun 3-4 æg var
lag•.
AKERRIKSE (Crex crex).Agerrix.
Bd.II.s.353.Udbredelse:Agerrixen ruger almindeligt i de fleste
lavereligge nd e strØg op til sØndre Helgeland.
Bd. II.s.355. Ab normi tet :Den 27.mai 1884 blev ved Fredrikstad
skudt et eksemplar,en han,som havde en lav,men tydelig aflan~
knold paa nebroden op mod panden.
Bd .II .s.355 .Levevis:Enkelte efternØlere er om hØs t en paatruffet her og der (f.eks.ved Fre dr ikstad) endnu i slutningen af
oktobe r .
SIVHØNE (Gallin ula chloropus) .RØrhØn e,grØ nb e net vandhØne.
Bd.II. s .364 . Ruger meget f aatal l ig og spred t i de sydlige og
vestlige ky st egne op ti l Tr ondhj ems f jor den .
Bd.II .s . 365. 3 eks e mplarer skudt ved Fr edrikstads omegn 14 mai ,
1 5 . novemb er og 4.oktober.Disse hat utvilsomt være t paa trækket.
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Bd.II .s.37 0.Udbredelse:Spredte eksemplarer paatruffet over
hele landet udenfor forplantningstiden.Ruger paa Jæderen o~ i
l'rondhjemstrakt en .
TRANE (Grus grus).(Megalornis gr~s).
Bd.II.s.579.Udbredelse:Under træktiderne besØger den det sydlige lavland,fortrinsvis Kristianiatrakten og Smaalenene.
DVERGTRAPPE (Tetrax tetrax).Smaatrappe.(Otis tetrax).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
TJELD (Haematopus ostralegus).Kjeld .
Bd.II.s.568.Udbr edelse:Kjelden forekommer rugende paa de fleste Øer og stØrre holmer langs hele kystlinjen.Op til omgivelserne ar Nordkap og Varangerfjorden .
Den trænger sjelden dybt ind i de trangere fjorde.I Kristianiafjorden ruger den endnu ved Larkollen (paa ElØ) .
Bd . II.s.57l.Levevis:Ogsaa ved HvalØerne og udenfor Fredrikstad er overvintrende eksemplarer bemærkede .
AVOSETT (Recurvirostra avosetta).Klyde .
Bd.II.s.5ll . Udbredelse:Klyden vides med sikkerhed kun to gange
skudt her i landet,den fØrste ved Fredrikstad 18~0.
ØRKENLØPER (Cursorius cursor).ØrkenlØber.(Cursorius gallicus) .
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
STEPPEBRAKKSVALE (Glareola nordmanni).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
DVERGLO (Charadrius dubius).Mindre strandryle . (Aegial~tis
dubius).
Bd.II.s.554 . Udbredelse :Dvergloen er hidtil saagodtsom udelukkende fundet ved bredderne af Kristianiafjorden,fra HvalØerne ar og op til Øerne udenfor Moss.
Indenfo r det nævnte omraade er den temmelig talrig og mangler
sjelden ved de smaa sandbukter,som med korte mellemrum forekommP.r,isærdeleshed paa fjordens Østside.
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Bd.ii.s.556.Forplantning:I 1896 fandtes aen 6.juni paa ElØ
og Revlingen tilsammen 6 kuld,af hvilke nagle var friske,andre
klækkefærdige.
SANDLO (Charadrius hiaticula}.Præstekrave,stØrre strandryle,
·præst.(Aegialitis hiaticula}.
Bd.II.s.549.Udbredelse:Denne art er talrig mangesteds paa
sandede eller lerede lokaliteter langs hele kysten fra HvalØerne op til_Varangerfjorden.
Bd.II.s.55l.Levevis:I Smaalenene (Fredrikstad ) viser den sig
i sidste. trediedel af marts og kan enkelte aar være talrig
inden udgangen af maaneden.
Bd.II.s.553.Forplantning:I et rede paa HvalØerne laa æggene
paa det nØgne fjeld paa et punkt,hvor to hinanden krydsende
sprækker dannede .e n liden fordybning .
HVITBRYSTLO (Charadrius alexandrinus).Hvidbrystlo,hvidbrysted
ryle,sortbenet ryle . (Aegialitis alexandrinus}.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
BOLTIT (Charadrius morinellus).Pomerantsfugl,rundfugl,aakerloball.(Eudromias morinellus}.
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
BERINGLO (Pluvialis dominica) . Behringslo,sibirsk heilo .
(Charadrius dominicus).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HEILO (Pluvialis apricaria).Helun,aakerlo,brokfugl.(Charadrius apricarius).
Bd.II.s.527.Udbredelse:Ruger i vidjeregionen over hele landet
og paa lyngmarkerne langs kysten.
Den forekommer i mindre antal paa l~ngmarkerne langs kysten,i
enhver hØide over havet,helt fra Sydvaranger ned til Jæderen
og Kristiansand,samt hist og her paa egnede lokaliteter langs
sydkysten,fortinsvis paa flad e Øer,helt Østover til HvalØerne.
TUNDRALO (Pluvialis sguatarola) . Strandlo,kystbrokfugl,spansk
helun.(Squatarola squatarola}.
Bd.II.s.536.Udbredelse:Træffes langs Norges kyster under træk-
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Bd.II.s . 538.Levevis:Ved Fredrikstad er et og andet eksemplar
skudt om hØsten,tidlig st 14.august (1888),sene$t 12.oktober
(1886).
VIPE (Vanellus vanellus) .Vibe.
Bd . II.s520.Udbredelse:Østenfor Lindesnes ruger den i mindre
antal paa de flade kystØer,saasom paa HvalØerne.
Bd.II.s.52l.Ved Kristianiafjorden ruger den ikke længre ind
end paa ElØ ved Larkollen .Nogle par har aar lig pleiet at ruge
paa en aager ved gaarden Nordby i Tune (Smaalenene).
Bd.II.s.525.FØde:I et overvintrende indiYid (fra HvalØerne
29.januar 1884) fand tes en mængde biller samt noctue-larver.
Bd.II.s.525.Forplantning:Ved Fredrikstad er der rundet æg i
sidste uge af april,men som regel lægges de i fØrste halvdel
af mai (Thome).
POLARSNIPE (Calidris canutus).Islandssneppe,islandsk strandvibe.(Tringa ca nutus).
Bd.II.s.406.Udbredelse:Under træktiderne,hovedsagelig om
hØsten, besØger islandssneppen vert lands kyster fra HvalØerne
cp til Finmarken.Paa kyststrækningen mel lem Lindesnes og Hval Øerne sees den idethele sjelden,men kan dog som regel træffes
enkeltvi• eller i smaase ls kaber paa de flad e strækninger udenfor Fredrikstad om hØsten (hvorimod den ikke vides bemærket
her om vaaren) .
Bd.II.s . 409.Levevis:Ved Sarpsborg er et par eksemplarer akudt
allerede den 8.juli og ved Fredrikstad et par i sommerdragt
den 26.juli.
SANDLØPER (Calidris alba).SandlØber,foranderlig strand lØ ber.
(Calidris leucophæa).
Bd.II.s.4 4l.Udbredelse : BesØger Norges kyster under hØsttrækket.Kysterne Østenfor Lindesnes besØger den kun undtagelsesvis,men er dog paatruffet enkelte steder,som f.eks .ved Fredrikstad lO.oktober 188o,6.oktober 1886 og 29.oktober 1898.
DVERGSNIPE (Calidris mi nu ta).Dvergsneppe,liden strandvibe.
(Tringa minuta).
Bd.II.s.428 . Udbredelse:Sees sØndenfor Finmarken under trækket.
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ar mai.Den t ræffes aarli g ved strandkanterne langs Krist i aniafjorden.
TEMMINCKSNIPE (Calidris temminc kii ).Temmincksneppe, Temmincks
strandvibe. (Tringa temminckii ).
Bd.II.s.424. Levevis:Endel yngre,ikke forplantningsdygtige
individer træffe s hele sommeren over hist og her langs vest kysten lige ned til Jæderen og HvalØerne,dog idethele kun et
ringe antal.I lØbet av august forener disse sig med de norde ni f ra kommende fl okke og trækker sydover ifØlge med disse.
TUNDRASNIPE (Calidris ferruginea).Krumnebbsneppe,krumnebbet
strandvibe,spovenebbet strandvibe.(Tringa ferruginea).
Bd.II . s.413.Udbredelse:I fjordene Østenf or Lindesnes viser
den sig som regel kun sparsomt under hØsttrekket.Et mindre
antal kan paatreffes ved Øieren og kysten a f Smaalenene .
FJÆREPLYTT (Calidris maritima).Fjærepist,fjæremus. (Tringa
maritima) .
Bd.II.s.436.Udbredelse:Om hØsten vinteren og vaaren besØger
den i store flokke fortrinsvis de nordlige og vestlige kyst landskaber,noget sparsommere Finmarken og sydkysten Østenfor
Lindesnes,hvor den dog træffes Østover til HvalØerne.
MYRSNIPE (Calidri s alpina).Foranderlig strandvibe.(Tringa
alpina ).
Bd.II.s.416.Udbredelse:Ruger over hele landet,sydpaa mest ved
kysten og paa fjeldmyrene.
Bd.II~s.417. Under trækket forekommer den i store antal langs
de sydlige kyster.
FJELLMYRLØPER (Limicola falcinellus).Brednebsneppe,brednebbet
strandvibe.(Limicola platyrhyncha).
Bd.II.s.4 0l.Udbrede l se:Den træffes ogsaa oftere paa HvalØerne
om hØsten .
Bd.II.s.4 03. Levevi s :Brednebsneppen er en trækfugl som indfi nder
sig til lavlandet omkring Kristianiafjorden i slutningen af
mai og begyndelsen af juni.Om hØsten viser den sig atte r paa
lavlandet i september,delvis ogsaa i slutningen af august.

BRUSHANE (Philomachus pugnax).(Machetes pugnax).
Bd.II .s. ~87.Udbredelse:Under trækket,fortrinsvis om hØsten,
træffes den i mængde paa enkelte gunstige lokaliteter,specielt i kystegnene.Som steder hvor den herunder bemærkes i
stØrre antal,kan nævnes bl.a.Smaalenene.
Bd.II.s . ~88 . Udseende:Ved ankomsten til landet er hannernes
krave fuldt udviklet.En en~elt gang (Fredrikst ad 2 .mai 1890)
har hr.Thome erholdt et individ,hvis krave var i frembrud,
idet alle fjær havde blodspoler.
Bd.II.s.~89.Levevis:Brushanen ankommer til de sydlige landsdele i fØrste halvdel af mai,undertiden allerede i de sidste
dage af april.KjØnnene synes herunder at trække hver for sig;
en flok paa 40-50 stykker,som den lO.mai 1885 opholdt sig paa
Øren ved Fredrikstad,bestod saaledes alene ar hanner.
Ved Fredrikstad blev en han et aar skudt allerede 8 _april.
KVARTBEKKASIN (Lymnocryptes minimus).Halvenkel bekkasin .
(Gallinago gallinula).
Bd.II.s.396.Levevis:Om vaaren indfinder den sig allerede i
april,undertiden allerede i begyndelsen af maaneden,og træffes
da sparsomt fortrinsvis ved sivomkransede,mytlændte tjern;
men begiver sig snart op til rugestederne .
Om hØsten er den derimod ulige talrigere og træffes da hvert
aar paa enkelte bestemte lokaliteter,undertiden i stort antal.
De fØrste pleier at vise sig allerede i slutningen af august,
men de fleste i september. Endel kommer fØrst, efterat fr.o stnetterne er begynt i midten af oktober,paa hvilken tid de
fleste enkeltbekkasiner allerede er forsvundne.
Særlig yndede lokaliteter findes flere steder i de sydlige
kystlandskaber.Af saadanne kan nævnes omegnen af Fredrikstad
(hvor den et aar saaes i stØrst antal l.nQvember) og VandsjØ
nær Moss.
Ved Fredrikstad skjØd cand.Thome den 2 . oktober 1881 sammen
med en jagtkamerad 27,og den 9.oktober samme aar hele 44 eksemplarer .
ENKELTBEKKASIN (Gallinago gallinago).Mækregauk.
Bd.II.s.389.Udbredelse:Ruger almindelig over hele landet.
Bd.II.s.390.Paa lavlandet træffes den talri gst under træktiderne,men ruger dog paa de fleste steder i mindre antal,

-25ogsaa paa de flade Øer langs kysten,saasom paa Hvaløerne,hvor
den endog er rundet bosat i stØrre antal.
Bd.II.s.393.FØde:HØsten 1881 fangedes ved Fredrikstad et eksemplar i en trostesnare,som var anbragt langt ude paa en gren
nær en bekkasinmyr.Dette maa være skeet tilfældigt;rognebærene
var endnu urØrte .
. Bd.II.s.393.Forplantning:Paa HvalØern~ saaes et aar flugtvoksne
unger allerede den 9.juni.
DOBBELTBEKKASI~ (Gallinago media).
Bd.II.s.384.Udbredelse:Paa det sydlige lavland træffes den
hovedsagelig paa enkelte flade Øer langs kysten,saasom paa
HvalØerne.

RUGDE (Scolopax rusticola).
Bd.II.s.376.Udbredelse:Ruger almindelig i skovtrakterne op
til polarcirkelen.
Bd.II.s.377.Farve-variationer:Universitetsmuseet eier to blegtfarvede hunner,begge skudt ved Moss (28 marts og 6.april).
Bd.II . s.379.Levevis:Hannernes "træk" eller parringsflugt om
vaaraftenerne begynder straks efter ankomsten; i Skjeberg blev
saaledes en rugde skudt paa træk allerede den 17.marts (1914).
Bd.II . s.38l.Forplantning:Et rede i Aremark laa under et par
lØvbuske,kun 13 meter fra et beboet hus .
Bd.II.s.382.Reder med rugede eller friske æg er rundet flere
steder endnu i siste halvdel af juli,og halvvoksne unger af
disse hØstkuld stØdes jevnlig op under aarfugljakterne endnu
i slutnirtgen af august.Saaledes traf hr.Huitfeldt-Kaas ved
KornsjØ grænsestation den 23.august 1887 et kuld knapt flugtvoksne unger,som endnu lededes af forældrene,af hvilke den
ene vedblev længe skrigende at forfØlge jægeren.
§VARTHALESPOVE (Limosa limosa).Sorthalespove,sorthalet rØdspove,sorthalet langneb.
Bd.II.s.499.Udbredelse:Af denne art vides med sikkerhed kun
to eksemp.larer skudt i landet ,det fØrste ved Fre drikshald
vaaren 1860.
LAPPSPOVE (Limosa laoponica).Laps pove,rustrØd langneb,rØdspove.
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kysten.
Ved sydkysten er flere eksemplarer skudt i aarenes lØb helt
ned til Fredrikstad og HvalØerne .
Bd.II.s.495.Levevis:Ved Fredrikstad har Thome skudt et og
andet eksemplar i tiden fra 26.april til 3.juni.
SMASPOVE (Numenius phaeopus).Smaaspove.
Bd.II.s.507.Udbredelse:Sydkysteo besØges kun under træktiderne.
STORSPOVE (Numenius arquata).(Numenius arquatus).
Bd.II.s.502.Udbredelse:Under træktiderne er den almindelig
ved sydkysten,hvor den i tidligere aar er påvist rugende ved
VandsjØ nær Moss.
Bd.II.s.503.Levevis:Storspoven hØrer til vore tidligste trækfugle,idet trækket saavel paa Jæderen som i Smaalenene begynder allerede i marts,men vedvarer til ud i mai.
Tiden for ankomsten varierer forØvrig betraktelig fra aar til
aar.I 1894 saaes saaledes den fØrste ved Fredrikstad 13.marts,
og efter den 19.samme maaned var den almindelig.I 1895 blev
den fØrste skudt paa OnsØholmerne 3l.marts ; i midten ar april
var den almindelig,og i mai saaes talrige flokke , af hvilke en
paa omkring 100 rugle trak nordpaa over SØsterØerne den lO.mai .
Den trækker ofte i meget store flokke og fortrinsvis om natten.
En flok paa flere hundrede individer,som i mØrket om aftenen
den 28.april 1883 saaes at trække nordover forbi Fredrikstad i
betydelig hØide,var ordnet i en næsten ret linie.
Bd.II . s.505.FØde:En storspove skudt i Skjeberg 4.september
1887 indeholdt bær af Myrtillus.
SOTSNIPE (Tringa erythropus).Sotsneppe , sortgraa sneppe.
(Totanus erythropus).
Bd.II.s.478.Heller ikke hØsttrækket synes i nogen synderlig
grad at berØre landets kystlinie.
Spredte eksemplarer kjendes skudt om hØsten bl.a.i omegnen
ar Fredrikstad.
Bd.II.s.479.Levevis:De fleste hØst-eksemplarer har været iagttaget i september og oktober,undertiden allerede i august
(Fredrikstad 23.august 1892).
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Bd.II.s.464.Udbredelse:Denne sneppe ruger almindelig paa de
fleste steder rundt hele kysten fra HvalØerne ap til den russiske gramse.
GLUTTSNIPE (Tringa nebularia).Glutsneppe.(Totanus nebularius).
Bd . II.s .459.Udbredelse:BesØger under trækket det sydlige lavland.
I dalbundene og paa det egentlige lavland sØndenfor Dovre er
den neppe nogensinde rundet rugende;dog er det sandsynligt,at
et og andet par kan ruge ved de store myrstrækninger paa Jæderen samt muligens andre steder paa lavereliggende Øer og strande
hvor den undertiden er iagttaget om sommeren (saa ledes ved
VandsjØ indenfor Moss) .
SKOGSNIPE (Tringa ochropus).Skogsneppe,graabenet sneppe.
(Totanus ochropus).
Bd.II.s.473.Udbredelse:Er ikke sjelden i landets sydØstlige
skovtrakter.
Bd.II.s.476.Forplantning: Et kuld fra Aremark 1904 laa i et
maaltrostrede.Dette laa i en bjerk og var meget skrØbeligt,
næsten kun et skald,fuldt ar forskje llig slags rusk.Et andet
kuld fra Aremar'k fandtes i et graatrostrede .
Æglægningen finder sted i mai,som det synes,ofte i fØrste
halvdel af maaneden.I et par kuld fra Aremark var saaledes
det fØrste æg lagt lO.og 12.mai.
GRØNNSTILK (Tringa glareola).GrØnbensneppe.(Totanus glareola) .
Bd.II.s.468-469.Udbredelse:Ruger sjelden paa lavlandet Østenfjelds.Bl.a.ved VandsjØ nær Moss og paa HvalØerne (Arekilen).
STRANDSNIPE (Actitis hypoleucos).
Bd.II.s.482 . Udbredelse:Ruger almindelig ved elve og indsjØer
over hele landet.
STEINVENDER (Arenaria interpres).Stendreier,stenvelter,bergryt,kvikkekjeld.
Bd.II.s.56l.Udbredelse:Stendreieren ruger mere eller mindre
almindelig langs hele skjærgaarden fra HvalØerne op til Varangerfjorden.
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træktiderne,da den særlig om vaaren træffes temmeli~ almindelig bl.a. paa HvalØerne.

SVØMMESNIPE (Phalaropus lobatus).SvØmmesneppe,smalnebbet
svØmmesneppe.
AnK~tt fot_Norge,me n ikk~ spesiellt for Østfold.
POLARSVØMMESNIPE (Phalaropus fuHcarius).PolarsvØmmesneppe.
Brednebbet svømmesneppe.
Bd.II.s.~5~.Udbredelse:l eksemplar,StrØmtangen ved Fredrikstad 8.november 1911 .
POLARJO (Stercorarius pomarinus).Bredhalejo.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
TYVJO (Stercorarius parasiticus).
Bd.III.s.l63.Udbredelse:Ruger alrnindeligt langs hele nord og
vestkysten,Østenfor Lindesnes sparsommere.
Medens den i den ytre del ar Kristianiafjorden endnu er
noksaa almindelig,sees den yderst sjelden indenfor DrØbak.
FJELLJO (Stercorarius longicaudus).Fjeldjo.
Angitt ~for Norge,men ikke spesiellt for Østfold .
STOR JO ( Sterco'rarius skua) .
Angi tt for Norge,men ikke for Østfold.
DVERGMAKE (Larus minutus).Dvergmaage.
Bd.III.s.217.Udbredelse:Det fØrste kjendte eksemplar af denne
art,en ung han,blev skudt ved Fredrikstad- 30.oktober 1882.
Den 5. januar 1909 blev en yngre han med sort halespids skudt
ved Græsvig pr.Fredrikstad.
Bd.III.s.218.Udseende:(Her gis en nærmere beskrivelse av den
unge hannen som ble skutt 30.oktober 1882.MV.komm.)
Bd.III.s.219.Levevis:I en ung han (Fredrikstad 30.oktober)
fandtes nogle faa insekter,hvoriblandt kunde gjenkjendes dele
af en Aphodius.
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Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
HETTEMÅKE (Larus ridibundus) . Lattermaage.
Bd.III.s.2ll . Udbredelse :Forf1Øine eksemplarer er paatruffet
paa flere steder langs kysten fra Fredrikstad op til Trondhjemsfjorden.(Ruger på Jæderen).
Ved Fredrikstad bemærkedes 6 stykker den 12.mai 1890,en ungfugl 24.juli 1899,og i 1909 havde en flok i flere dage omkring midten af april tilhold ved Græsvig i byens omegn.
Sammesteds saaes adskillige-indtil ca.20 paa en gang- i
tiden fra 16.april til 26 . mai 1912.
FISKEMÅKE (Larus canus).Fiskemaage.
Bd.III.s.l84.Udbredelse:Almindelig langs hele kysten.Østenfor Lindesnes er kolonierne mindre.
SILDEMÅKE (Larus fuscus).Sildemaa ge,gul fØt ting .
Bd.III . s .206 .Udbredelse:Østenfor Lindesnes sees den hovedsagelig kun under træktiderne,da den trænger op i fjo r dbundene
og elvemundingene,men findes dog ogsaa paa denne strækning
rugende hist og her .
GRÅMÅKE (Larus argentatus).Graamaage.
Bd.III.s.l90.Udbredelse:Stationær langs hele kysten,paatreffes nu og da i indlandet.
GRØNLANDSMÅKE (Larus glaucoides) . Hvidvingmaage,(Larus
leucopterus).
Bd.III.s.l95.Udbredelse:SØndenfor TromsØ påtræffes den kun
tilfældigt,men enkelte eksemplarer er skudt i aarenes lØb,
saaledes bl.a. ved en indsjØ i Smaalenene 1847 og i Skjebergkilen 1896.
POLARMÅKE (Larus hyperboreus).Blaamaage.(Larus glaucus).
Bd.III.s.l98.Udbredelse:I de ydre dele af Kristianiafjorden
kan den under visse aar være talrig.Saaledes forekom den vinteren 1890- 91 i hundredevis under sildefisket ved HvalØerne,og
var velkjendt af jægerne i omegnen,som ofte bragte den tiltorvs
i byerne (saaledes indkom den 24.december talrige ungfugle til
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Fr edr ikstad).De n vedblev at holde sig omkring HvalØerne indtil udgangen ar februar 1891 .
Ogsaa i de senere vintere er den bemærket ved kysten af Smaalenene,omend sparsommere end under det overnævnte aar.
Bd.III.s.l99.Parve-variationer:Et eksemplar skudt ved Larkollen i Kristianiafjorden 29.december 1875 var snehvid overalt
med gult neb og et svagt gulagtigt skjær omkring nebroten.
SVARTBAK (Larus marinus).Svartbag,havskaar,stormaase.
Bd.III.s.200-20l.Udbredelse:Ruger almindelig langs hele kysten.
SØndenfor Stavanger viser den sig oftest under træktiderne og
om vinteren,men træffes dog endnu paa SØsterØerne udenfor
Kristianiafjorden rugende i selskab med alker og lomvier .
ROSENMAKE (Rhodostethia rosea).Rosenmaage.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold .
KRYKKJE (Rissa tridactyla) .Krykje,tretaaet maage .
Bd.III.s . 227.Udbredelse:Om vinteren fØlger den ofte sildestimerne og kan da sees i stØrre eller mindre antal paa forskjællige st·eder af kysten helt ned til HvalØerne.
!SMAKE (Pagophila eburnea).Ismaage,hvidmaage,Spitsbergmaase,
havrype.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SPLITTERNE (Sterna sandvicensis).Kentterne.
Bd.III.s.25~.Udbredelse:Paa Koppang station saaes i 1895 et
ud stopped yngre eksemplar,som angaves skudt i Kristianiafjorden flere aar tidligere og kjØbt af en ukjendt person.
MAKRELLTERNE (Sterna hirundo).
Bd.III.s .243 .Udbredelse:Ruger almindelig langs kysten indtil
ovenfor Lofoten.
I VannsjØ nær Moss har i en aarrekke en mindre koloni (paa ca.
26 par) pleiet at ~ave tilhold.
Bd.III.s.2~5.Levevis:Ved Fredrikstad saaes den i 1896 fØrste
gang l3.mai,men var fra denne dag af talrig.
Bd.III. s .2~7.Forplantning:I 1882 fandt Thome udenfor Fredrikstad de fØrste æg allerede 28.mai,og reder med friske æg er saa-
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juni.
RØDNEBBTERNE (Sterna paradisaea).Nordisk terne.
Bd.III.s.250-25l.Levevis:Universitetsmuseet har flere ~ange
modtaget eksemplarer skudt omkring midten af oktober,ved hvilken tid den enkelte aar kan sees næsten daglig saavel i Fredrikstad-trakten som i de sydvestlige kystegne.
DVERGTERNE (Sterna albifrons).(Sterna minuta).
Bd.III.s.256.Anm:Den 20.juli 1890 saa hr.Tom Pettersen ved
TorbjØrnskjær,Fredrikstad en fugl,som muligens kan ha været
en dvergterne (Sterna minuta).Den havde hvid bug,var lidt
stØrre end en taarnsvale,flØi som en terne og stod ofte stille
i luften.
SVARTTERNE (Chlidonias niger).(Hydrochelidon nigra).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
LOMVI (Uria aalge).Spidsnebbet alke.(Uria troille).
Bd.III.s.343.Udbredelse:Den sydligste rugeplads for lomvi
her i landet er paa SØsterØerne ved udl~bet af Kristianiafjorden.IfØlge Thome talte denne koloni i 1876 omtrent 30
par,men i 1889 kun 10 par.Den hjemsØges aarlie af ægsamlere
og tØr derfor muligens nu være forsvund en.
Bd.III.s.344:Lomvien var i slutningen af oktober 1893 usedvanlig talrig rundt Fredrikstad og Moss,og den 29.oktober blev
36 stykker skudt i VannsjØ indenfor den sidstnævnte by.
I FemsjØen angaves lomvien at være talrig i slutningen af
oktober 1893.
Bd.III.s.345.Udseende:Lomvien har et fuldstændig dragtskifte.
Vinterdragten anlegges hos de gamle i slutningen af september; hos et eksemplar fra HvalØerne saaes de fØrste hvide
fjær i den sorte strube den 12.september.
Et eksemplar af formen ringvia,skudt ved Fredrikstad 6.februar var allerede i sommerdragt .
I 1891 traf Thome udenfor Fredrikstad den 7.og 14.marts.
enkelte lomvier i fuld sommerdragt,medens de fleste,sandsynligvis ungfuglene ved samme tid endnu ikke havde paabegyndt
dragtskiftet.

- 32Bd.III.s.3~7.FØden: Ved Fredrikstad indfinder den sig ikke
sjelden i ferskvandet i fæstningsgravene for at fiske karudser.
Bd.III.s.3~8.Forplantning:Forøvrigt forekommer ogsaa mange
forsinkede kuld.Thome fandt saaledes et nylagt æg paa SØsterØerne ved Fredrikstad endnu den 7.juli.

POLARLOMVI (Uria lomvia).Spitsberglomvi.
Angitt for Norge, men ikke for Østfold.
ALKE (Alca torda).Klubalke,brednebbet alke.
Bd.III.s.376.Levevis:Længre ude i fjorden er i regelen masserne endnu stØrre.Eksempelvis kan nævnes,at ifØlge Thome
skjØd 2 mand fra OnsØ i vinteren 1909-10 henholdsvis ca.3000
og ca.4000 "alker" : alker og lomvier.
TEIST (Cepphus grylle).(Uria grylle).
Bd.III.s.352.Udbredelse:Teisten ruger almindelig paa holmer
og skjær fra HvalØerne op til grænsen mod Rusland.
Bd.III.s.357.Forplåntning:I landets sydlige dele indtræffer
rugetiden omkring midten af mai,undertiden allerede i begyndelsen af maaneden.Saaledes er paa Misingen,SØsterØerne og
andre i udlØbet af Kristianiafjorden de fØrste æg undtagelseevis fundet.i de fØrste dage af mai.I 1882 fandtes det fØrste
æg allerede l.mai; i 1886 saaes klækkefærdige æg den 26.samme
maaned.Mange legger dog fØrst æggene tre uger sene re,saaledes
at man paa den samme lokalitet kan finde unger af temmelig
forskjellig stØrrelse.
ALKEKONGE (Alle alle).(Mergulus alle).
Bd.III .s.359.Udbredelse:Alkekongen besØger om hØsten og vinteren vort lands kyster fra Varangerfjorden af ned til Bohuslen,men sjelden i noget betydelig antal,skjØnt den ialmindelighed viser sig i næsten alle fjorde.Den indfinder sig gjerne
sammen med alkerne i oktbber,og er almindeligst i november.
Undtageleesvis er den ved en leilighed paatruffet udenfor
Fredrikstad saa tidlig som 2~.se ptember.
Bd . III . s.360.0gsaa i den seneste tid er den flere gange observert i stØrre afstand fra havet . Den 16.december 1893 kom
en alkekonge spadserende ind paa gaardsplassen paa Sarpsborg
skole .
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hvor den forbliver indtil isen i l~bet af december legger sig,
er den saa lidet sky,at man stundom kan slaa den ihjel med
aarene.Oens kj~d ansees for at være meget velsmagende.
LUNDE (Fratercula arctica ). Lundefugl,lund.
Bd.III.s.36Q.Udbredelse:Den sydligste rugeplads her i landet c
er paa SØsterØerne og Misingen ved udl~bet af Kristianiafjorden.
Paa hver af de nævnte steder findes en liden koloni paa 6-10
par,som har holdt sig omtrent uforandret i de senere aar,t iltrods for at rederne ofte plyndres.
Bd.III.s.365.En sjelden gang forvilder den sig ind i landet.
I midten af august 189~ fangedes saaledes et eksemplar i en
myr paa RØmskogen i Smaalenene.
Bd . III.s.37l.Forplantning:Paa SØsterØerne og Misingen lægges æggene indtil et par meter dybt i fje l dsprækker og ial mindelighed uden underlag.
Bd.III.s.372.Ved udlØbet af Kristianiafjorden lægges æggene
omkring eller straks over midten af mai .
STEPPEHØNE (Syrrhaptes paradoxus).Kirgis isk steppehØne.
Bd.II~s.95.Udbredelse:I trakterne rundt Kristianiafjorden
viste sig steppe~nsene omtrent samtidigt med de fØrste paa
Lister (12.mai 1888) .Den 13.mai 1888 blev saaledes to eksemplarer skudt ved gaarden Ullerud i Skjeberg,og den 15.mai
indkom et nyt eksemplar fra et sted i Smaalenene til en vilt handler i Kristiania.Ved Iddefjorden blev et~ p ar steppeh~ns
skudt omkring den 20.mai,og i slutningen af maaneden havde i
nogle dage et par tilhold i en have i Fredrikshald.Ved Ingedal i Skjeberg blev 3 eksemplarer skudt ud af en flok den 3.
juni.
KLIPPEDUE (Columba livia).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SKOGDUE (Columba oenas).Skovdue.
Bd.II.s.8l.Udbredelse:Skovduen forekommer almindelig rugende
paa det sydØstlige lavland,særlig bl.a. i Smaalenene.
Bd .II.s.83.Levevis:Til egnene omkring Kristianiafjorden ankommer den oftest i f~rste uge af april,men ofte ogsaa allerede
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i slutningen af marts.
Hovedtrækket sydover finder sted i oktober maa ned ,men mange
drager væk allerede i september eller fØrst i november.Ved
Fredrikstad er trækflokke paa 100-400 individer bemærkede i
slutningen af september og fØrste uge af oktober.
Bd.II.s.8~.Forplantning:I 1882 fandt Thome æg ved Fredrikstad allerede den s.april.

RINGDUE (Columba palumbus).
Bd.II.s.77.Udbredelse:Ruger almindelig i de Østlige naaleskove op til Trondhjemsfjorden .
TURTELDUE (Streptopelia turtur).
Bd.II.s.88.Udbredelse:Paatruffet tilfældig over hele landet .
Bd . II.s.90.FØde:Et individ fra Glemminge havde i ventrikelen
hvedekorn og smaasten.
MONGOLTURTELDUE (Streptopelia orientalis).Østerlandsdue,
stor turteldue.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
GJØK (Cuculus canorue).GjØg.
Bd.II.s.~2.Udbredelse:Ruger almindelig over hele landet.
Bd.II.s.44.Levevis:Ungfuglene forbliver alltid i landet til
slutningen af august eller ud i september.Saaledes blev et
individ skudt ved Fredrikstad 24 . september.
Bd . II.s . 48.Forplantning:Ofte findes gjØkæg ogsaa i r eder ,
hvor de maa være bragt ind med nebbet efterat være lagt udenfor.I slutningen af september 1901 fandtes f.eks.af P.A.Anker
i Aremark en gjenværende gjØgunge i et hakkespethul,som var
saa trangt,at den ikke kunne komme ud.

TARNUGLE (Tyto alba).SlØrugle,taarnugle .
Angitt for Norge,men i kke for Østfold.
RUBRO (Bubo bubo).Bjergugle,steinul.
Bd.II.s.324.Udbredelse:Som rugefugl forekommer hubroen mere
eller mindre almindelig fra HvalØerne indtil ovenfor polarcirkelen.
Bd.II .s. 324.Uds eende :Af et par fra Lund i On~Ø~skudt samtidig
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SNØUGLE (Nyctea scandiaca).KvitØrn,lemængris.(Nyctea nyctea).
Bd.II.s.329.Udbredelse:Om vinteren,fortrinsvis under lemænaar
besØger den det sydlige og vestlige lavland og skydes næsten
aarligt i egnene omkring Kristianiafjorden.
Bd.II.s.334.FØde:Et eksemplar skudt paa Øren ved Fredrikstad
22.december 1894,sad og spiste paa en alke .
HAUKUGLE (Surnia ulula).HØgugle.
Bd.II.s.343.Udbredelse:Enkelte aar har den i t i den septembernovenber været temmelig almindelig i egnene omkring Kristianiafjorden .
Bd.II.s.344.Levevis:Som foran nevnt,er hØguglen periodisk i
sin optræden.Det er oftest (men ikke altid) under lemæn og
museaar,at den -formerer sig sterkere end vanlig og streifer
ned paa det sydlige lavland,helt ned t il Smaalenene og Kristiansandstrakten.
SPURVEUGLE (Glaucidium passerinum).Spur vugle.
Bd.II.s.336 . Udbredelse:Ru~er spredt i naaleskovene op til
Nordland.
KATTUGLE (Strix aluco).Katugle.
Bd . II.s.30l.Levevis:I Kristianiatrakten saavelsom i alle lavereliggende dele af Syd-norge er den almindeligere end nogen
anden ugle og træffes aaret rundt.
Bd.II.s.303.FØde:En katugle,taget ved Moss lO.august,indeholdt bl.a. 6 fuldvoksne eksemplarer af Locusta verrucivora ..
Bd.II.s.304.Forplantning : Et katuglepar ved Fredrikstad , hvis
fØrste kuld var plyndret,lagde et andet kuld i et nærliggende
træ.Den 3.mai fjerned e s ogsaa disse æg.To· dage senere laa
fØrste æg af tredie kuld i samme rede som det andet.Den 9.mai
kom næste æg,og den 14.mai var der 4.æg,som udrugedes og senere
sammen med faderen indsendtes til universitetsmuseet.
SLAGUGLE (Strix uralensis).
Bd . II.s . 305.Udbredelse:Over midten af forrige aarhundre
syntes den at have udbredt sig og var truffet paa flere steder bl.a. i Smaalenene.
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Bd.II.s.308.Udbredelse:Omkring 1845 blev et eksemplar skudt
ved Fr edrikshald.
I de sydlige landsdele,hvor den er taget helt ned til HvalØerne , har enkelte eksemplarer været dræbt næsten hvert aar.
HORNUGLE (Asio otus).Skovugle.
Bd.II.s.318.Udbredelse:Ruger spredt i de sydØstlige skovtrakt•
er op til Trondhjemsfjorden .
Bd.II.s.319.Den er ofte skudt i den sydØstlige del af Smaalenene,saavel tidlig om vaaren som senhØstes.
JORDUGLE (Asio flammeus).Kortøret ugle.
Bd. II.s.313.Udbredelse :Paa det sydlige lavland træffes den
mest under træktiderne,særlig i visse gunstige aar,då den leilighedsvis er rundet rugende bl.a. i Smaalenene.
Bd.II.s.314.Levevis:Trækkende eksemplarer kan undertiden allerede i begyndelsen af september sees i Smaalenene.
Overvintrende eksemplarer er nu og da paatruffet bl.a.omkring
Kristianiafjorden.
Bd.II . s.316.Forplantning:FØrste gang,at den med !uld sikkerhed blev konstateret rugende paa lavlandet ved Kristianiafjorden,var i 1897,da to halvvoksne unger (I juli) blev rundet
paa SØsterØerne.
PERLEUGLE (Aegolius funerus).(Nyctala tengmalmi).
Bd.II.s.295.Udbredelse:Ruger nogenlunde almindelig op til
polarcirkelen.
I landets sydligere dele hØrer perleuglen til de almindeligere
uglearter.
NATTRAVN (Caprimulgus europaeus).Natravn.·
Bd.II.s.58.Udbredelse:Almindelig rugefugl op til Trondhjemsfjorden.
Bd.II.s.59.Levevis:Under vaartrækket træffes den ikke sjelden
enkeltvis eller i mindre flokke (som kan tælle indtil 50 individer) paa nØgne holmer og skjær udenfor Kristianiafjorden.
Ved Fredrikstad er den et aar bemærket saa tidlig som 20-22.
april , og i de sidste dage af maaneden var den paa flere steder
almindelig (Thome).
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ll.juni 1885,havde tilhold paa en stubbe,hvorfra den foretog
jagtudflukter,og hvor byttet fortæredes.Foruden sin almindelige surrende stemme led den herfra hØre en eiendommelig lokke-·
tone,som begyndte med en skurrende lyd,der efterfulgtes af
en kort flØiten.
TARNSEILER (Apus apus) . Taarnsvale.(Cypselus apus).
Bd.II.s . 53.Udbredelse:Almindelig rugefugl cp til sØndre Helgeland.
ISFUGL (Alcedo atthis) . (Alcedo ispida).
Bd.II.s.63.Udbredelse:Denne hos os ganske sparsommt forekomrnenee art,som i aarene 1820-40 viste sig flere steder saav~l i omegnen ar Kristiania som ved Fredrikstad og Nedenes,men
i de fØlgende 20-30 aar næsten ikke har været omtalt herfra
landet,har i de senere aar atter vist sig i adskillige eksemplarer,alle omtrent i da samme trakter som tideligere.
Mellem 3.og24.februar 1886 havde et individ tilhold i omegnen
af Fredrikstad .
BIETER (Merops apiaster).Biæderen .
Angitt for Norge,men ikke for Østfold .
BLARAKE (Coracias garrulus).Blaaraage.
Bd.II.s.66.Udbredelse:Efter 1764 er den
. ~ paatruffet i tra kterne omkring Kristianiafjorden.Bl.a. i Smaalenene .
HÆRFUGL (Upupa epops).
Bd.II.s.72.Udbredelse:Paatruffet i alle landsdele,men sjelden
og neppe aarlig: ikke paavist rugende her.
I 1811 var den temmelig hyppig,bl.a. i trekterne omkring Kristianiafjorden.
VENDEHALS (Jynx torquilla).(Iynx torquilla) .
Bd.II.s.37.Udbredelse:Ruger paa det Østlige lavland op til
Indherred.
Bd.II.s.40.Forplantning:Æggene lægges almindeligt i slutningen af mai eller begyndelsen af juni,men undtagelsesvis meg e t
tidligere.! 1890 fandtes saaledes ved Fredrikstad et rede med
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GRASPETT (Picus canus) .Graaspet.
Bd. II . s.32.Udbredelse : Temmelig almindelig r ugefugl sØndenfor
TromsØ stift.
GRØNNSPETT ( Picus viridis).GrØnspet.
Bd.II.s.26.Udbredelse:Almindel ig r ugefugl paa passende lokalit eter sØndenfor TromsØ stift.
SVARTSPETT (Dryocopus ~artius).Sortspet,gjertrudsfugl.
Bd .II. s.23.Levevis:Ligesom storflaggspetten var den vinteren
1.90 9-10 usedvanlig talrig i Smaalenene,hvor den nu sjelden
hækker (Thome).
Bd .II. s.30.(Under grØnspet).Hr .Thome iagttog vaaren 1887 ved
en gaard paa VesterØ (HvalØerne) en udlade,hvori der fandtes
22 huller,som dog kun havde gjennemtrængt bordklædningen,og
paa en anden nærliggende lade 8 huller.Alle disse a~gaves at
være hakkede af sortspetten om vinteren.Enkelte af hullerne
var saa store,at fuglen kunde faa plads indenfor,og den i~gt
toges ofte siddende her og titte ud.
FLAGGSPETT (Dendrocopos major).Storflagspet.
Bd.II.s.B . Udbredelse:Ruger over hele landet.
Bd.II .s.lO.Levevis:Vinteren 1909-10 optraadte den i usedvanlig stort antal i omegnen af Fredrikstad.
Bd.II . s.l2.Forplantning:Æglægningen foregaar i lØbet af mai,
undertiden fØrst i begyndelsen af juni eller allerede i april.
Ved Fredrikstad fandtes saaledes et aar 4 æg allerede lB.april.
HVITRYGGSPETT (Dendrocopos leucotos).Hvidrygspet ,hvidrygget
flag spe t.
Bd.II.s.l3.Udbredelse: Ruger op til innherrec .
Bd.II.s.l4.Levevis:I Smaalenene træffes den om sommeren i sær
i tætte,isolerede granholt,hvor det hist og her fi nde s enkelte
b jerke eller andre lØvt rær.
IfØl ge prof.Rasch var den i 1820-30 aarene hyppi~ paa vi s se
lokaliteter paa Østlandet bl.a. Eidsberg ; men siden den tid
har den i en paafaldende grad aftaget.i antal,no~et som til-

dels er tilfældet med alle vore spettearter.
Bd.II.s.l5.Forplantning:Et rede med 3 friske æg,fundet af
Anker i Aremark i begyndelsen af juni 1897,havde fØlgende
dimensioner: Indgangshullets hØide var 56 og bredden 47 mm.
Hulningens vidde ret imod indgangen var 110 mm.,bredden 105
mm.og dybden fra indgangsaabningens nedre rand til red ebunnen
·275 mm.Træet var en asp,som var temmelig frisk.Dets bredde
over redehullet,maalt fra bark til bark,var 320 mm.Der havde
oprindelig været et saar i stammen,med en flænge nedover,hvis
rande havde dannet ny bark.Fliserne var af ulige stØrrelse,
gjennemsnittelig 7-8 mm.lange,men ogsaa baade meget stØrre
og mindere.De længste var indtil 15 mm.
DVERGSPETT (Dendrocopos minor).Dvergspet,liden flagspet.
Bd.II.s.l6.Udbredelse:Ruger her og der over hele landet.
TRETASPETT (Picoides tridactylus).Tretaaspet,tretaaet spette.
Bd.II.s.3.Udbredelse:Denne spette ruger temmelig almindelig
i skovtrakterne fra Smaalenene af op til Sydvaranger.
KALANDERLERKE (Melanocorypha calandra).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
TOPPLERKE (Galerida cristata).Toplerke.
Bd.I.s.538.Udbredelse:Ruger sparsomt i Smaalenene.
Bd.I.s.539.I de senere aar er den observeret paa flere steder.
IfØlge dr.Berbom forekommer den saaledes aarlig ved Borregaard,
Sarpsborg,hvor den bemærkedes fØrste gang 1B96.Da den er stationær her og om vinteren sees i gaderne sammen med gulspurven,
tØr det ansees for sikkert,at den ruger i egnen.Den er,ifØlge
hr.Berbom,lidet sky,holder sig helst paa tomterne og jorderne,
gjØr nu og da en kort udflugt op i luften'og synger et par
triller .! 1912 saaes den ofte ved Skjebergsletten pr.Sarpsborg og iagttoges ligeledes ved Sandesund station.Et eksemplar saaes i Glemminge 5.oktober 1906.
TRELERKE (Luilula arborea).Trælerke.
Bd.I.s.543.Udbredelse:Ruger sparsomt i landets sydØstlige dele,
hovedsagelig i de sydlige dele af Smaalenene.
Trælerken har hos os en ganske indskrænket udbredelse,idet
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sig at forekomme regelmæssigt; her er den dog enkelte steder
saasom i OnsØ og Tune ovenfor Fredrikstad og paa HvalØerne,
temmelig almindelig.
Bd.I.s.S44.Levevis:Trelærken ankommer regelmæssig til landet
i den sidste halvdel af marts,sjelden allerede i begyndelsen af denne maaned,eller i begyndelsen af april.Undertiden
indfinder den sig i flokke paa 8-10 stykker .
Den forlader os i begyndelsen ar oktober eller undtagelsesvis allerede i de sidste dage af september . EfternØlere er
· flere gange bemærket i slutningen ar oktober og en gang (ved
Fredrikstad) endnu den ll.november.
Enkelte eksemplarer kan overvintre i lande t.! 1896 saaes i
Fredrikstad fra l . -26.j anuar en trælerke,som havde tilhold
i gaardene sammen med gulspurven,indtil den tilslut dræbtes
af en kat.
Bd.I .s.545.(Her beskrives biotopen som trelerken lever i i
Smaalenene.mv.komm.)
Bd.I.s.545.FØde:I ~entrikelen ar et eksemplar,taget ved Øren,
Fredrikstad 25.marts 1897,fandtes insekter og larver (af Cantharis) samt enkelte frØ.Et andet individ fra Fredrikstad
indeholdt larver af Agrostis og Cantharis,foruden endel frØ .
Bd.I.s.S46.Forplantning:Et rede ved Ørje laa paa græsklædt
grund paa en stor braate med stubber efter fældte graner. og
med enkelte lØvbuske iblandt.I OnsØ er redet rundet i en
rugager.
Æglægningen indtræffer uregelmæssigt,fra begyndelsen af april
til midten af juli.Af 50 af Thome i Smaalenene iagttagne reder
var fØrste æg lagt i 18 reder i april (fra l.til 28.),i 17
reder fra 1. til 18.mai,i 6 reder mellem 6.og 28.juni og i 7
reder fra l.til 13.juli.
Flere par udruger to kuld aarlig; det fØrste fra fØr midten
af april til ud i mai,det andet fra begyndelsen af juni til
ud i juli.Mellem disse tider er der en lang stund,da dens
sang næsten ikke hØres (Thome).
SANGLERKE (Alauda arvensis) .Lerke.
Bd.I.s.53l.Udbredelse:Ruger almindeligt i lavereliggende,
aabne landskaper op til BodØ.
Bd.I.s.534.Levevis:Enkelte lerker overvintre~ aarlig i landets
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Fredrikstad og Sarpsborg.
FJELLERKE (Eremophila alpestris).Bjerglerke, (al pelerke) .
(Ot6corys alpestris flava).
Bd.I.s.SSO.De steder,hvor de hyppi~s t under trækket har vist
sig,er bl.a.trakterne omkring Fredrikshald og Fredrikstad.
De har her indfundet sig i smaa (eller undtagelsesvis st~rre)
flokke i slutningen af april eller begyndelsen af mai,men er
idethele neppe bemærkede hvert·: aar .
En liden flok,paatruffet den 17.april (1892) ved El~,Moss,
holdt til paa en sandig havstrand.
Ogsaa ·om hØsten er den truffet enkeltvis eller i smaaflokke,
men meget sjeldnere end om vaaren.Oftest er den hemærket i
Smaalenene i tiden fra 24.september til 23.oktober.
SANDSVALE (Riparia riparia).Strandsvale,jordsvale.
Bd.I.s.370.Udbrede1se :Alminde1ig rugefugl i alle landsdele.
Bd.I.s.374 . Forp1antning:Et rede fra Ørje 1912 var bygget af
nogle faa stive straa og belagt med med endel store h~nsefjær,
af hvilke en var længere og bredere end svalen selv.
I en koloni i Sollien var der unger i alle reder den 24.august
(19ll),og endnu den S.september i to af dem.De fleste svaler
havde da forladt stedet (Thome).
LAVESVALE (Hirundo rustica).Ladesvale.(Chelidon rust i ca).
Bd.I.s.376.Udbredelse:A1mindelig rugefugl op til Saltdalen.
Bd.I.s.377.Parve-variationer:Et bleggraadt med sterk glans,
ungt eksemplar insendtes til universitetsmuseet fra Fredrikstad 15.august 1890.Sommeren 1894 klækkede et par hvide svaler
ved Saltnes i OnsØ,hvor de tiltrak sig almindelig opmærksomhed.Deres unger var ogsaa hvide .
Bd.I .s.378.Levevis:Af hr.Thomes iagttagelser fra omegnen af
Fredrikstad fremgaar det,at flere af de ægte trækfugle ankommer indtil en uge tidligere i de sydlige dele af Smaalenene end til de kun 80 km . nordligere beliggende traktee omkring Kristiania . Saaledes iagttages ved Fredrikstad saavel
ladesvalen som tagsvalen næsten hvert aar allerede i slutningen af april.! 188 5 saaes den f~rste gang 2l.april og var talr ig tilstede inden maanedens udgang .
Bd.I.s.38l.For o lantnin~:Sommeren lA?U saaes ved Fredrikstad

et par,som samtidig bygde to reder inde i et pakhus.De paabegyndtes den 8.juli og var færdige den l2.samme maaned.Fire
dage senere indeholdt det ene u æg; det andet blev derimod
ikke benyttet .
Bd.I.s.382 . I hovedbygningen paa Fridheim ved Fredrikshald
lagde i 1911 et ladesvalepar 2 kuld,det fØrste paa 6,det andeti et nyt rede-paa 5 æg,der begge udklækkedes.Ungerne i det
sidste kuld blev madet av forældrene til ud i de, fØrste dage
ar september.
AMURSVALE (Hirundo daurica).Østasiatisk ladesvale.(Chelidon
daurica).
Angitt . ror Norge,men ikke for Østfold .
TAKSVALE (Delichon urbica ).Tagsvale,hussvale.(Hirundo urbica) .
Bd . I.s.364 .Udbredels e:Almindelig rugefugl over hele landet.
Bd.I . s.366.Levevis :Ved Fredrikstad er hovedtrækket flere gange
bemærket i den fØrste uge af mai,og enkelte individer er
seet saa tidlig som 2l.april.
TARTARPIPLERKE (Anthus novaeseelandiae richardi).Storpiplerke.
(Anthus richardi ).
Bd.I.s .595.To gange paatruffet i Norge,det fØrste blev skudt
ved Fredrikshald i august 18q3.
TREPIPLERKE (Anthus trivialis) . Træpiplerke .
Bd.I.s.590.Udbredelse:Ruger i skovlandskaber over hele landet.
Bd.I.s.592.Levevis:Træpiplerken er en udpræget trækfugl.I omegnen ar Fredrikstad hØrtes et aar den fØrste allerede 22.
april.Den sees da gjerne i stØrre haver og i lØvskovene eller
i udkanten ar granskovene .
Bd.I.s.593.Forplantning:I endel reder af andet kuld,iagttaget
af Thome ved Fredrikstad,var de fØrste æg lagt i tiden fra
ll.-17.juli.
HEIPIPLERKE (Anthus pratensis).Engpiplerke.
Bd.I.s.577.0dbredelse: I de sydØstlige landsdele ruger engpiplerken i meget stort antal i vidjebeltet paa fjeldene ned til
Kristiansands stift,men træffes i lavlandet kun hist og her
paa de flade Øer langs kyst e n,som r :eks.p~a HvalØerne.

Bd.I.s.578.Farve-varlationer:En partiel albino,skudt ved Fredrikstad s.mai 1898,er insendt til universitetsmuseet fra hr.
Thome .Den var overveiende hvid,men haandsvingfj ærene og overgumpen var graa.
Bd. I. s . 579 . Levevis: En' overvintrer bemærkedes ved Borge, Fredrikstad,den 2l.januar 1896 (Thome).
Bd.I.s.580.Paa HvalØerne er seet store unger den 2.juni.
LAPPIPLERKE (Anthus cervinus).RØds'trubet piplerke.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SKJÆRPIPLERKE (Anthus spinoletta).(Anthus obscurus).
Bd.I.s.585.Udbredelse:Ruger almindelig paa holmer og skjær
langs hele kysten.
Skjærpiplerken er en almindelig rugefugl i skjærgaarden fra
HvalØerne op til grænsen mod Rusland.
Bd.I.s.587.Levevis:Skjærpiplerken er hos os overveiende stationær og overvintrer 1 flokke langs hele kysten,især i den
ydre skjærgaard,men undertiden ogsaa langt ind i fjordene.Den
22.januar 1882 saaes saaledes et par stykker ved Larkollen .
Bd.I.s.588.I Kristianiafjorden hækker den saa langt ind som
ved Moss.
Bd.I.s.589.Forplantning:Et rede i SØndfjord laa i en lyngtue,ganske som hos engpiplerken,og paa lignende maade er reder
fundne paa Hvaler og SØsterØerne.
Paa HvalØerne har de fØrste æg undertiden endog været lagt i
slutningen af april; et. :rede ,fundet af Thome i 1887, indeholdt
saaledes smaa unger allerede ll.mai.
GULERLE (Motacilla flava).
SØrlig gulerle (Motacilla flava flava) .
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
Såerle (Motacilla flava thunbergi).(Motacilla flava borealis).
Bd.I . s . 57l.Levevis: Den nordlige gulerle viser sig i de Østlandske kystlandskaber næsten udelukkende under træktiderne,
men forekommer da 1 store flokke,specielt om vaaren.
Engelsk gulerle (Motacilla flava flavissima).Rayerle.
(Motacilla rayi).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
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Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
LINERLE (Motacilla alba).
Linerle (Motacilla alba alba).
Bd.I.s.5~5.Udbredelse:Almindelig rugefugl over hele landet.
Bd.I.s.557.Farve-variationer:Et eksemplar fra OnsØ var · hvidagtig med enkelte normale haandfjær.
Bd.I.s.558.Levevis: I 1900 viste enkelte sig ved Fredrikstad
den 3b.marts,men fØrst den lO.april var den nogenlunde almindelig.
I 1894 iagttog Thome oftere sydtrækket ved Fredrikstad.Han
saa linerlerne overnatte i tætte trær paa Græsvik fra slutningen af august til langt ud i september.De pleide at komme
ganske stille flyvende ved solnedgang,og i lØbet af omkring
45 minutter var alle samlede.FØrst ved fuldt dagslys om morgenen begyndte de at give lyd fra sig.
Bd.I.s . 559. Overvintrende linerler bemærkes at og til bl.a.
paa visse steder i Smaalenene.Et og andet individ synes saaledes hvert aar at overvintre i omegnen af Fredrikstad og paa
HvalØerne; undertiden har der optraadt flere i fØlge.Tre eksemplarer saaes saaledes hele vinteren 1890-91 i en af Fredrikstads udkanter,og i 1885 havde en hel flok paa 6 stykker tilhold hele december igjennem ved Soli brug.
Disse overvintrere sØger som oftest fØde paa tØmmerstokkene
i nærheden ar sagbrugene,eller paa opskyllet tang i stranden;
en han,skudt paa HvalØerne 17.december (1893),viste· sig at
være yderst fed.Den havde en feil i vingen,men bruddet var
tilhelet .
Paa HvalØerne er den rundet overnattende i store skarer (hundredevis) i rØrene ved Arekilen.
Paa de ude i havet beliggende smaa Tislerøer har Thome rundet
dem overnattende skarevis under 2 sjØbode .
Bd.I . s.56l.Forplantning: Et par paa Hvaler havde rede i en
liden seilbaad,som laa fortØiet 20 meter fra land.En gang,fØr
kuldet var komplet,blev baaden brugt en hel dag,men redet toges atter i brug og ungerne blev udklækkede.
Et andet par havde tre aar itræk rede i en snekke ved Fredrikstad,og fuglen lod sig her rolig ro afsted,naar snekken blev
brukt.Redet paabyggedes hvert aar og var tilsidst ca.200 mm.
bredt .
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4. til 6.juni (190l).Forældrene lagde derefter nyt ku ld i sam~
me rede;af dette flØi ungerne ud ll.juli .I e~ andet rede sammesteds forlod ungerne redet 13.juni (1907); i det ved siden derar byggede nye rede blev rørste æg lagt 2l.juni (Thome ).
Paa en gaard ved Fredrikstad udrugede et par i lØbet af sommeren 1885,som det antoges,tre kuld efter hverandre . Af det
s i dste kuld forlod de knapt flyvedygtige unger redet den 12.
september,og fodred es endnu længe erter af forældrene .
I 1893 saaes en linerle at fedre sine voksne unger ved Fredriks tad endnu den lO.oktober.
Svartryggerle (Motacilla alba yarellii).Sortrygerle .
(Motacilla lugubrie).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SIDENSVANS (Bombycilla garrulus).Sidensvands.(Ampelis
garrulus).
Bd.I.s.359.Levevis : Vinteren 1858-59 opholdt sidensvanserne
sig i uhyre flokke overalt i det sydlige Norge .
I 1871-72,specielt i januar 1872,optraadte den i u sedvanlig
stort antal over sto~e dele av det sydlige Norge .
Vinteren 1881-82 viste den sig atter i store skarer i det
sydlige Norge.
FOSSEKALL (Cinclus cinclus ).Fossekal.
Bd.I.s.l84.Udbredelse:Fossekallen ruger almindelig i alle
dele af landet,hvor der findes stridtlØbende elve,men er faatalligere i de lavere sydØstlige landsdele,hvor elvene oftest
har et rolig lØb,specielt i Smaalenene og grevskaberne,hvor
den hovedsagelig kun sees om vinteren .
Bd.I.s.l87.Levevis: Ligesom mange andre smaafugle tiltrækkes
den stærkt af lyset.En mand,som en mØrk aften spadserede med
en tændt lygte i haanden langs en bæk i OnsØ,rik besØg af en
fossekal,som vedblev at flyve rundt lygten,til den blev slaaet
i hjel med e n stok.
GJERDESMETT (Troglodytes troglodytes) . Gjærdesmut.
Bd.I.s.l92.Udbredelse:Ruger almindelig op til Trondhjemsfjorden.
Bd.I.s . l98 . Porplantning:Den 13.juli 1877 saaes ved Fredriks hald et rede til a ndet kuld under bygning .
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Bd.I . s . l77 . Udbredelse : Almindelig over hele lande t.
Bd.I.s.l79 . Levevis: Overvintrere er g jentagne ganger paatruffet
ved Fredrikstad,hvor et individ er iagttaget daglig en længere tid i februar .
Bd . ~l80.Et individ sang daglig ved Fredri kstad i begyndelseri af februar .
RØDSTRUPE (Erithacus rubecula).R~dkjælk,rØdstrubesanger.
Bd.I.s.69.Udbredelse:Ruger regelmæssig,fortrinsvis i de indre,
~stlige skovtrakter op til polarcirkelen.
Bd.I.s . 7l.Levevis: I hele januar maaned saaes en r~dkjælk paa
Græsvik ved Fredrikstad .
Bd.I.s . 74 . Porplantning : Et fuldlagt kuld af r~dkjælken,fundet
ved Fredrikstad den 12.juli,indeholdt 5 æg.
BLASTRUPE (Luscinia svecica ). Blaakjælk . (Cyanecula suec iea).
Bd.I.s.78.Levevis: Paa lavlandet i de sydlige landsdele forekommer blaakjælken . under t rækket kun sporadisk og i lidet antal,og det er sandsynligt,at de her paatrufne individer til h~rer den stamme,som hækker paa de sydlige fjelde .
SVARTRØDSTJERT (Phoenicurus ochruros ) .Sotst j ert,sort r~d
stjert.(Phoenicurus gibraltariensis).
Bd.I.s.88 . Udbredelse: Fire ganger t i lfældigt paatruffet i
Norge .Den tredie,en han,blev skudt paa Hval~erne (ved Kristianiafjordens indlØb) 27 . marts 1885 .
RØDSTJERT (Phoenicurus phoenicurus).
Bd.I.s.83.Udbredelse: Ruger almindelig paa gunstige lokaliteter over hele landet.
BUSKSKVETT (Saxicola rubetra) . Buskskvæt.(Pratincola rubetra) .
Bd.I.s.97 . Udbredelse : Ruger almindelig op til Saltdalen.
Bd.I.s.lOl.Forplantning: Dværgæg kan undertiden forekomme.Et
rede rundet ved Fredrikstad 3.juni 1885;indeholdt 7 æg,hvoraf
det ene kun havde halvparten af den normale st~rrelse og kun
indeholdt spor af blomme . De ~vrige 6 var usedvanelig store.
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rubicola) .
An~itt for Norge,men ikke for Østfold.
STEINSKVETT (Oenanthe oenanthe) . Stendulp,stenskvæt.(Saxicola
oenanthe).
Bd. I. s. 91. Almindelig over hele Norge._
Bd.I.s.96.Parasiter: Den 20.juni 1884 fandt cand.Thome _i nærheden af Fredrikstad en næsten voksen unge af stendulp,som
viste sig næsten ikke kunne flyve,idet der under huden var
indkvarteret et stort antal fluelarver,som især fandtes bosat
i vingeleddene,paa ryggen og i nakken.Ryggens hud var sterkt
opsvulmet.
GULLTROST (Zoothera dauma).Flæktrost , kines isk trost.
(Oreocincla aurea) .
Angitt for No r ge,men ikke for Østfo l d.
SIBIRTROST (Zoothera sibirica).Sibirietrost.(Oreocincla
sibirica).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
RINGTROST (Turdus torguatus).
Bd . I.s.53.Levevis: Ved Fredrikstad er han og hun engang truffet allerede 18 . marts (1910) .
Bd .I.s. 54.Flere overvintrende eksemplarer fangedes ved Fredrikstad i den strenge og paa rognebær usedvanlig rige vinter
1892-9 3.
SVARTTROST (Turdus merula) .Solsort,sorttrost.
Bd.I.s.43.Udbredelse: Ruger i lavereliggende egne op t il polarcirkelen.
Bd.I.s.47.Levevis: Ved Predrikstad ,hvor solsorten oftere er
bemærket overvintrende,var den talrig i januar 1893,men trak
bort i februar.
Bd.I.s.49.Forplantning: Et rede ved Fredrikstad laa i udkanten
af skoven mellem et par tætte smaagraner . Det bestod af grankviste,enkelte grovere straa,lidt granlav og lØvblade,underst
tillige lidt bregner.Indvendig var en fast skaal af j ord,udforet med tØrre tynde straa,rØdder og f ine lyngkviste .

BRUNTROST (Turdus naumanni).Sibirie-rØdvinge.(Turdus fuscatus).
Stepoebruntrost (Turdus neumanni eunomus ).
Bd.I.s . 20.Udbredelse:Tilfældigt paatruffet 4 gange i Norge.
Det fØrste eksemplar,en ung han,fandtes hos en vilthandler i
Kristiania i et knippe ar rØdvinger,og var fanget i Eidsberg
i Smaalenene den 20.oktober 1889.
Bd.I.s.22.Udseende: (Hannen fra Eidsberg er beskrevet her MV ).
TAIGATROST (Turdus ruficollis).
Svartstrupetrost (Turdus ruficollis atrogularis).Sorts t rubetrost (Turdus atrogularis) .
Bd.I.s.23.Udbredelse:Paatruffet to gange i Norge .
Bd.I.s.24.Det andet eksemplar,en ung hun,ble~ fanget blandt
kramsfugl ved Tomter i Eidsberg den 30.oktober 1894 og indkjØbt
til museet fra en vilthandler i Kristiania.Fuglen var meget
fed.
GRATROST (Turdus pilaris ).Graatrost,b jerketr ost,fjeldtrost,
skidttrost.
Bd.I.s.33.Udbredelse:Ruger almindelig over hele landet.
MALTROST (Turdus philomelos).Maaltrost,natvake,talatrost.
(Turdus philomelus).
Bd.I.s.27.Udbredelse: Især i naaleskov over hele landet.
Bd.I.s.29 . Monstrositey: Hos e t eksemplar,som opbevaredes paa
Ankers samling ved Fredrikshald (i 1B65),krydsede nebspidserne hverandre ligesom hos en korsneb (Loxia).
Bd.I.s.33.Forplantning: Ved Fredrikstad er det fØrste æg
fundet allerede 25.april.
RØDVINGETROST (Turdus iliacus).RØdvinge,bØgtrost,enertrost,
steintrost.(Turdus musicus).
Bd.I.s.l2.Udbredelse: RØdvingen forekommer rugende i saavel
bar- som lØvskog over hele Norge.! de sydØstlige landsdele
foretrækker den det subalpine omraade fremfor lavlandet og
ruger almindelig paa fjeldene fra granregionens Øvre dele op
i bjerkebeltet,men den hækker ogsaa,omend i mindre antal,i
de lavere liggende egne helt ned til Smaalenene.
Bd.I.s.l4.Farve-variationer: Mere fuldstændige albinos er
gjerne blegrØdt eller rØdgult farvet,ofte med de hos den norm?.le
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fremt r ædende.En slik albino er bl.a. indsendt til universitetsmus e et •fr a Fr edrikshald.Den var fanRet i oktober maaned.
Bd.I . s.l6.Leve vis: I januar 1893 so l gtes den i hundr evis paa
torvet i Fre drikstad .
DUETROST (Turdus viscivorus).Dobbelttrost~hjerpetrost.
Bd.I.s.4.Udbredelse: Duetrosten har sin fornemste udbredelse
i de lavereliggende sydØstlige landsdele.Den er den sjeldneste
aC de i Norge rugende trostarter o ~ optræder ingen steds talrig.Hyppigst ruger den i Smaalenene og i Kristiansandstrakten.
Bd.I.s.?.Levevis:Duetrosten ankommer som regel til Smaalenene
fra 20.marts til l5.april,noget forskje l lig i de forskjellige
aar.Den viser sig gj erne i smaa flokke,der sjelden tæller saa
mange som 15-20 eksemplarer.
Bd.I.s .8. I Smaalenene og ved de ydre dele af Kristianiafjorden
overvintrer de i betydelig stØrre anta! end ved Kristiania.
Specielt paa steder,hvor der er mange enerbuske,og i de aar,
da enerbærene slaar godt til.Ved Fredrikstad forekommer næsten
hver vinter et eller andet individ,ofte i fØlge med andre
trostearter.
Bd.I.s.9. En han paa HankØ hØrtes at synge fra kl.4l-7 om
morgenen.
Bd.I.s.lO.Forplantning: Et rede fra Fredrikstad havde et udvendigt gjennemsnit af omtrent 290 mm.,medens det almindeligste er 210-220 mm.
Bd.I.s.ll. Ved Fredrikstad fand tes det fØrste æg et aar allerede den 25.april,men et andet aar fØrst den 12.juni.
GRESSHOPPESANGER (Locustella naevia).Græshoppesanger.
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus).
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
GULSANGER (Hippolais icterina).Bastardnattergal.(Hypolais
icterina).
Bd.I.s.l54.Udbredelse: Hyppigst sees den i kysttrakterne,hvor
den ruger almindeligt i egnene omkring Kristianiafjorden.
HAUKSANGER (Sylvia nisoria).HØgsanger.
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Bd.I.s.l24-l25.Udbredel s e: Græssmutten har sin hovedudbredelse i de lavere dele af de Østlige stifter og er især hyppig
i yngre naaleskove i Smaalenene og trakterne omkring Kristianiafjorden.
Bd.I.s . l2 B.Forplantnin~: Forsinkede kuld er bl.a. rundet ved
Fredrikstad endnu i de sidste dage af juni.
TORNSANGER (Sylvia communis).Graasanger.
Bd.I.s.ll7.Udbredelse: Graasangeren er almindelig udbredt
over det sydliRe Norge op til trakterne omkring Trondhjemsfjorden.
HAGESANGER (Sy lvi a borin).Havesanger.
Bd.I.s.lll.Udbredelse: Ruger paa gun stige lokaliteter over
hele landet.
MUNK (Sylvia atricaoilla).
Bd.I.s.l06.Udbredelse: Regulær,men temmelig sparsom rugefugl
op til polarcirkelen.
Hyppigst synes den at forekomme i kysttrakterne,saasom i Smaalenene og egnene omkring Kristianiafjorden.
LAPPSANGER (Phylloscopus borealis).Sibiriesanger,sibirsk
lØvsanger,nordisk lØvsanger.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
BØKSANGER (Phyl loscopus sibilatrix).GrØnsanger,grØn lØvsanger.
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
GRANSANGER (Phylloscopus collybita).
Bd.I.s . l~~.Udbredelse: Ruger almindelig,fortrinsvis i naaleskovene,nord til Saltdalen.
Bd.I.s.l47.FØden: Ved Fredrikstad har man seet den opsØge og
fortære bier mellem blomstrende vidjebuske; vingerne ble vraget.
LØVSANGER (Phylloscopus trochilus).
Bd.I.s.l30.Udbredelse: LØvsangeren er en af landets almindeligste fugle og findes talrig udbredt overalt fra HvalØerne
op til grænsen mod Rusland.
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noksaa almindelig allerede i de sidste dage af april.
Bd.I.s.l34.Forplantning: Til foring af redet bruger som oftest
lØvsangeren fjær af stØrre fugler; ved Fredrikstad er dog et
par gange rundet mØrkfarvede .smaafuglfjær i redet.
Bd.I.s.l35. Friske æg af andet kuld er rundet ved Fredrikstad
henimod midten af juli.
FUGLEKONGE (Regulus regulus).
Bd.I.s.l70.Udbredelse: Fuglekongen ruger almindelig i alle
naaleskove fra HvalØerne og Lindesnes idetmindste op til Saltdalen.
Bd.I.s.l74.Forplantning: Et rede ved Fredrikstad var udforet
med concentrisk bØiede aarfuglfjær,som fuldstændig skjulte
den rugende fugl.
Et betydeligt antal reder,undersØgt af cand.Thome ved Fredrikstad i aarenes lØb,har hovedsagelig bestaaet af grØn mose,tæt
sammenvævet med fjær,som ogsaa altid har været anvendt til
redets indre belæg.. Et rede fra 1886 indeholdt 2194 fjær,vesentlig ar maaltrost,rØdvinge og solsort samt af forskjellige
meisearter; alle disse fjær var smaa og blØde.! et andet rede
(Fredrikstad 15.juni 1890) fandtes benyttet ikke mindre end
2672 fjær,væsentlig af smaafugle . Et rede var udvendig næsten
udelukkende beklædt med den ydre,hvide og hindeagtige bjerkebark.
I to af cand.Thome iagttagne reder fra Fredrikstad omegn (fra
1894) var de fØrste æg lagt 23.og 27. april.
GRAFLUESNAPPER (Muscicapa striata) .Graafluesnapper.
Bd.I.s.260.Udbredelse: Ruger almindelig paa egnede lokaliteter over hele landet.
Bd.I . s .2 65.Forplantning: Graafluesnapperen ruger som regel
kun ud et kuld aarlig,men om det fØrste ku ld Ødelægges,kan
den lægge om flere gange,saa at der paa denne maade fremkommer meget forsinkede kuld.I 1884 iagttoges saaledes ved Fredrikstad et par,som efterhaanden byggede 4 reder.! det fØrste
rede laa der et æg den l.juni.Dette rede blev Ødelagt.Det
andet rede,som byggedes lige i nærheden,indeholdt den 16.juni
7 æg,men blev atter plyndret.Det tredie rede byggedes saa paa
samme plads,hvor det fØrste bavde ligget,men Ødelagdes fØr
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rede,i hvilket den lagde æg, som den lykkedes at udruge.
Et par ved Fredrikstad hvis fØrste rede var Ødelagt,byggede
i al hast et nyt rede,men maatte lægge det fØrste æg,da kun
grundlaget til redet var ferdigt.Fuglene byggede ivrig videre
over ægget og var dagen efter ferdig med redet.Senere lagdes
yderligere 5 æg.Efter 12 dØgns rugning kom der ud Q unger og
efter 13 dØgn endnu en . Da ungerne var seks dage gam1e,begyndte
de at aabne Øinene.Paa den 13de dag forlod den fØrste unge
redet,og dagen derpaa fulgte de andre efter.Det fØrst 1agte
æg blev ikke udruget . I de to fØrste dØgn laa altid den ene af
forældrene skiftvis hos ungerne.De byttede plads,hvergang en
af dem kom med fØde (Thome 189Q).
SVARTHVIT FLUESNAPPER (Ficedula hypoleuca).Sangfluesnapper ,
sort og hvid fluesnapper.(Muscicapa hypoleuca) .
Bd . I:s . 267 .Udbredelse: Ruger paa egnede lokaliteter over hele
landet .
Bd.I . s.269 .Levevis: Ved Fredrikstad er den et aar observeret
den 23.apri1.
Bd.I.s.272.Forplantning: I tre omlagde kuld ved Fredrikstad
blev det fØrste æg lagt henholdsvis 10,10 og 13 dage efterat
æggene i det fØrste kuld var borttagne.
Der haves eksempel paa,at to hunner har ruget i et fæ1les
redehul.Den . l3.juni 1891 iagttog stud.Petersen paa KirkØen
(HvalØerne) 2 hunner,som laa paa æg ved siden af hinanden i
den samme hulning.Begge hunner laa saa fast paa æggene,at de
lod sig tage med haanden.Rederne laa i et,oprindelig af skavdue (Columba oenas) benyttet hul i en asp,og indeholdt henholdsvis 7 og 8 æg.
STJERTMEIS (Aeg~thalos caudatus).Stjertmeise,langhalet meise.
(Ægithalos caudatus).
Bd.I.s.2Q9.Udbredelse: Stjertmeisen ruger noksaa almindelig
paa de fleste steder i de Østlige stifter fra Smaa1enene idetmindste op til Saltdalen.
LØVMEIS (Parus pa1ustris).Sumpmeise.
Bd.I.s.238 .Udbredelse : Almindelig rugefug1 op til Indherred.
GRAN~EIS

(Parus montanus).Graameise,nordisk me ise.(Parus
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Bd.I.s.242.Udbredelse: Med hensyn til geografisk udbredelse
fØlger den sin nære slegtning sumpmeisen fra HvalØerne op t il
grænsen af Nordland,og videre opover til Finmarken.
LAPPMEIS (Parus cinctus).Lapmeise.
Angitt ' for Norge,men ikke for Østfold.
TOPPMEIS (Parus cristatus).Topmeise.
Bd.I.s.229.Udbredelse : Topmeisen er som rugefugl især talrig
i naaleskovene i de sydØstlige landsdele,hvor den enkelte steder,som f.eks. paa Hvaler,hØrer til de hyppigst forekommende_
meisearter.
Bd.I.s.232.Forplantning: Ved Fredrikstad har Thome fundet dens
rede i et ar ham indrettet anlæg for trækrybere indenfor et
paa en granstamme fæstet barkstykke.
Det samme redehul kan benyttes flere aar itræk.Et rede ved
Fredrikstad laa ovenpaa et ældre rede,der var fuldt af gamle
ekskrementer.
7 reder ved Fredrikstad bestod alle hovedsagelig af et tykt
lag muse-,ekorn- og harehaar paa underlag af mos.Kun i et ar
rederne var der planteuld og fjær.
Bd.I.s.232-233. Undertiden findes forsinkede kuld,hvor fØrste
æg kan være lagt i midten ar mai .Da et rede fundet ved Fredrikstad i midten af mai,blev fjernet,byggede fuglene straks
et nyt rede paa· det samme sted,hvilket 14 dage senere indeholdt 5 æg.
SVARTMEIS (Parus ater).Kulmeise.
Bd.I.s.225.Udbredelse: Ruger almindelig i naaleskovene op. til
Nordlaods grænse.
Bd.I.s.228.Forplantning: I et rede,som laa i en fjeldsprække
ved Fredrikstad,var fØrste æg lagt den l.mai.Da disse fjernedes,blev der senere,sandsynligvis af det samme psr,lagt et
nyt kuld,af hvilket fØrste æg lagdes 23.juni.Muligens har
disse æg tilhØrt andet kuld.
BLAMEIS (Parus caeruleus).Blaameise.(Parus cæruleus).
Bd.I.s.214.Udbredelse: Ruger temmelig almindelig i landets
lavere dele op til Trondhjemsfjorden.
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bygge den 3l.marts .
KJØTTMEIS (Parus major).KjØdmeise,talgokse.
Bd.I.s.218.Udbredelse: Almindelig rugefugl op til Saltdalen.
Bd .I .s.224.Forplantnin~: VPd Fredrikstad flØi ungerne den
6.juni ud af et rede;der laa i en rugekasse,hvorefter der i
samme kasse lagdes et nyt kuld,hvis unger forlod redet den
14 .juli.
SPETTMEIS (Sitta europaea).Spetmeise .
Bd.I.s . 207.Udbredelse: Temmelig almindelig rugefugl i lavlandet op !;il Dovre.
Bd.I.s.2ll.Forplantning: Rede under bygging er bemærket ved
Fredrikstad 23 . april.
Et ~ rede,som fandtes paa Larkollen 30.mai 1898,laa i en ask i
et hul efter en gren.Hullet var gjenmuret oventil,saa det var
ganske smalt.Fuglene var meget ivrig optaget med at fodre
ungerne.De kom flyvende og satte sig ovenfor hullet,klatrede
ned til dette,og paa udtur fra hullet klatrede de altid et
stykke opover og til siden paa stammen rør de flØi videre.De
var lidet sky og viste sig ikke videre ængstlige,da de 7 temmelig store unger fjernedes fra redet.Ved siden af ungerne var
der et raaddent æg.
TREKRYI'ER (Certhia familaris).Trækryber .
Bd.I . s.200.Udbredelse : Almindelig i alle lavereliggende naaleskove op til Saltdalen.
Bd.I.s.203.Levevis: Thome meddeler,at en trækryber om aftenen
den l7.november 1909 s Øgte ind i et vaaningshus i Fredrikstad!
den viste sig yderst tam og lod s ig rolig klappe.Næste morgen
blev den sluppet ud i fuld vigØr.
Bd.I.s.204.Forplantning: Et rede ved Fredriksta d l aa i en
spalte i en fjeldvæg,indenfor en lØsnet sten.Et andet rede
fandtes den 14.mai 1898 sammesteds mellem de opretstaaende
grene (eller stammer) i en meget tæt ener,overalt dækket ar
tæt enebar.
Bd.I.s.205. I en fjeldrevne i OnsØ byggedes redet allerede
19.april.
I et rede ved Fredrikstad,sandsynligvis ar andet kuld,va r det
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PIROL (Oriolus oriolus).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
TORNSKATE (Lan ius collurio).Brunrygvarsler.
Bd.I.s.285.Udbredelse: Ruger i de lavere dele af Østlandet op
til Hamar.
Bd.I.s.287.Levevis: I 1891 blev ~t eksemplar skudt ved Fredrikstad allerede den 24.april eller næsten 3 uger fØr dens normale ankomsttid.
VARSLES (Lanius excubitor).
Bd.I.s.275.Udbredelse: Om sommeren træffes den sjelden ~aa
det sydlige lavland; et ængstelig,skrigende par,som saaes ved
Arekilen 12.juni,havde muligens rede der.
Bd.I.s.283.FØde: Ved Fredrikstad saaes en varsler den 13.november 1910 at fortære en sisik; da denne blev frataget den,tog
den senere en graaspurv (Thome).
NØTTESKRIKE (Garru lu s glandarius).NØddeskrike.
Bd.I.s.345.Udbredelse: Ruger,fortrinsvis i de Østlige landsdele op til Nordlandsgrænsen.
Bd.I.s.348.Forplantning: Et rede paa OnsØ var bygget av lyngkviste og indvendig belagt med rodtrevler ar lyng.Hulningens
diameter var her 125 mm. og dens dybde 70 mm.
LAVSKRIKE (Perisoreus infaustus).Rauskjor,gransjur.
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
SKJÆRE (Pica pica).
Bd.I.s.335.Udbredelse: Almindelig rugefugl over hele landet.
NØTTEKRAKE (Nucifraga caryocatactes).NØddekraake.
NØttekråke (Nucifraga caryocatactes caryocatactes).
Bd.I.s.324.Udbredelse:Faatallig rugende op til Trondhjemsfjorden.
SibirnØttekråke (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos).
Slanknebbet nØddekraage.
Bd.I.s.327 . Indvandringer under hØsttrækket: HØsten 1887 foregik
en stØrre indvandring end i noget andet aar siden 1844.Det
fØrste eksemplar fra Fredrikstad erholdtes 30.august.

Bd.I.s.328. I 1~00 fandt en st~rre ind vandrin ~ sted over hele
det sydlige Norge.Fra Fredrikstad noteredes fØlgende:
September: Fredrikstad.Saaes fØrste gane 16.september og var
senere i maaneden almindelig.
Oktober: Fredrikstad . Den var almindelig i oktober.
November.Fredrikstad.Den var sparsom efter udgangen af oktober.
Bd.I.s.33D.Indvandringen af den slanknebb ede nØddekraake fortsattecgjennem hele oktober l9ll.Den ?.september blev et eksemplar skudt og flere seet i Ons~,og den l.oktober blev 7 stykker seet ved Fredrikstad . Sammesteds blev 2 individer torvfØrt
den 30.september og 4.november .
Udenfor vandreaar er den slanknebbede nØddekraake kun leilighedsvis rapporteret.Et eksemplar ble skudt i OnsØ 17.september
1899.
KAIE (Corvus monedula).Kaje.
Bd.I.s.319.Udbredelse: En koloni har havt tilhold ved Dilling
station (Larkollen),nogle par er rundet bosat nær VærnØ kloster ved MQss.
Bd.I.s.322.Forplantni ng: Æglægningen foregaar i Smaalenene
oftest i sidste uge af april og fØrste trediedel ar mai.
KORNKRAKE (Corvus frugilegus).Kornkraake,blaakraake.
Bd.I.s . 308.Udbredelse: Mellem aarene 1839 og 1843 forekom den
kolonivis i stØrre eller mindre antal bl.a. i Smaalenene.
I 1879 iagttoges kornkraaken i lØbet af marts og april paa
flere steder omkring Kristianiafjorden,saaledes ved Horten,
Larvik,OnsØ og Fredrikstad.Dette aar rugede den idetmindste
i enkelte af disse egne.
Bd.I.s.313.Levevis: I de senere aar er mange overvintrere
bemærkede bl.a. ved Fredrikstad.
KRAKE 4Ccrvus corone).Kraake(Corvus cornix).
Bd .I .s.292.Udbredels e : Ruger almindelig over hele landet.
Bd.I.s.29 4-295.Farve-varieteter: I Borge sØndenfor Sarpsborg
opholdt såg indtil 1891 en albino,som altid var parre t med
et normalt eksemplar . Den forsvandt altid om vinteren,men vendte
tilbage i en aarrække hver.vaar til de n samme trakt.
Bd . I.s.295. Levevis: Den 24.og 26.marts (1890) saaes TorbjØrnskjær udenfor HvalØerne be dækket med hundreder af kraaker,som
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Bd.I.s.297. "Moss avis" lfebruar 1919) omtaler flere eksempler paa kraaker,som uafladelig og med stor voldsomhed har
flØiet mod vinduesruder ligesom for at trænge sig ind.Undertiden har den flere morgener vendt tilbage til samme plads
for at gjen~age disse desperate forsØg,uden at man kunde
finde Rogen forklaring paa dens mærkelige optræden.
Bd.I.s.299.FØde: I elven ved Fredrikstad har man ofte seet
kraaken ligesom maagerne gribe fisk.
Bd.I.s.300.Forplantning: Et rede paa AgerØen ved Fredrikstad
laa i en rosenbusk,den stØrste paa Øen,som forØvrig er træbar .
SVARTKRAKE (Corvus corone corone).Svartkraake.(Corvus corone) .
Angitt: tor Norge,men ikke for Østfold.
RAVN (Corvus corax).
Bd.I.s . 303.Udbredelse: Ravnen er hos os væsentlig udbredt i
kystdistrikterne,hvor den ruger fra HvalØerne op til den russiske grænse.
Bd.I.s.305.FØde: Undertiden plyndrer den endog kraakeRs rede,
hvilket f.eks. iagttoges paa SØndre SandØ (HvalØerne) 25 .mai
188S.Den bortfØrte her kraakeæggene i nebbet under sterke
skrig fra redets eiere og andre tililende kraaker.
STÆR (Sturnus vulgaris).
Bd.I.s.620.Udbredelse: Ruger over hele landet.
Bd.I.s.523.Farve-variationer: En ufulstændig albino,sort med
hvid hale,saaes af Thome ved Fredrikstad hØsten 1880.
ROSENSTÆR (Sturnus roseus).(Pastor roseus).
Bd.I.s.528.Udbredelse: Det tredie norske eksemplar,utvivlsomt
af denne art,saaes ifØlge Thome blandt en flok stær ved Aale
i OnsØ fra 12 . -19. juni 1898.Efter beskrivelsen maa det have
været en ung hun eller en ungfugl.De andre stær likte den ikke.
GRASPURV·(Passer domesticus).Graaspurv .
Bd.I.s.459.Udbredelse: Ruger paa beboede steder over næsten
hele landet.

-58PILFINK {Passer montanus ).
Bd.I . s.465 . Udbredelse: Den er a l mindelig i Smaalenene.
Bd.I.s.468.Forplant~ing: I OnsØ ved Fredrikstad rugede et par
i et svalerede.
Bd.I . s.469 . I 10 reder i Smaalenene var fØrst e æg lagt i tiden
fra ll.-26 . mai o ~ i 3 reder 2.-8 . juni.
BOKFINK (Fringilla coelebs).Bofink.
Bd.I.s.470.Udbredelse: Ruger over saagodtsom hele landet .
Bd.I.s.474.Forplantning: Et rede i en ·enerbusk i Rygge laa
kun henved en halv meter over marken.Undertiden kan det findes
paa huse.Et par havde s aaledes i flere aar stadig sit rede a~
bragt paa en bjelke i et pakhus ved Fredrikstad.
Bd.I.s.475 . Æglægningstiden varierer fra de fØrste dage af mai
indtil langt ud i juni.Af 101 i omegnen av Kristiania og
Smaalenene undersØgte reder var det fØrste æg lagt: i tiden
.fra 1.-lO . mai i 24 reder,i tiden fra 11 L-20.mai i 48 reder og
i tiden fra 21.-3l.mai i 29 reder.Desuden i l rede den 26.
april , og i 9 reder fra 1.-25.juni (enkelte af de sidste formodentlig 2det kuld ).
BJØRKEFINK (Fringilla montifringilla).Bjerg fink .
Bd.I.s.479 . Levevis: I februar 1880 saaes ved Fredrikstad
store flokke,af hvilke de aller fleste var hanner.
Bd . I.s.480 . 0vervintrende eksemplarer er gjentagne aar bemærket bl.a . ved Fredrikstad.
GRØNNFINK (Carduelis chloris).Svenske.(Chloris chloris).
Bd .I. s.486 .Udbredelse : I Norge forekommer svensken intet sted
i stØrre antal,men er dog jevnt udbredt over de fleste egne
sØndenfor Nordland.
Bd.I . s . 490.Forplantning: Endel reder ved ~redrikstad laa alle
i graner,omtrent i mandshØide mellem tette grene og ud mod
enden af disse.
STILLITS (Carduelis carduelis).Stlli~s.(Acanthis carduelis).
Bd.I.s.507.Udbredelse: Ved Fredrikstad er fl e re gange smaaflokke paa indtil 20 stykker iagttaget om vinteren,men ikke
om sommeren .

GRØNNSISIK (Carduelis spinus).Sisik . (Acanthis spinus).
Bd.I.s.502.Udbredelse : Ru~er hovedsagelig i de sydlige og
Østlige stifter op til Tr ondhjemsfjorden.
Bd.I.s.506.Forplantning: Rugetiden synes omkring Kristianiafjorden normalt at indtræffe i begyndelsen af mai .
TORNIRISK (Carduelis cannapina).(Acanthis cannabina) .
Bd.I.s.SlO.Udbredelse: Ruger paa lavlandet sØndenfor TromsØ
stift.
Bd.I.s.513.Forplantning: I Græsvjk ved Fredrikstad,hvor den
f·o rekommer forholdsvis talrig,har Thome engang fundet dens
rede i en plankestabel (26.mai 1910).
Bd.I.s.51Q.Af Q8 af fabrikkbestyrer Thome i omegnen af Fredrikstad fundne reder blev fØrste æg lagt: i 8 reder i april
(tidligst den 26.),i 16 i fØrste og i 17 i anden halvdel af
mai,i 8 i juni (hvoraf 5 i sidste halvdel) samt i l den l.juli.
I et rede,fundet ved ElØ 19.mai (1907),var mærkelig nok 5 æg
friske og det sjette klækkefærdigt.
BERGIRISK ( Carduelis flavirostris). Gulnebirisk, fj eldirisk.
(Acanthis flavirostris).
Angitt for Norge,men ikke spesiellt for Østfold.
GRASISIK (Carduelis flammea).Graasisik,moirisk.(Acanthis
linaria).
Bd.I.s.Q93.Udbredelse: Om vinteren og under træktiderne besØg·er den de lavereliggende sydlige landsdele,altid i en betydelig mængde,men i enkelte aar i umaadelige skarer.
BANDKORSNEBB ( Lo·xia leucoptera). Baandkorsneb, hvidvinget
korsneb.(Loxia leucoptera bifasciata er underarten som opptrer
i skandinavia mv.komm.)
Bd.I.s.Q33.Udbredelse: Eksemplarer· indsendt til universitetsmuseet fra Trygstad i Smaalenene,hvor de fangedes 30.september 1889.
Den lO.oktober l889 fangedes et par hunner,i slidt dragt,i
snarer ved Fredrikstad.
1889 var et invasjonsaar.
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Bd.I . s.426.Udbredelse: Ruger periodisk temmelig almindelig
i naaleskovene op til po l arcirkelen.
Bd.I.s.42B.Levevis : Omkring Fredrikstad forekom den talrigt
fra tidlig paa sommeren 1909 t il i januar 1910.Selv ude paa
de trælØse SØsterØer traf Thome den talri~ i jul i 1900.
Bd.I .s .429.Forplantning: I de sidste store yngleaar 1884,1886
og 1889 var grankorsnebben udbredt i alle naaleskove helt op
til Helgeland.
Bd . I.s.430.Et rede i nærheden af Fredrikstad laa saa lavt,at
æggene kunde sees nedenfra,eller kun et par meter over marken.
Et andet rede,fundet i samme trakt 17.marts 1889,var forsynet
med overbygning ganske som et skjærerede .Denne bestod af et
halvt snes barlØse grankviste,som dannede et noget gjennemsikti~ tag,med en temmelig trang indgangsaabning paa siden.
Et rede af samme udseende som dette vides ikke iagttaget
noget andet sted i landet .
FURUKORSNEBB (Loxia pytyopsittacus).
Bd.I.s.436.Udbredelse: Sparsomt og uregelmæssig rugende op
til Saltdalen.! enkelte aar talr igere.
Bd.I . s.437.I 1881 viste den sig flokkevis i det sydlige Norge .
bl.a.i Smaalenene,hvor den ifØlge Thome hækkede i dette aar.
I juli 1910 optraadte den talrig flere steder i Smaalenene,
og i de fØrste dage af maaneden tra f Thome et par kuld udflØine unger i On sØ,som madedes af forældrene og uden tvivl var
udklækkede i nærheden.
ROSENFINK (Carpodacus erythrinus).Karmindompap.
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
KONGLEBIT (Pinicola enucleator).
Bd.I .s. 448.Udbredelse: Om hØsten og vinteren besØger den
flokkevis ,enkelte aar i store skarer ,de Østlige lavlandsegne
ned til HvalØerne.
DOMPAP (Pyrrhula pyrrhula) .
Bd.I.s.44l.Udbredelse: Ruger over hele landet .

KJERNEBITER (Coccothraustes coccothraust~.Kjernebider,
l<:irsebærfugl .
Bd.I.s.~55.Udbredelse: Et par havde vinteren 1883-8~ tilhold
i omegnen af Fredrikstad,hvor den saaes sidste gang i februar .
Bd.I.s.~56.I 1887-89 blev et eksemplar skudt ved Fredrikstad
lO.november.
I de senere aar er enkelte eksemplarer paatruffet her og der
med længre mellemrum.Fund af kjernebidere er saaledes indrapporteret bl.a.fra Fredrikstad og Moss . Alle disse har vist
sig i tiden fra november til februar .
LAPPSPURV (Calcarius lapponicus).Lapspurv.
Bd.I.s.415.Levevis: Den er om vaaren bemærket bl.a. ved Fredrikstad.
I et tilfelde saaes et par ved Øren,Fredrikstad allerede den
7.marts.
Under hØsttrækket er et eksemplar skudt ar konservator Wollebæk paa Øren ved Fredrikstad den ll.oktober 1897.
SNØSPURV (Plectrophenax nivalis).Snespurv.
Bd.I.s.419.Udbredelse: Om hØsten,vinteren og vaaren besØger
den i flokke lavlandene .
GULSPURV (Emberiza citrinella).
Bd.I.s.387.Udbredelse: Ruger over hele landet.
Bd.I.s.389.Farve-variationer: En gulspurv fra Smaalenene 22 .
marts 1887,var ensfarvet hvidgraa paa halens og vingernes
ydre halvdel.
Et eksemplar skudt ved Fredrikshald 8.marts 1890,havde spred~e
hvidgule fjær paa hovedet,ryggen og vingerne.
Bd.I.s.390.Levevis: Universitetsmuseet har modtaget et eksemplar,som var drebt mod lygten paa TorbjØrnskjær fyr ved indlØbet til Kristianiafjorden den l.november 1886 .
Bd.I.s.39l.Forplantning: Thome har paa en lokalitet ved OnsØ
kirke flere gange fundet redet i smaa tætte grantrær eller
enerbuske i en hØide af l a 1,5 meter over marken .
HORTULAN (Emberiza hortulana).
Bd.I . s.393.Udbredelse: Ruger almindelig i landets sydlige og
Østlige dele ap til Trondhjemsfjorden .
Bd. I .s. 'ou.r.evpv is : DPn a nYommer re ~el~~s si ~ til det s yd l i~e
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allerede i de sidste dage af april.
Tiden for dens afreise om hØsten er vanskelig at kontrollere.
Spredte flokke er iagttaget sammen med ~ulsourv ved Fredrikstad den 23.august,ved hvilken tid mange allerede er paa sydtræk.De fleste turde forlade landet omkring l . september,men
den sees dog endnu i Smaalenene i fØrste halvdel af september.
I 1892 saaes den sidste gang ved Fredrikstad 18.september.
Bd.I . s.396.Forplantning : I 44 reder fundne i omeGnen af Fredrikstad er det fØrste æg lagt: fra 7.-15.mai i 9 reder,fra
16 . -20.mai i 15 reder,fra 21.-25.mai i 19 reder , fra 26.-31.
mai i 4 reder og fra l . -7 . juni i 7 reder.
I et af de ved Fredrikstad fundne reder (mai 1886)udklækkedes
ungerne efter 11 dagers rugning.
DVERGSPURV (Emberiza pusilla).
Angitt for Norge,men ikke for Østfold.
SIVSPURV (Emberiza schoeniclus).
Bd.I.s. 402.Udbredelse: Ruger over hele landet,hovedsagelig
i det alpinske omraade.
Dog forekommer den hos os rugende ogsaa paa enkelte lavere
Øer og strandlandskaber langs kysten,hvor naturen ligner de
mellemeuropæiske lavlandes,saasom paa KirkØen (HvalØerne) og
ved VandsjØ nær Moss.
Bd.I.s.404.Levevis: I 1897 blev to stykker skudt ved Øren,
Fredrikstad,den 19 . marts.
Bd.I.s.406.Forplantning: Et rede,fundet 9.juni 1892 ved VandsjØ,Moss,indeholdt allerede 5 klækkefærdige æg,af hvilke det
fØrste var lagt omtrent 23.mai,eller 2 a 3 uger tidligere end
den normale rugetid paa hØifjeldene eller i landets nordlige
dele.
KORNSPURV (Milaria ca1andra).(Emberiza calandra).
Bd.I.s.397.Udbrede1se: Ruger paa Jæderen og Lister1and.Tilfæ1digt paatruffet i Surenda1en og Smaa1enene; i den sidste
egn sandsynligvis rugende.
Bd.I.s.398.I 1893 havde en flak paa 6 stykker tilhold ved
Fredrikstad,hvor et par blev skudt af Thome den 21. og 27.
januar.Et individ iagttoges sammesteds 20.mai o~ et andet
').juli.
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HYBRIDER HOS HØNSEFUGLE.
RAKKELHANE.
Bd.II.s.l60. En rakkelhane iagttaget sammen med tiur paa
Kragerøen nær Fredrikstad den 30.april 1e95,1od hØre et skrig.
som var betydelig hØiere end tiurens og i modsætn ing til
dennes hØrtes et par hundrede meter borte.Det var forskjællig
baade fra tiurens og aarhanens skrig,men lignede mest den
sidstes .

APPENDIX II .
NATTERGAL.(Luscinia luscinia).(Luscinia philomela).
Bd.I.s . 82.Nattergalen er enkelte gange,men hidtil uden forØnskede resultater,forsØgt indfØrt til det sydlige Norge.
Ikke nevnt spesiellt for Østfold.

APPENDIX III.
TRELERKE (Lullula arborea).
Blev fra nov.l919 til ut i feb.l020 seet
ved Fredrikstad,dels enkeltvis,dels flokkevis sammen med graaspurve.(Hanna Hafslund).

