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Nærværende afhandling foreligger nærmest som et resumé af

mine egne, personlige iagttagelser over fuglefaunaen i Øst-Finmarken

i aarene 1900— 1906. Af tidligere arbeider, der vedrører denne

vor nordligste landsdels ornithologiske forholde (se litteraturforteg-

nelsen bag i bogen), er kun medtaget sikre observationer og for

det meste blot angaaende de mere tilfældigt optrædende arter, som

det ikke har faldt i min lod at paatræffe; hvor ingen „ kilde" er

angivet er observationerne gjort af mig selv eller i fællesskab med

min kamerat Johan Koren, som jeg skylder stor tak for samarbeidet

i de 5 aar, vi tilbragte sammen i disse trakter.

Endelig er det mig en kjær pligt her at frembringe min tak

til det kgl. N. Frederiks universitet for de modtagne reise-

stipendier i aarene 1900 og 1902, samt til Bergens museum fol-

det i 1906 ydede stipendium.

Desuden er vedføiet en række ornithologiske optegnelser fra

Novaja-Semlja, hvor jeg, som medlem af den Norske Nord-

lysexpedition 1902— 03, tilbragte et aar ved Matotschkinshar

(73° 16' 38" n. b., 52° 57' 4" o. 1.).

Kristiania i mai 1907.

H. Tho. L. Schaanning.





A,.ntallet af de i Norge iagttagne fugle udgjør for tiden 295

arter, foruden 8 hybrider (6 tetraonider og
-

2 turdider) og 4 under-

arter (Lanius major, Linota exilipes, Picus pipra, Uria ringvia).

A f disse er med fuld sikkerhed 172 paatrufne i trakterne om
Varangerfjorden (Øst-Finmarken), deraf 126 som rugende
inden dette distrikt.

De 172 her beskrevne arter kan deles i:

A. 115 arter, som forekommer aarlig; heraf er:

102 sikkert rugende arter.

5 usikkert rugende arter.

8 vintergjester.

B. 2-4 arter, som forekommer aar til andet; heraf er:

8 sikkert rugende arter.

5 usikkert rugende arter.

6 forfløine, syd- eller nordligere rugende arter.

5 vintergjester.

C. 33 arter, som forekommer blot tilfældig; heraf er:

2 sikkert rugende arter.

4 usikkert rugende arter.

27 omstreifende arter.

A. Følgende 115 arter forekommer aaiiie-

.

a. Sikkert rugende arter er

Turdus musicus

T. iliacus

T. pilar is

T. torquatus

Cyanecala suecica

Ruticilla phoenicurits.

Saxicola oenanthe

Cinclus cinrtus

Phyllopseustes trochilus

Phyl. borealis

Calamoherpe shoenoben us

Lanius excuhitor
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Parus cinctus

Chelidon urbica

Motacilla alba

Mot. flava var. viridis

Anfhus obscurus

A. pratensis

A. cervinus

Emberiza schoeniclus

Calcarius lapponicus

Plectrophanes nivalis

Pinicola enucleator

Fringilla mont ifringilla

Linota linaria

L. alnorum

Perisoreus infaustus

Pica pka
Corvus cornix

C. corax

Otocorys alpestris

Alauda arvensis

Picoides tridactylus

Piens winor

Cuculus canorus

Nydale tengmalmi

Asio accipitrinus

Surnia funerea

Faleo tinunculus

F. aesalon

F. peregrinus

F. gyrfalco

Astur palumbarius

Archibuteo lagopus

Aquila chrysaetos

Haliaetus albicilla

Pandion haliaetus

Lagopus mutus

L. lagopus

Tetrao urogallus

Bonasa bonasia

Charadi ius apricarius

Eudromias morinettus

Aegialites hiaticula

Strepsilas interpres

Haematopus ostralegus

Telmatias gallinago

T. gallinula

Tvinga alpina

T. minuta

T. temmincki

T. striata

Phalaropus liyperboreus

Tetanus fusens

T. glareola

T. calidris

T. glottis

Actitis hypoleucos

Machetes pugnax

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Anser segetum

A. erythropus

Cygnus musiens

Nettion crecca

Mareca penelope

Dafila acuta

Fuligula marila

F. cristata

Clangula glaueion

Øidemia fusca

0. nigra

Harelda glacialis

Somateria mollissima

Mergus merganser

M. serrator

Phalacrocorax carbo

Phal. graculus

Pissa tridactyla

Larus canus

L. argentatus

L. marinus
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Larus fusens

Lestris parasitica

L. crepidata

Sterna macrura

Colymbus arcticus

b. Usikkert rugende arter

Hirundo. rustica

Emberiza citrinella

Fringilla coelebs

c. A årlige vintergjester ei

Nyctea scandiaca

Eniconetta stelleri

Somateria spectabilis

Larus glaucus

C. septentrionalis

Uria trotte

TJ. grylle

Mormon arcticus

Aha torda

Dryocopus martius

Mergus albellus

Fulmarus glacialis

Colymbus adamsi

Uria brilnnichi

Mergulus alle

B. Følgende 24 arter forekommer aar til andet.

a. Sikkert rugende arter er:

Pratincola rubetra

Muscicapa atricapilla

Ampelis garrulus

Sylvia salicaria

b. Usikkert rugende arter er:

Parus borealis

P. major

Passer montanas

Anthus trivialis

Accentor modularis

Syrnium lapyonicum

Sterna flmdatilis

Cypselus apus

Anas boschas

c. Forfløine, syd- eller nordligere rugende arter er:

Numenius arquatus

Grus gnis

Anser anser

d. Vintergjester er

:

Bubo bubo

Phalaropus fulicarius

Pagophila eburnea

Tadorna tadorna

Lestris pomarina

Podiceps auritus

Larus leucopterus

Colymbus glacialis
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C. Følgende 32 arter forekommer blot tilfældig.

a. Sikkert rugende arter er:

Muscicapa ficedula og Embériza hortulana

b. Usikkert rugende arter er:

Clivicola riparia Sturnus vulgaris

Corvus corone Circus cyaneus

c. Omstreifende og blot enkeltvis

Turdus merula

Ruticilla tithys

Regulus regulus

Pants ater

Hirundo daurica

Loxia curvirostra

Pyrrhula pyrrhula

Garrulus glandarius

Corvus monedula

C. frugilegus

Melanocorypha calandra

Picus major

Coracias garrula

iagttagne arter er:

Astur nisus

Columba oenas

Vanellus vanellus

Squatarola helvetica

Calidris arenaria

Fulica atra

Anser albifrons

Bernicla torqua ta

B. leucopsis

Cygnus beivicJci

Fuligula ferina

Glamgula islandica

Lestris catarrhactes

D. En art er ucldød: Alea impennis.

Om vinteren (deeember—februar)

10.

il.

12.

følgende 45 fuglearter paatruffet i

Cinclus cinclus (stationær) 13.

Parus borealis (tilfældig) 14.

P. cinctus (stationær)

P. major (tilfældig) 15.

Linota alnorum (delvis st.) 16.

Perisoreus infaustus (st.) 17.

Pica pica (stationær) 18.

Corvus cornix (stationær) 19.

C. corax (stationær) 20.

Picoides tridactylus (delvis st.) 2 1

.

Picus minor (delvis stationær) 22.

Nydale fe??#maZmi(stationær) 23.

Sydvaranger

:

Symium lapponicum (st.)

Nyctea scandiaca (aarlig vin-

tergjest)

Surnia funerea (delvis st.)

Bubo bubo (tilfældig)

Falco gyrfalco (delvis st.)

Asturpalumbarius (delvis st.)

Aquila chrysaetos (delvis st.)

Haliaetus albicilla (stationær)

Lagopus mutus (stationær)

L. lagopus (stationær)

Tetrao urogallus (stationær)
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24.

25.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

31.

Bonasa bonasia (stationær)

Phalaropus fulicarius (aar

til andet)

Tringa siriata (stationær)

Harelda glacialis (stationær)

Eniconetta stelleri (aarlig'

vintergjest)

Somateria spectabilis (aarlig

vintergjest)

S: mollissima (stationær)

Phalacrocorax carbo (delvis

stationær)

Rissa tridactyla (delvis st.)

Pagophila eburnea (aar til

andet)

Larus argentatus (delvis st.)

35. L. leucopterus (aar til andet)

36. L.glaucus (aarlig vintergjest)

37. Fulmarus glacialis (aarlig

vintergjest)

38. Cohjmbus glacialis (aar til

andet)

39. C. adamsi (aarlig vintergjest)

40. Uria troile (delvis stationær)

41. U. briinnichii (aarlig vinter-

gjest)

42. Ur grylte (stationær)

43. Mergulus alle (aarlig vinter-

gjest)

44. Mormon arcticus (delvis st.)

45. A lea torda (delvis stationær)

Vaartrækket i „Øvre Pasvik" (69° n. br.).

De aarlige trækfugle ordnede

1901—1906:

1. Konglebit (P. euucleator) ... 2.

2. Snespurv (Pleet. nivalis).... 20.

3. Sangsvane (Cyg. musicus) .. 1.

4. Sortspet (D. martius) 15.

5. Gulspurv (E. citrinella) .... 19.

6. Sanglærke (A. arvensis) .... 19.

7. Bjerglærke (0. alpestris) ... 21.

8. Bogfink (F. coelebs) 23.

9. Fjeldvaag (Arcli. lagopus)... 24.

10. Hvinand (Clangula glaucion) 24.

11. Stjertand (Dafila aeuta) .... 27.

1 2

.

Stor fiskand (Merg. merganser) 2 8

.

13. Fiskeørn (Pan. haliaetus). . . 29.

14. Sædgaas (.4. segetum). . . ... . 30.

15. Linerle (Mot. alba) 30.

16. Engpiplærke (Anth.pratensis) 1.

17. Sivspurv (Emb. shoeniclus). . 1.

18. Liden fiskand (Merg. serrator) 1.

i række efter ankomsttiden

Observeret
tidligst senest

mars 1905 22. april 1902
—

'

1905 5. — 1901

april 1905 24. — 1901

— 1902 23. — 1901

— 1906 30. — 1905

— 1906 28. — 1904

— 1904 11. mai 1902

— 1906 30. april 1904

— 1906 8. mai 1901

— 1904 15. — 1902

— 1904 19. — 1902

— 1906 15. — 1902

— 1906 8. — 1901

— 1906 5. — 1902

— 1906 15. — 1902

mai 1906 18. — 1904

— 1906 18. — 1904

— 1906 17. — 1902
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19. Varsler (Lanius excubitor). . 1.

20. Dvergfalk (F. aesalon) 2.

21. Rødvingetrost (Turclus iliacus) 2.

22. Heilo (Char. apricarius) .... 3.

23. Smaalom (Colym.septentrionlis) 3.

24. Krikand (Nettion crecca) ... 3.

25. Svartand (Øi. nigra) 3.

26. Rødstjert (Rut. phoenicura) . 4.

27. Graatrost (T. pilaris) 5.

28. Glutsneppe (Tot. glottis) 6.

29. Lapspurv (Calc. lapponicus), 7.

30. Fiskemaage (Lams canus).. 7.

31. Sildemaage (L. fusens) 7.

32. G ul erle (Mo t. flava. var. viridis) 8

.

33. Sotsneppe (Tot. fuscus) .... 9.

34. Storlom (Colymb. arcticus) .

.

9.

35. Bjergfink (F. montifringilla) 10.

36. Smaaspove (Num. phaeopus) 12.

37. Enkelt bekkasin (Tel.gallinago)12.

38. Topand (Fuligula cristata).. 12.

39. Grønben (Tot. glareola) .... 12.

40. Jordugle (Asin accipitrinus)

.

12.

41. Tagsvale (Chelidon urbica).. 13.

42. Maaltrost (Tura. musicus) . . 14.

43. Brunnakke (Mareca penelope) 14.

44. Stenskvet (Sax. oenanthe) . . 14.

45. Brushane (Mach. pugnax) . . 15.

46. Løvsanger (Fhyl. trochilus).. 16.

47. Strandsnip (Ad. hypoleucos). 16.

48. Strandryle (Aeg. hiaticula) . . 16.

49. Havelle (Harelda glacialis).

.

17.

50. Graamaage (L. argentatus) . 17.

51. Ladesvale (Rirunclo rustica) 17.

52. Rødstilk (Tot. calidris) 18.

53. Lapspove (Limosa lapporiiea) 18.

54. Fjeldgaas (Anser erythropus) 18.

55. Rødnebbet terne (Stevna ma-

crura) 19.

Obs erverel

tidligst senest

mai 1904 27. mai 1901
— 1906 15. — 1902
— 1906 17. — 1902
— 1906 16. — 1902
— 1905 19. — 1902
— 1906 24. — 1902
— 1906 26. — 1904
— 1905 5. — 1906
— 1905 17. — 1902
— 1906 19. — 1902
— 1906 24. — 1905
— 1906 24. — 1902
— 1906 2. juni 1902
— 1906 25. — 1904
— 1905 21. — 1902
— 1905 25. — 1902
— 1901 17. — 1906
— 1901 19. — 1902
— 1901 24. — 1905
— 1905 23. — 1902
— 1905 28. — 1902
— 1906 27. — 1902
— 1901 30. mai 1905
— 1904 16. — 1906
— 1905 20. — 1906
— 1905 23. — 1904
— 1905 25. mai 1902
— 1904 1. juni 1906
— 1901 30. mai 1902
— 1904 28. mai 1906
— 1901 28. — 1905
— 1905
— 1904 3. juni 1901
— 1906 23. — 1904
— 1901 25. mai 1905
— 1904 4. juni 1902

1904 24. 1906
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tidl:

56. Bjergand (Fuligula marila) . 20. mai

57. Boltit (Eudrom. morinellus) . 22. —
58. Myrsnip (Tringa alpina) ... 24. —
59. Hvid fiskand (Merg. albellus) 24. —
60. Sjøorre (Øi. fusca) 24. —
61. Blaakjælk (Cyanecula siiecica) 24. —
62. Gjøk (Cuculus canorus) .... 25. —
63. Temmincks vibe (Tringa tem-

mincki) 27

64. Brunstrubet piplerke (A. cer-

vinus) 30. —
65. Svømmesneppe (Plial. hyper-

boreus) 1. juni

66. Sibirisk løvsanger (Pliyl. bo-

realis) 18. —
67. Sivsang-er (Calamoherpe shoe-

nobenus) 18. —

Obse L-veret

st senest

1901 29. — 1906

1906 6. juni 1902

1902

1906 29. mai 1904

1901 2. juni 1906

1904 1. — 1906

1905 1. — 1906

— 1905

1905

1906

1906

12.

1906 18.

1901

1904

1902
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Fam. Turdidae.

1. Turdus musicus (L. 1766).

Maaltrosten ruger aarlig, men faatallig og spredt i Øvre Pas-

vikdal; nordligst er den paatruffet ved Tsjoalmejavre. Jeg fandt

den første gang rugende ved Kobbefos den 8de juli 1902, og føl-

gende aar, i juni 1903, blev et rede med friske eg tåget paa Gal-

goniemi ved Hestefos. Paa begge disse steder har jeg senere aarlig

paatruffet rugende par. — Vaartrækket indtræffer regelmæssig midt

i mai; ved Hestefos hørtes den første gang den 14de mai 1901,

15de mai 1902, 15de mai 1904, 15de mai 1905, 16de mai 1906.

2. Tiirdtis iliacus (L. 1766).

Rødvingen forekommer i stor mængde over hele Sydvaranger,

hvor den ruger almindelig saavel i kysttrakternes birkelier som i

Øvre Pasviks birkeblandede furuskoge. Vaartrækket indtræffer i

første halvdel af mai; ved Hestefos iagttoges den første gang

den 12te mai 1901, 17de mai 1902, 16de mai 1904, 8de mai 1905,

2den mai 1906. Rugetiden falder temmelig uregelmæssig, fra sidst

i mai til begyndelsen af juli; muligens er disse sene kuld aarets

andet.

I 1900 blev det første eg i 2 reder lagt den 2
/e og 8

/e-

I 1901 — i 4 „
5
/e, Ve, Ve,

23
/e.

I 1904 i 3 „
22
/5 , Ve,

?4
/e-

I 1906 - i 2 „
28

/5 , Vt.

Egantallet er 5 eller 6, sjelden 7, i et tilfælde (juni 1906) 8

eg. Af varieteter har jeg blot paatruffet en enkelt, hvor samtlige

5 eg havde pletterne samlet i den butte ende, medens eggene for-

øvrig var omtrent uplettede.

Redet er bygget af tørre stråa ; en undtagelse herfra danned et

rede ved Vaggatem 25de juni 1901. Dette bestod udelukkende af

de tykke, grønne, leddede stængler af stargræs.

I 7 kuld var eggenes længde 23.5—29 mm., bredde 18—20 mm.

Totall. (5 ad. eksemplarer) 214—226 mm.

3. Turdus pilaris (L. 1766).

Graatrosten er jevnt udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger i forholdsvis stort antal. Større kolonier har jeg blot
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seet ved Kobbefossen i Øvre Pasvik. Den ankommer om vaaren

samtidig' med foregaaende art; ved Hestefos saaes den første gang

den Ilte mai 1901, 17de mai 1902, 15de mai 1904, 7de mai 1905,

5te mai 1906. Eglægningen foregaar i midten af juni. Det første

eg blev saaledes lagt i flere reder mellem 20de—21de juni 1900

10de— 25de juni 1901, 6te— 12te juni 1905, 7de— 10de juni 1906!

Egantallet er- 6, ofte 5, undertiden 7.

I regelen varierer et af eggene fra de øvrige i samme kuld

ved, at de brunrøde pletter er færre og større og derved træder

skarpere frem paa den blaagrønne bundfarve.

Jeg har flere gange seet redet i hule trær; som regel ligger

det dog i en grenklype i en furu eller birk og i fra 2—5 meters

høide. Høsttrækket falder i siclste halvdel af oktober. I 1905

saaes den sidste gang den 30te oktober.

I 4 kuld var eggenes længde 27.5—32.5 mm., bredde 21—23 mm.

Totall. (8 ad. eksemplarer) 263—280 mm.

4. Turdus merula (L. 1766).

Sorttrosten optræder blot tilfældig i Sydvaranger, hvor et enkelt

individ, en $, blev paatruffet ved Elvenes vaaren 1887. (Collett

5, p. 9). Senere er den ikke bemerket i distriktet.

5. Txirdtis torquatus (L. 1766).

Ringtrosten forekommer blot i kysttrakterne, men yderst spar-

somt; sandsynligvis ruger et og andet par aarlig i de bratte lier

ved fjordbundene, som i Langfjorden, ved Pasvikelvens udløb samt

ved Nyborg; her har jeg iagttaget enkelte individer blandt andet

høsten 1901 og i juni 1904.

6. Cyanecula stieeica (L. 1766).

Blaastrubesangeren er almindelig udbredt over hele Sydvaranger,

hvor den særlig i kysttrakterne aarlig ruger i stort antal. Syd for

Tsjoalmejavre forekommer den mere spredt og er ikke hvert aar

lige almindelig. I 1902 optraadte den særlig talrig i Øvre Pasvik.

Vaartrækket indtræffer i sidste uge i mai; ved Hestefos blev det

første individ bemerket den Iste juni 1901, 27de mai 1902, 24de

mai 1904, 29de mai 1905, Iste juni 1906. Eglægningen foregaar

i midten af juni; det første eg blev saaledes lagt den 13de juni

1900, 20de juni 1902, 6te juni 1905, 9de juni 1906. Egantallet

12
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er oftere 7 end 6. I den første uge af juli har de fleste ungekuld

forladt reden. Høsttrækket foregaar i slutten af august; senest er

den iagttaget ved Heste fos 27de august 1905.

I 3 kuld var eggenes længde 17.5— 20.5, bredde 13— 15.5.

Totall. (30 ad. eksemplarer) 145— 160 mm.

7. Raticilla tithys (Scop. 1769).

Af denne syd- og delvis mellemeuropæiske art paatraf jeg et

individ helt oppe ved Rajakoski i Øvre Pasvikdal, 69° n. b., den 3die

mai 1902. Det var en fuldt udfarvet cf, totall. 157 mm. (Op-

bevares paa Kristiania universitets museum). Saavidt vides er den

tidligere ikke iagttaget nordenfor 60° n. b.; her i landet er den

fundet 3 gange før, nemlig en 9 ved Kristiania 22de april 1864,

en 5 ved Jæderen 15de november 1884, en cT paa Hvaløerne 27de

mars 1885. (Collett 5, p. 15).

8. Raticilla phoenicurns (L. 1766).

Rødstjerten ruger aarlig saavel i kysttrakterne som i Øvre

Pasvik, men overalt blot i spredte par, hist og her særlig i de skov-

bevoksede dele af dalførerne. Til Øvre Pasvik ankommer den re-

gelmæssig i de første dage af mai; ved Hestefos saaes den i 1905

den 4de mai og i 1906 den 5te mai. Eglægningen foregaar tidli-

gere eller senere i juni maaned:

I 1902 blev Iste eg i 2 reder lagt 5
/e og 19

/e.

I 1904 „ — i 1 rede „ '/„.

Egantallet er 6 og 7. Hannen er om vaaren yderst sky.

I 3 kuld var eggenes længde 17.5— 19.5 mm., bredde 13— 14 mm.

Totall. (3 ad. eksemplarer) 148—150 mm.

9. Saxicola oenanthe (L. 1766).

Stenskvætten er jevnt udbredt overalt; den ruger aarlig saavel

i skogtrakterne i Øvre Pasvik som paa snaufjeldene ved Yaranger-

fjorden. Til Hestefos ankommer den i 3die uge af mai, vaartræk-

ket indtraf her den 19de mai 1901, 20de mai 1902, 23de mai 1904,

14de mai 1905, 19de mai 1906. Eglægningen foregaar i midten af

juni; Iste eg blev lagt 15de juni 1900, 10de juni 1904, i 5 reder

mellem 7de— 18de juni 1905, i 2 reder den 6te juni 1906; begge
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tallet været 6. Farven ensfarvet blaahvid; den rødlig
1 punkterede

varietet har jeg aldrig observeret i Finmarken.

I 9 kuld var eggenes længde 21— 22.5 mm., bredde 15— 16 mm.
Totall. (8 ad. eksemplarer) 151—160 mm.

10. Pratincola rubetra (L. 1766).

Buskskvætten optræder enkelte aar rugende i Øvre Pasvikdal

;

her paatraf jeg sommeren 1901 ikke mindre end 5 rugende par,

nemlig

:

2 par ved Jordanfos den 24
/e, der begge netop havde fuldlagte kuld

å 6 eg.

1 par paa Nakholmen i Yaggatcm den 25
/e.

2 par ved Hestefos den 8
/? og y

/7-

Senere har jeg blot iagttaget den en gang, 25de juli 1906, da

jeg skjød en ad. cf ved Hestefos.

I 2 kuld var eggenes længde 19 mm., bredde 14.5 mm. Totall.

(3 ad. eksemplarer) 138— 148 mm.

11, Cinclus cinclus (L. 1766).

Fossekallen ruger talrig i de fleste af Sydvarangers vasdrag,

hvor den er fuldstændig stationær, selv i det indre af Øvre Pasvik,

ca. 100 km. fra kysten. Eksemplarer har jeg observeret blandt

andet den 24de november 1901, 30te januar 1902, 18de december

1904, 15de januar 1905, 13de mars 1906 ved Manniskofos og Bor-

nikoski. Eglægningen foregaar regelmæssig i sidste uge i mai,

men aarlig lindes friske eg endnu i slutten af juni; disse sene kuld

er vistnok omlagte, idet fuglen har faaet det første kuld ødelagt,

enten af kulde eller væde. Egantallet er oftere 5 end 6. Iste eg

blev lagt i et kuld 20de juni 1900, 26de mai og 31te mai 1904,

24de mai og 20de juni 1906.

I Pasvikelven ligger redet som oftest paa en sten midt ude i

stryget; det ligger aldeles aabent. men er altid forsynet med et

kunstigt tag; det er stort, overhvælvet og med indgangshul fra siden.

Det bestaar af mose, fast sammenvævet, og er indvendig foret med

Salix-hl&de.

I 1 kuld var eggenes længde 26.5—28 mm., bredde 17.5—18.5

mm. Totall. (15 ad. eksemplarer) 195—220 mm.
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Fam. Regulidae.

12. Regnhis regulus (L. 1766).

Fuglekongen optræder blot tilfældig. Af forfatteren bemerket

en enkelt gang i Øvre Pasvik, hvor en cf blev skudt paa Dangas-

vara ved Vaggatem den 21de september 1905. (Opbevares paa

Tromsø museum). Tidligere vides blot 2 eksemplarer paatrufne, et

den 29de april 1903 paa Kirkenes af dr. Wessel (p. 30), og et

ved Mortensnes indenfor Vadsø af Nordvi den 12te april 1852.

1 ad. eksemplar totall. 98 mm.

Fam. Sylvidae.

13. Sylvia salicaria (L. 1766).

Havesangeren indflnder sig aar om andet i Sydvaranger, men
yderst sparsomt; en enkelt gang er dens rede fundet af dr. Wessel

(p. 30) ved Bjørnhaugen i Gr. Jakobselv; det indeholdt 5 friske eg

den 8 juli 1904. Selv har jeg blot seet den en gang, ved Strand

den 14de juli 1900. Ifølge Collett (5, p. 22) forekommer den

aarlig ved Tanaelv samt ved Jakobselv i Nordvaranger.

Phyllopseustes trochilus (L. 1766).

Løvsangeren er en af Syclvarangers almindeligste fugle og ruger

aarlig i stort antal over hele distriktet. Den ankommer om vaaren

i sidste uge af mai. I Øvre Pasvik hørtes den første gang den

Iste juni 1901, 21de mai 1902, 16de mai 1904, 25de mai 1905,

25de mai 1906. Eglægningen foregaar i midten af juni:

I 1900 blev første eg i 5 kuld lagt mellem 17de—25de juni.

I 1901 „ i 9 „ „ 10de— 18de „

I 1902 „ il „ „ den 20de juni.

I 1904 „ i 1 „ „ 15de „

I 1905 observeredes de første udfløine unger den 13de juli, og

i 1906 den 7de juli.

Egantallet er oftere 6 end 7. Det overbyggede rede er som

regel foret med hvide fjær; en undtagelse herfra danner et rede

med halvvoksne unger ved Strand 7de jull 1903; dette bestod ude-

lukkende af stråa, ikke en eneste fjær. Redefuglen blev skudt og
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species konstateret. Endnu i begyndelsen af september har jeg

hørt den „syngende af fuld hals" i Øvre Pasvik.

I 10 kuld var eggenes længde 15— 17 mm., bredde 11.5— 12.5

mm. Totall. (22 ad. eksemplarer) 125—132 mm.

15. Phyllopseustes borealis (Blas. 1858).

Den sibiriske løvsanger ruger aarlig i større eller mindre antal

i Sydvaranger, hvor dens forekomst er knyttet til enkelte bestemte

pladse, særlig i distriktets nordlige dele. Sin egentlige udbredelse

har den fra trakterne om Tsjoalmejavre og videre Pasvikføret nord-

over til omkring elvens udløb ved Elvenes, samt mellem Tsjoalme-

javre og Langfjordvandet. Af aarvisse rugepladse kan nævnes

Namdalen og Strand ved Langfjordvandet, Svanvik og Bjørnesund

samt Lille Manniskoelv ved Tsjoalmejavre. Syd for Tsjoalmejavre

forekommer den endnu ved Melkefossen; i Øvre Pasvik har jeg

blot fundet den en gang ved Jordanfos, hvor jeg den 2den august

1906 paatraf en familie netop udfløine unger, der fremdeles blev

madet af forældrene (opbevares i Bergens museum).

Den ankommer sent, omkring midten af juni; i 1906 hørtes

den første gang den 18de juni. Høsttrækket begynder straks un-

gerne er flyvedygtige, og i sidste halvdel af august er de sidste

forsvundet. Ved Melkefos paatraf jeg den 13de august 1906 en

familie, bestaaende af cT $ + 7 ældre unger, der havde slaaet sig

sammen med et par familier af Phyl. trochilus og Fringilla monti-

fringilla; hele flokken befandt sig øiensynlig paa sydtræk. De
gamle fugle tilkjendegav sin ængstelse her ved et skrig, der fuld-

stændig lignede lokketonen hos Cinclus, og bedst kanske kan gjen-

gives med et gjennemtrængende : „sir"! Ved en anden anledning

har jeg hørt specielt hannen frembringe denne lyd, nemlig den

7de juli 1906 ved Strand, hvor en syngende han, som jeg iagttog,

pludselig holdt inde med sangen, fløi ned og under et ængsteligt:

„sir"! „sir"! „sir"! begyndte at kreclse rundt min hund, som uden-

tvil var kommen dens rede for nær.

Eglægningen foregaar i første uge af juli, og de fleste unger

har forladt redet i begyndelsen af august; saaledes paatraf jeg i

1905 flere kuld udfløine unger ved Boris Gleb og Tsjoalmejavre,

som endnu den Ste og 8de august blev madet af forældrene; det

samme var tilfældet med et kuld ved Jordanfos den 2den august

1906.

Til rugeplads vælges altid et noget myrlændt strøg, tæt og fro-
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dig bevokset med birkeskog samt med enkelte større, fritstaaende

furutrær; i toppen paa et af disse har hannen sin bestemte plads

i sangtiden, eller rettere sagt under sit „vaarspil". Dette bestaar

af en eneste, høi og vidtklingende «trille", delt i 4— 6 takter,

og efterfulgt af 2, undertiden 3 „snerrende mislyd", der har

stor lighed med «lokketonen", omtrent som et skurrende „syr"!

eller „sir"! „T ril len" derimod er ugjengivelig, men den gjentages

op igjen og op igjen i det uendelige, blot afbrudt for hver 4— 6

takt af de «snerrende mislyd". Betegnes «trillen" med — og

«mislyden" med ^, skulde sangen angives ved ^ ^,

^ ^, o. s. v., hver sats gjentaget optil et halvhundrede

gange. Under «trillen" rettes nebbet lodret i veiret, og beflnder

fuglen sig i det øieblik i en slags ekstase, idet den da «hverken

hører eller ser". Da den er ualmindelig sky under «spillet" og

yderst agtpaagivende under «mislydene", lader den sig blot komme

nær under «trillen". Jagten paa den blir derved noget lig

«spiljagten" paa Tetrao urogalhis, idet man, under forsøget paa at

nærme sig den syngende fugl, maa «passe spillene"
;

(avancere et

par skridt under «trillen", derpaa en stans paa et par sekunder

under «mislydene" o. s. v.). I begyndelsen af juli 1906 paatraf

jeg ialt 18 rugende par i Langfjorddal og ved Tsjoalmejavre, og

samtlige 18 syngende hanner foredrog sangen paa ovennævnte

maade; en flerhed af disse hanner blev skudt for at konstatere

spedes. Den af Collett (3, p. 94; 4, p. 262; 5, p. 18) beskrevne

„Phyl. &oreafe-sang" i Porsanger, der bestaar af strofen „Zi" gjen-

taget optil et dusin gange efterhinanden, hørte jeg den 24de juni

1900 ved Strand i Langfjorddalen. Den hørtes dengang fra 5 han-

ner, hvoraf jeg skjød den ene; saavel dette eksemplar som de øv-

rige af mig undersøgte har været normalt farvede; vingebaandet

har været utydeligt, og vingens Iste haandsvingfjær har skudt ca.

1 mm. fremfor vingedækfjærene, i et par tilfælde endog været ca.

1 mm. kortere end disse. 29 ad. eksemplarer havde en totall.

129—133 mm.

Foruden i Sydvaranger forekommer den rugende i Porsanger-

fjord og i den nordlige del af Tanadalen.

Ifølge dr. Wessel (p. 31) adskiller dens rede sig fra Phyl.

trochilus 's ved, at det er løsere sammenføiet, har blot lidet ud-

viklet tag, idet den ene væg er noget høiere end den mod-

staaende, samt ved at redematerialet blot bestaar af tørre stråa og

mose, aldrig af fjær.
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16. Calamoherpe shoenobemis (L. 17(36).

Sivsangeren ruger vistnok aarlig hist og her i Sydvarangers

fugtige dalfører, men i vekslende antal og ikke hvert aar i den

samme trakt. Hyppigst er den paatruffet i Øvre Pasvik samt ved

Tsjoalmejavre. Den 8de juli 1900 paatraf jeg flere rugende par

paa de med Salix bevoksede holmer i Høyhenjærvi (Fjærvandet)

under Hestefos; aaret efter skjød jeg et ungt individ her den 15de

august, og sommeren 1902 rugede mindst 7 par sammesteds. Der-

imod udeblev den ganske herfra baade i 1904 og 1905, men i 1906

ruged her igjen et [enkelt par; ved Tsjoalmejavre var den talrig

baade i 1903 og 1906. Af dr. Wessel (p. 32) er den be-

merket i Neiden 22de juni 1901. Vaartrækket indtræffer sent, i

3die uge af juni, og den er tilligemecl Phyl. borealis og Tel. galli-

nula den senest ankommende trækfugl. Ved Hestefos hørtes den

første gang den 18de juni baade i 1902 og 1906. Til rugeplads

vælger den blot fugtige og tæt kratbevoksede steder, enten paa

smaaholmer i elven eller paa dennes bredder. Sangen er vidunderlig

vakker, et væld af klare fløitetoner, der dog undertiden blandes

med enkelte skjærende lyd; den efterligner slaaende flere af de om-

boende fuglearters stemme, saaledes Cyanecula suecica, Anthus pra-

tensis og Ernb. schoeniclus, samt Totanus glattis, naar denne varsler

sine unger; af denne sidstes sang er jeg flere gange blevet narret.

Under sangen har den altid sin bestemte, fritstaaende plads i toppen

af en busk; ofte hæver den sig ogsaa syngende iveiret for derpaa

brat, i lighed med en Anthus, at kaste sig ned i krattet. Forstyrres

den under sangen, smutter den syngende først ned paa de lavere

grene for derfra lydløst at forsvinde mellem buskene. Eglægningen

foregaar omkring Iste juli.

Totall. (4 ad. eksemplarer) 138— 145 mm.

Fam. Laniidae.

17. Lanius excubitor (L. 1766).

. Varsleren er jevnt udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger i større eller mindre antal. Hyppigst har jeg i ruge-

tiden truffet den i trakterne rundt Strand og Svanvik. Vaartrækket

indtræffer tidligere eller senere i løbet af mai maaned; ved Hestefos

bemerkede jeg første individ den 27de mai 1901, Iste mai 1904,

18de mai 1905. Høsttrækkket foregaar ligeledes uregelmæssigt; i
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1901 mellem 13de—23de september, i 1904 fra august— 8de okto-

ber; i 1905 fra august- 29de oktober, i 1906 fra august—16de

september. Særlig talrig var den under høsttrækket i 1905, og

tråk den da i flokke paa 12 —20 individer over Hestefos. Eglæg-

ningen strækker sig fra midt i mai til midt i juni:

I 1900 blev Iste eg af 1 kuld paa 4 eg lagt den 8de juni.

I 1904 „ - 3 „ „ 8 „
13
/5 ,

18
/5 , Ve-

De tidligst udfløine unger saaes den 10de juli 1900, 19de juli

1905, 4de juli 1906.

Egantallet er normalt 4— 6, men i 1904, da der var meget

mus i marken, indeholdt flere reder 8 eg; dette aar ruged den ual-

mindelig talrig, særlig i Øvre Pasvik.

Til rugeplads vælger den helst de til et større myrdrag græn-

sende skovkanter, eller ogsaa et tæt holt eller en bevokset rabbe

paa en større myr. Redet er bygget af fine kviste og indvendig

godt udforet med hvide rypefjær; det anbringes i den øvre del af

et helst yngre furutræ, undertiden ogsaa ude paa en af de nedre

grene i et større træ. I birketrær har jeg aldrig seet det. Fuglen

er overordentlig sky og forsigtig ved redet; dens skrig er skarpt og

skjærende og høres paa lang afstand. Formen Lanius excub. var.

major forekommer hyppig.

I 3 kuld var eggenes længde 25.5—29 mm., bredde 18.5—20 mm.

Totall. (31 ad. eksemplarer) 255—274 mm.

Fam. Muscicapidae.

18. Muscicapa ficedula (L. 1766).

Fluesnapperen skal ifølge dr. Wessel (p. 35) have ruget i

Langfjorddal i juni 1889. Af forfatteren aldrig paatruffet i Syd-

varanger. Ved Enare ruger den aarlig ifølge Nokdling- (p. 33).

19. Muscicapa atricapilla (L. 1766).

Den sorte og hvide fluesnapper optræder yclerst sparsomt og

neppe aarlig i Sydvaranger. Jeg paatraf den første gang ved Man-

nikofos, hvor jeg skjød en cT den 12te juli 1900. Paa Mutka-

varre iagttog jeg et eksemplar 17de mai 1902, og endelig 13de

juni 1906 blev et rede med 7 friske cg fundet i nærheden af Man-
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nikofos. Ifølge dr. Wessel (p. 33) skal den være fundet rugende

i Bøgfjord den 30te mai 1898.

Fam. Ampelidae.

20. Anipelis garrulus (L. 1766).

Sidensvansen paatræffes yderlig sjelden og ruger neppe

aarlig i Sydvaranger. 4 gange har jeg paatruffet den i distriktet,

deraf 3 gange i Øvre Pasvik og en gang ved Langfjordvandet,

nemlig

:

den 7de juli 19 00 paa Nakholmen i Vaggatem, hvor jeg af en

flok paa 1 stykker skjød en ad. 9; resten af

flokken observeredes sammesteds endnu den

12te juli.

den 3die september 1901 ved Hestefos, hvor en juv. blev

skudt.

den 9de juni 19 06 vest for Langfjordvand, hvor et rede med 6

friske eg blev tåget.

den 9de september samme aar paa Galgoniemi ved Jordanfos,

hvor jeg af en flok paa 9 stykker skjød

(f 9 + 2 juv.

Ifølge dr. Wessel (p. 56) blev 4 stykker skudt vinteren 1890

og større flokke observeredes vinteren 1897 i Pasvikdalen.

Ovennævnte rede fra Langfjordvand laa indtil stammen i et

større furutræ i ca. 3 m. høide fra marken. Underlaget bestod af

tørre furukvister, selve redekoppen af fine stråa, rigelig indvævet

med sort skjæglav. Mellem underlaget var ogsaa benyttet lidt

mose, noget renlav samt ganske lidet hvid Salix-ulå ; indvendig var

indvævet en lang, dunet fjær af Syrnium lapponicum. Redets ud-

vendige diameter ca. 13 cm., indvendig ca. 7 cm., dybden ca. 5 cm.

Det første af kuldets 6 eg var lagt den 3die juni. Af farve var

de graablaa med violet anstrøg og bestrøet med skarpt marke-

rede sorte pletter og punkter. I størrelse varierede de indbyrdes

meget: Længde 22 — 22 — 23 — 24 — 25 — 25 mm. Bredde

16 — 16 — 16.5 — 16.5 — 16.5 — 17 mm. (Opbevares paa Uni-

versitetet i Kristiania).

Hos de gamle fugle foregaar fjærfældingen i september; de

synes først at fælde de sorte fjær i den skarpt markerede strube-
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flek og
-

i tøilerne, hvorved eiendommelig' udseende, nøgne partier

opstaar.

Ungfugledragten i begyndelsen af september er mere graabrun;

den sorte strubeflek og ligeledes tøilerne mangler eller er blot an-

tydet ved en og anden sort fjær. Panden og en streg bagom øiet

er hvidgraa; fjærtoppen paa hovedet er neppe synlig. Haandsving-

fjærenes spidser har blot fremsiden med hvidgnl kant. Armsving-

fjærene har 6 lakrøde gehæng. (Ad. cf 9 i fælding samt juv.. op-

bevares i Tromsø museum).

I 1 kuld var eggenes længde 22—25 mm., bredde 16— 17 mm.

Totall. (3 ad. eksemplarer) 208—216 mm.

Fam. Paridae.

21. Partis borealis (De Selvs Longch. 1843).

Den nordiske meise har jeg blot paatruffet 3 gange i Sydvar-

anger, nemlig ved Hestefos i Øvre Pasvik den 12te juni 1902 og

22de juli 1905, samt ved Strand den 2den december 1905. Den
er blot iagttaget enkeltvis og aldrig under forhold, der tyder paa,

at den har ruget i trakten. Wessel (p. 35) opgir den som ru-

gende i Pasvikdalen.

22. Panis cinctus (Bod. 1783).

Lapmeisen forekommer i stort antal over hele Sydvaranger.

Den er stationær, dog forlader en stor del, vistnok væsentlig af ung-

fuglene, trakterne i løbet af oktober; ved denne tid gjennemstreifes

nemlig Øvre Pasviks furuskoge af talløse flokke, som lidt efter lidt

forsvinder, og allerede i slutten af november er den mindre hyppig.

Eglægningen foregaar regelmæssig i sidste uge af mai.

I 1901 blev første eg i 3 reder lagt den 22
/5 ,

25
/s,

27
A;

i 1905 „ i 2 „
25

/o,
3%;

i 1906 „ i 2 "
25

/5 ,

3%;
i 1902 saaes de første nyklækkede unger den 18de juni.

Egantallet er oftere 8 end 7 ;
(undertiden endog 10 eg, ifølge

dr. Wessel). Redet bestaar udelukkendc af musehaar og anbrin-

ges som oftest i et gammelt spettehul.

I 5 kuld var eggenes længde 15.5— 17 mm., bredde 12 — 12.5 mm.
Totall. (83 ad. eksemplarer) 132— 113 mm.
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23. Panis ater (L. 1766).

Om kulmeisens optræden i Sydvaranger foreligger blot en en-

kelt iagttagelse fra midten af forrige aarhundrede (Nordvi p. 301).

Senere er den ikke bemerket.

24. Parus major (L. 177B).

Ligesom Parus borealis optræder ogsaa kjødmeisen blot rent

tilfældigt i Sydvaranger og er her en ligesaa sjelden gjest som

denne. 4 iagttagelser foreligger om dens forekomst i distriktet,

nemlig:

Vinteren 190 0, i februar og mars paa Kirkenes, hvor 2 stykker

daglig blev seet af dr. Wessel.

Vinteren 1901 — 1902 havde atter et individ tåget fast station

paa Kirkenes.

Va ar en 190 2 ved Hestefos i Øvre Pasvik, hvor en cf blev skudt

den 19de april og en 9 den 23de april. (Op-

bevares paa Tromsø museum).

Fa m. Hirundinidae.

25. Chelidon urbica (L. 1766).

Tagsvalen forekommer fornemmelig i kysttrakterne, hvor den

aarlig ruger i stort antal saavel paa bygninger ved kysten som op-

igjennem dalførerne, i Pasvikdal saaledes op til Tsjoalmejavre. Des-

uden ruger den i store kolonier i bratte fjeldvægge, dels mod Va-

rangerfjorden, som i Soldaterbugt og Strømsbugt, og dels mod

Pasvikvasdraget, saaledes mellem Hare fos og Skoltefos. I Øvre

Pasvik har jeg blot observeret et og andet individ under vaartræk-

ket, men at den undertiden ogsaa ruger heroppe, fremgaar af 5 — 6

gamle reder, beliggende i en klipperevne i den bratte fjeldside mod

Tjærebugten i Vaggatem. Ved Hestefos saa jeg den første gang

allerede den 13de mai 1901 (et enkelt individ); 12te juni 1904,

30te mai 1905. Ifølge dr. Wessel (p. 37) indtræffer vaartrækket

i kysttrakterne sidst i mai eller først i juni, og høsttrækket sidst

i august eller først i september. Eglægningen foregaar i slutten

af juni.
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26. Cotyle riparia (L. 1766).

Sandsvalen har jeg blot seet en enkelt gang, den 15de juni

1902 i Yaggatem i Øvre Pasvik. Ifølge hvad egnens beboere be-

retter, skal tidligere en mindre koloni have ruget i den bratte sand-

mæle paa nordsiden af øen Nakholmen i samme vand. I Enare

forekommer den almindelig rugende. I Østfinmarken er tidligere 3

individer iagttagne af konservator Sparre Schneider ved Vardø

den 18de juni 1882.

27. Hirimdo daurica (L. 1771).

Af denne til den østlig-sibiriske fauna hørende svaleart, der

tidligere ikke er paatruffet Nordeuropa og saaledes er ny ogsaa for

den norske fauna, paatraf jeg et eksemplar i Øvre Pasvikdal (69° n.

br.) i Sydvaranger den 31te mai 1905. Den observeredes først paa

Nakholmen i Vaggatem og et par timer senere nok engang et par

mil længere nede i Pasvikvasdraget, men den undgik mig begge

steder paa grund af den sterke vind; imidlertid stødte jeg for 3die

gang paa den ved elvens udløb i Tsjoalmejavre, ca. 40 km. syd for

Varangerfjorden, og her fik jeg endelig indfanget den i et lidet

hus, som den havcle tåget tilflugt til. Det var en yngre han med

vel udviklede testes og i normal dragt: Oversiden sort med blaa

metalglans paa hoved, ryg og armsvingfjær; overgump rustrød

med mørke spolepletter, kinder bagtil rustrøde, fremtil brunagtige

og med mørke smaapletter. Undersiden hvidgraa med tætte brun-

sorte længdepletter samt med brungult anstrøg paa bryst og mave;

undergump og rodpartiet af undre haledækfjær svagt rustfarvet,

de sidste mod spidsen sorte. Enkelte rustbrune fjær i nakkepartiet

og ganske lidet hvidt paa enkelte af rygfjærenes bremme antyder

dens sandsynlige slegtskab med H. rufula . (Tem. 1835). Total-

længden 168 mm.; vingens længde fra carpalleddet 109 mm. ; halens

yderste styrfjær 79 mm., dens mellemste 35 mm. Opbevares paa

Universitetsmuseet i Kristiania, cfr. Collett (7, p. 6).

28. Hirundo rustica (L. 1766).

Ladesvalen viser sig aarlig, enkeltvis eller parvis, hist og her

i Sydvaranger under vaartrækket. Den ruger neppe i distriktet;

udenfor vaartrækket har jeg blot paatruffet den en gang, den 15de

oktober 1901, da en udmattet ungfugl blev fanget ved Hestefos i

Øvre Pasvik; her har jeg forøvrigt bemerket 2 cf den 3die juni
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1901, 2 individer den 17de mai 1901 og' 1 individ den 28de mai

1905.

Totallængde (1 ad. eksemplarer) 198—211 mm.

Fam. Motacillidae.

29. Motacilla alba (L. 1766).

Linerlen er almindelig udbredt over hele Sydvaranger, hvor

den aarlig ruger saavel ved beboede steder som fjernt fra disse i

skog" og mark, kanske som regel endog oftere paa de sidste steder

i modsætning til, hvad der er tilfældet i landets sydlige stifter.

Vaartrækket indtræffer i tidlige sommere allerede sidst i april, i sene

aar først midt i mai. Ved Hestefos har jeg seet det første individ

den 8de mai 1901, 15de mai 1902, 14de mai 1904, 30te april 1905,

30te april 1906. Regelmæssig kommer hunnen noget senere end

hannen; i 1902 kom saaledes hannen 15de mai, hunnen 27de mai.

Eglægningen foregaar i første halvdel af juni; det første eg blev

lagt:

I 1901 i. 5 reder den %, 8
/e, >%, 13

/e,
16
/e.

i 1902 i 2 — „
18

/6,
19

/e.

i 1904 i 1 — „ Ve.

Egantallet er 6. Høsttrækket foregaar sidst i september.

I 5 kuld var eggenes længde 19.5—22 mm., bredde 14.5—15.5

mm. Totall. (6 ad. eksemplarer) 187—192 mm.

30. Motacilla flava var. riridis (Gmel. 1788).

Den nordiske gulerle forekommer i stort antal over hele Syd-

varanger; særlig talrig ruger den aarlig paa de fugtige, kratbe-

voksede bredder rundt Tsjoalmejavre samt ved Hestefos i Øvre Pas-

vik. Vaartrækket indtræffer regelmæssig ca. en uge senere end hos

Mot alba, eller omkring midten af mai; til Hestefos ankom den

12te mai 1901, 20de mai 1902, 25de mai 1904, 19de mai 1905,

8de mai 1906. Eglægningen foregaar i midten af juni; cle tidligst

udfløine unger har jeg bemerket 6te juli 1901.

I 1901 blev Iste eg i 1 rede lagt den 8
/e,

i 1902 „ — i 3 „
17

/e,
18

/s,
2%,

i 1904 „ - i 5 „ - 5
/e, Ve, Ve, Ve,

10
/e,
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i 1905 blev Iste eg i 1 rede lagt den 6
/e,

i 1906 „ i 3 „
12

/e,
14
A,

14
/6-

Egantallet er 6, sjelden 5, og de forskjellige kuld varierer

overordentlig baade i farve og størrelse. Redet er bygget af tørre

græsstraa og indvendig altid udforet med de gyldenbrune sporehus-

stilke af Polytrichum (Bjørnemose).

I 13 kuld var eggenes længde 17— 20 mm., bredde 13.5— 15 mm.

Totall. (41 ad. eksemplarer) 164— 176 mm.

31. Anthus obscurus (Lath. 1790).

Skjærpiplerken er en af de tidligste trækfugle, og allerede
i

slutten af april indfinder den sig ved Varangerfjordens kyster, hvor

den aarlig ruger særlig paa holmerne og øerne udenfor kystlinjen.

Eglægningen foregaar i midten af mai.

Totall. (10 ad. eksemplarer) 168— 172 mm.

32. Anthus pratensis (L. 1766).

Engpiplerken er en af de almindeligste rugefugle saavel i kyst-

trakterne som i Øvre Pasvik, hvortil den om vaaren ankommer i

første halvdel af mai, saaledes den 12te mai 1901, 16de mai 1902,

18de mai 1904, 6te mai 1905, Iste mai 1906. Eglægningen fore-

gaar i første halvdel af juni. I ca. 50 undersøgte reder har eg-

antallet næsten altid været 6, blot 3 gange 7 eg, og i et par til-

fælde 4 og 5 eg; i farve og form varierer de forskjellige kuld eg

overordentlig.

I 1900 blev det første eg i 5 reder lagt mellem den 13de— 19de juni,

i 1901 ,, i 10 ,. 9de— 12te „

i 1902 „ i 2 „ 18de— 19de „

i 1904 ,, i 5 „ 2den— 9de

i 1905 „ i 8 ,. 2den— Ilte ,.

i 1906 „ i 14 „ 2den-10de „

I 44 kuld var eggenes længde 16—21 mm., bredde 14—16 mm.

Totall. (22 ad. eksemplarer) 153— 157 mm.

33. Anthus cervinus (Pall. 1811).

Den brunstrubede piplerkes vaartræk foregaar østfra over Ko-

lahalvøen og indtræffer til Sydvaranger omtrent 1 uge senere end

forestående arts. Den er. i lighed med de fleste arter, der har et
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østligt træk, væsentlig knyttet til kysttrakterne, og ruger her aarlig

i forholdsvis stort antal. I det indre ruger aarlig et og andet par

ved Tsjoalmejavre, hvortil den ankommer i sidste uge afmai. I

Øvre Pasvik har jeg paatruffet den en gang, den 25de juni 1901

ved Jordanfos, hvor jeg fandt et rede med 5 halvrugede eg. Eg-

lægningen foregaar i 2den uge af juni; egantallet er 6, sjelden 5,

en gang har. jeg seet 7 stykker. Af farve er de undertiden fuld-

stændig lig en hos Calcarius lavponicus hyppig forekommende

brungraa varietet; derimod adskilles de altid let fra eggene af

Anth. 'pratensis ved sin matte og mere fremtrædende bundfarve,

der er mere storflekket og som regel desuden forsynet med spredte,

skarpe, sorte pletter og streger.

I 1905 blev Iste eg i 10 reder lagt mellem 8de— 15de juni.

i 1906 i 9 reder mellem 7de— 18de juni. De tidligst udfløine unger

har jeg iattaget den Iste juli 1906. Til rugeplads foretrækker den

de mere dyrkede og helst noget fugtige græsmarker og strandenge;

ved redet er den meget ængstelig, og forstyrres den her, forsvinder

den ikke i lighed med Anth. yratensis, men flagrer pibende omkring

forstyrreren; som oftest er det dog blot hannen, som viser denne

opførsel.

I 16 kuld var eggenes længde 18—20 mm., bredde 14—15 mm.

Totall. (43 ad. eksemplarer) 153— 160 mm.

13. Anthus trivialis (L. 1766).

Træpiplerken ruger spredt hist og her i Pasvikdalen og fore-

kommer i elet hele yderst sparsomt. Selv har jeg blot paatruffet

den 2 gange ved Kobbefossen, 3die juli 1900 og 8de juli 1905.

Fam. Fringillidae.

35. Eruberiza citrinella (L. 1766).

Gulspurven forekommer aarlig i spredte eksemplarer særlig un-

der vaartrækket sidst i april, og sandsynligvis ruger et og andet

par aarlig i Sydvaranger. Ved Hestefos har jeg ialt paatruffet 16

eksemplarer, saaledes i:

1901 en cT
2T
A, en cf

13
/o, en juv. 26

/io.

1902 2 individer 19
A, en cf

s%,
1904 et individ

21
A, en cf

25
/s, en cf

29
/s-
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1905 en $ 3%, en cT
10

/a.

1906 et individ 19
/4 , 3 individer 23

/4 , en 9 5
/7 .

36. Emheriza horttilana (L. 1766).

Hortulanen optræder blot tilfældig i Sydvaranger, hvor den en

enkelt gang- er paatruffet af dr. Wessel (p. 44), som den 23de

juni 1888 fandt dens rede med 4 friske eg paa Langnes ved Lang-

fjordvandet. Senere er den ikke bemerket i distriktet.

37. Emberiza schoeniclus (L. 1766).

Sivspurven er almindelig udbredt over hele Sydvaranger, hvor

den aarlig ruger i stort antal særlig paa alle myrlændte og krat-

bevoksede steder. Den intræffer om vaaren i første halvdel af mai,

tidligere eller senere eftersom aaret er. Ved Hestefos saaes den

første gang den Ilte mai 1901, 16de mai 1902, 18de mai 1904,

9de mai 1905, Iste mai 1906. Eglægningen foregaar samtidig i de

fleste reder:

I 1900 blev det Iste eg i flere reder lagt den 13de juni,

i 1901 „ i 5 „ — Ilte juni og i et

rede 16de juni,

i 1902 „ ill „ — 17de og 18de juni,

i 1904 „ i 4 „ — Ste juni,

i 1905 „ i 3 „ — 4de juni,

i 1906 „ i 4 ,, — 15de juni.

Egantallet er 6, sjelden 5; i de forskjellige kuld varierer eggene

meget saavel i form som i farve.

I 22 kuld var eggenes længde 18—21.5 mm., bredde 13.5—15.5

mm. Totall. (21 ad. eksemplarer) 147—-160 mm.

Den 20de juli 1905 skjød jeg et eksemplar ved Hestefos i

Øvre Pasvik i en ganske eiendommelig dragt; det var en $ i slidt

sommerdragt, hovedet var sortagtigt, og øienstriben mangled, des-

uden var den karakteristiske 5te haandsvingfjær ca. 8 mm.
kortere end den Iste (ligesom hos E. rusiica og E. pusilla)'.

(Opbevares i Tromsø museum).

38. Calcarius lapponicus (L. 1766).

Lapspurven er væsentlig udbredt i kysttrakterne, hvor den

aarlig ruger i forholdsvis stort antal saavel paa fjeldplateauerne som
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nede paa strandengene ved kysten. I de indre dalfører ruger en

mindre koloni paa Saarivara ved Tsjoalmejavre, men længere syd-

over i Pasvikdalen forekommer den blot under trækket vaar og

høst. Yaartrækket indtræffer normalt i 3die uge af mai, høst-

trækket i første uge af september. Ved Hestefos er den første

gang bemerket den 19de mai 1901, 20de mai 1902, 17de mai 1904,

24de mai 1905, 7de mai 1906. Eglægningen foregaar regelmæssig

i midten af juni. Det første eg blev lagt

:

I 1905 i 8 reder mellem 10de—17de juni,

i 1906 i 12 „ „ 8de—18de juni.

De tidligst udfløine unger har jeg bemerket den 2den juli

1906.

Det af fine græsstraa løst sammenføiede rede er altid indvendig

foret med fjær eller renhaar. Den foretrækker tuet og fugtigt

terræn, sparsomt bevokset med dvergbirk og Salix. Egantallet er

oftere 5 end 6, en gang har jeg seet 7 eg; med hensyn til farve

og form varierer de overordentlig meget.

I 20 kuld var eggenes længde 19.5—24 mm., bredde 14-15 mm.
Totall. (38 acl. eksemplarer) 156— 169 mm.

At strengt monogami ialfald ikke hersker inden kolonierne

havde jeg anledning til at iagttage den 23de juni 1906. Det var

en liden koloni paa 4 par, som ruged i en tuet, ubevokset bakke-

skraaning mod en større græsmyr. Jeg havde tåget plads bag en

større sten øverst i bakken og holdt herfra øie med begge forældre

til et rede med unger, som befandt sig ca. 20 skridt nedenfor mig.

Fuglene trippede livligt omkring, snart fouragerende og snart le-

gende sig imellem; efter en stunds forløb skjød jeg hannen; hun-

nen havde dog ikke været 5 minutter alene, førend en af de 3

nabohanner indfandt sig og straks overtog egtefællens rolle; efterat

de gjentagende gange havde ,.parret sig" med hinanden, bortskjød

jeg ogsaa denne han; den samme scene gjentog sig imidlertid

atter; thi ikke før var lyden af skuddet hendøet, førend nabo han

no. 2 tropped op, fried, fik ja, og blev saa skudt for at give plads

for no. 3; denne fik dog som ,,den sidste" beholde pladsen.

Arten forekommer paa Kolgujew, hvor den havde netop ud-

fløine unger den 9de august 1902; paa Novaja Semlja blev den

derimod ikke paatruffet hverken sommeren 1902 eller 1903.

13
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39. Plectrophaues nivalis (L. 1 76f>).

Snespurven ankommer i store flokke allerede sidst i mars til

Pasviktrakterne, hvorfra den atter forsvinder omkring- Iste mai;

blot forholdsvis faa par slaar sig ned for at ruge i de bratte fjeld-

styrtninger ved Varangerfjorden, saaledes aarlig hist og her paa

Skogerø og Kjelmø, i Bugøfjord og i Jakobselv. I Øvre Pasvik

indtraf vaartrækket den 5te april 1901, 23de mars 1902, 24de mars

1904, 20de mars 1905, 31te mars 1906. Eglægningen foregaar i

første halvdel af juni. Egantallet er oftere 5 end 6, en gang har

jeg seet 7 eg.

I -1 kuld var eggenes længde 20-23 mm., bredde 15—16.5 mm.

Totall. (212 ad. eksemplarer) 176 — 185 mm.

Paa Novaja Semlja ruged den talrig i 1903, paa enkelte steder

endog kolonivis i stenurer og fjeldsprækker. Vaartrækket indtraf

her i 1903 den 12te mai. Eglægningen foregik i sidste halvdel af

juni; i 6 reder blev saaledes Iste eg lagt 20de juni, 25de juni,

25de juni, 25de juni, 27de juni, 5te juli. De første nyklækkede

unger saaes 30te juni, og de første udfløine unger saaes 24de juli.

I et tilfælde bemerkedes et rede uden eg den 23de juni, den 8de

juli indeholdt det 5 nyklækkede unger, de 5 eg lagt og ungerne

udklækkede paa ialt 15 dage.

40. Loxia curvirostra (L. 1766).

Korsnebbet optræder blot tilfældig i Sydvaranger, hvor jeg en

enkelt gang har paatruffet den, nemlig en flok paa 4 stykker paa

Galgoniemi i Øvre Pasvik den 20de september 1905. Ifølge Som-

merfelt (p. 82) skal et par individer være iagttagne i Østflnmarken

i juni 1859.

41. Pinicola enucleaior (L. 1766).

Konglebiten er jevnt udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger mere eller mindre almindelig. Hyppigst er den paa-

truffet rugende i de frodige birkeskoge i kysttrakterne, men fore-

kommer ogsaa aarlig i det indre af Øvre Pasvik, særlig hvor birk-

bevoksede koller hæver sig over furubeltet; saaledes paa Kakivara,

ved Ellenjoki, Kobbefos
;
Mannikofos og flere steder. Den ankom-

mer tidlig om vaaren, i 1905 allerede den 2den mars, som regel

dog først i slutten af denne maaned. Høsttrækket foregaar fra midt

i september til midt i oktober. Eglægningen foregaar i juni, i bo-

gyndelsen eller slutten af maaneden, eftersom aaret er sent eller



1907] Østfinmarkens fuglefauna. 33

tidligt. Egantallet er oftere 4 end 3. I Øvre Pasvik var tingerne

udfløine i 1906 den 23de juli.

I 1 kuld var eggenes længde 25— 26.5 mm., bredde 17— 18.5 mm.

Totall. (15 ad. eksemplarer) 229—237 mm.

42. Pyrrhula pyrrhula (L. 1766).

Dompappen skal ifølge dr. Wessel (p. 49) være iagttaget ved

Tsjoalmejavre; her blev af en mindre flok en cf skudt i mars 1897.

Andre iagttagelser om dens forekomst i distriktet i de senere aar

foreligger ikke. Ifølge Sommebeelt (p. 81) skal den et par gange

være bemerket ved Varangerfjorden i midten af forrige aarhundrede.

43. Passer montanus (L. 1766).

Pilfinken har jeg paatruffet en enkelt gang ved Hestefos i Øvre

Pasvik, hvor jeg skjød et par, cf 9> den 13de juni 1904. (Op-

bevares paa Tromsø museum). Muligens forekommer den dog aar

om andet rugende i Sydvaranger; i 1898 blev saaledes 3 par iagt-

taget paa Kirkenes af dr. Wessel (p. 49) hele sommeren og høsten

udover til i oktober; samme sommer observeredes desuden et par

individer paa Bugønes og et individ i Bugøfjord. I Østfinmarken

forøvrigt er den paatruffet ved Næsseby og Vardø. (Collett 3,

p. 125, 5, p. 62).

44. Fringilla coelebs (L. 1766).

Bogfinken indtræffer aarlig i spredte eksemplarer under vaar-

trækket sidst i april. Ved Hestefos har jeg ialt paatruffet 9 eksem-

plarer, nemlig i

1901 en cf
27
/5.]

1904 en Q 30
/ I

Op^evares i Tromsø museum.

1905 3 cf
26
A,

29
A, Vs.

1906 4 stykker, en cf
23
A, 2 cf og 1 9 3%.

Den ruger neppe i distriktet.

Totall. (6 ad. eksemplarer) 163— 171 mm.

45. Fringilla lnontifriiigilla (L. 1766).

Bjergflnken er almindelig udbredt over hele Sydvaranger, hvor

den aarlig ruger i større eller mindre antal. I 1901 ruged den saa-

ledes overordentlig talrig rundt Hestefos; i 1902 og 1906 forekom

den almindelig her, men langtfra talrig; i 1905 observeredes blot
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enkelte spredte par, og i 1904 blev den ikke bemerket rugende

ved Hestefos. Den trives beclst i frodig birkeskog, men er ogsaa

almindelig i blandet skog. Vaartrækket indtræffer midt i mai; til

Hestefos ankom den saaledes den I2te mai 1901, 13de mai 1902,

17de mai 1904, 10de mai 1905, 17de mai 1906. Eglægningen fore-

gaar meget ujevnt, fra først i juni til midt i juli, og hyppig findes

paa samme tid saavel friske eg som flyvedygtige unger. De første

nyklækkede unger observeredes 29de juni 190], de tidligst udfløine

12te juli 1905.

Det Iste eg blev

i 1900 i 3 reder lagt 23
/6 ,

27
/e,

8
A-

i 1901 i 12 „ Ve, 7e,
B
/e,

12
/e,

12
A,

18
/e,

2
7e,

22
/6 , »%, 25

/e,

27
/e,

29
/e.

i 1902 i 4 — „
21

/e,
22
A,

2
7e,

3%-
i 1905 i 1 — „

12
/7 .

i 1906 i 7 „
M
/e ,

24
/e,

28
A,

2
7e,

88
/e,

376 ,

2
A.

Egantallet er 6— 7, undertiden 5, sjelden 8; i farve og stør-

relse varierer eggene i de forskjellige kuld overordentlig. Følgende

4 konstante varieteter forekommer:

1. Egget helt ensfarvet blaat med enkelte spredte, sorte pletter

(ikke ulig den almindelige blaa varietet hos Fringilla coelebs).

Eggenes gjennemsnitslængde 19 mm., bredde 14.5 mm.

2. Egget helt ensfarvet gulgraat med enkelte fine rødbrune punk-

ter og streger (ikke ulig en almindelig varietet hos Calcarius

lapponiciisj. Eggenes gjennemsnitslængde 22 mm., bredde 15 mm.

3. Egget helt rødagtigt tæt flekket, blot hist og her skimtende

den blaagraa bundfarve (ikke ulig den almindelige type hos

MuscÅcapa ficeclula). Eggenes gjennemsnitslængde 20.5 mm.,

bredde 15.5 mm.

4. Eggets bundfarve grønagtig med større og mindre graa flekker

og brunrøde brandpletter, samt med korte streger af samme

farve (almindelig forekommende).

I 15 kuld var eggenes længde 18.5—22 mm., bredde 13.5— 15.5

mm. Totall. (23 ad. eksemplarer) 165—170 mm.

Redet er undertiden ligesaa fast sammenføiet og af samme form

og udseende som hos F. coelebs. Dets indvendige høide og bredde

6 cm., dets udvendige diameter fra 10— 14 cm. Det er bygget

af fine stråa, rigelig indvævet med sort skjæglav, fjær og basttrevler,
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indvendig er det som oftest foret med fjær og renhaar, undertiden

ogsaa med musehaar samt med de gylclenbrune sporehusstilke af

Polytrichum (bjørnemose).

46. Linota linaria (L. 1766).

Graasisiken forekommer aarlig i større eller mindre mængde
over hele Sydvaranger. hvortil den ankommer i første halvdel af

mai; senest ankom den i 1904 den 18de mai. I sene aar ind-

finder den sig blot i yderst ringe antal, saaledes i 1902. Eglæg-

ningen foregaar i juni og strækker sig som regel over hele maaneden.

Egantallet er 5, en gang har jeg seet 6. De tidligst udklækkede

unger har jeg seet 25de juni 1901, de tidligst udfløine den 10de juli

1905. I 1901 blev det Iste eg i 20 reder lagt den 8de, 13de,

13de, 14de, 19de, 20de, 20de, 20de, 21de, 21de, 21de, 22de, 24de.

24de, 24de, 24de, 25de, 26de, 27de og 28de juni; i 1904 i flere

reder den 15de juni; i 1906 i et rede den 17de juni.

Redet bestaar yderst af fine kviste, selve redekoppen af tørre

stråa, planteuld, fjær og renhaar; indvendig er det rigelig udforet

med den gulhvide Salix-ulå.

I 10 kuld var eggenes længde 15.5—18 mm., bredde 11.5—13.5.

Totall. (34 ad. eksemplarer) 124— 133 mm.

Den sibiriske form, Linota linaria var. exilipes (Coues 1861),

forekommer oftest om vaaren; særlig talrig var den i mars og april

1901 og 1906 samt i oktober 1905. Muligens var den stationær i

Sydvaranger vinteren 1905— 1906, skjønt samtlige eksemplarer, som

jeg i denne vinter skjød af de talrige overvintrende .Lmofø-flokke,

udelukkende tilhørte Linota alnorum. Om sommeren bemerkes den

mindre hyppig, men er ingenlunde sjelden.

At denne race, som enkelte forfattere paastaar, blot skulde

beståa af afblegede eksemplarer af Linota linaria i slidt sommer-

dragt, holder i ethvert tilfælde ikke stik; thi i dens yvige og just

anlagte vinterdragt har jeg fældet talrige eksemplarer af typiske

L. exilipes. Sandsynligvis staar den i samme forhold til L. linaria,

som til eksempel Picus jjipra til P. minor.

47. Linota alnorum (Beehm 1831).

Den langnebbede graasisik er jevnt udbredt over Sydvarangers

med birk og blandskog bevoksede trakter, hvor den aarlig ruger

mere eller mindre almindelig. Vinteren 1905— 1906 var den sta-

tionær over hele distriktet, og sandsynligvis burde de fleste vinter-
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Linota alnorum

(Beehm)
Linota linaria (Lin.)

ad. JS/
3 06 juv. 15

/ T 05 ad. 20
/5 06 juv. 20

/ 7 05

1. Neb:
1

mm. mm. mm. mm.

Længden fra pande

til nebspids 11.5 11 7.5 6.5

Længden fra mund-

vig til nebspids . 13.5 13 9.5 9

2. Fod:
Tarsens længde . . . 16 16 14 13

Benenes farve .... Brunsort Sort Blaagraa Brungraa

3. Yinge:
Vingens længde fra

carp-leddet 78 77 72 71

Vingebaandenes far- Brede og Brede og Smale og Brede, men

ve og struktur .

.

tydelige graahvide
mindre frem-

trædende
brungule

4. Hale- længden . 61 62 58 51

5. Fjærklædning:

Issens farve Oftest, gul- Lys, graa- Oftest Mørk, brun-

rød agtig flekket blodrød agtig flekket

Hele dragten forøv- Lj^s ere. mere Mørkere,

rigt

6. Gjennemsnitlig

graaagtig mere brun-
agtig

totallængde . . 141 128 .

De biologiske
forhold:

A. Overvintrer i Ikke bemerket om

Sydvaranger . . . En og anden vinter vinteren

B. Vaartrækket .

.

Er tidligere; i april Senere; i mai

C. Rugetiden Er tidligere, undertiden

allerede i april

Senere ; aldrig før i juni

D. Eggenes stør-

relse Længde 18.5— 19 mm. Længde 15.5—18 mm.
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observationer om L. linarias optræden henføres til denne art; i

ethvert fald har alle de eksemplarer, jeg
- har skudt af de over-

vintrende saakaldte L. linaria-'flokke, udelukkende tilhørt L. alno-

rum; først fra mars af har flokkene bestaaet ogsaa af L. exilipes og

i mai af L. linaria.

I 1906 begyndte eglægningen allerede i begyndelsen af april;

i en rede ved Tsjoalmejavre blev saaledes det første eg lagt den

6te april og flere reder saaes sammesteds under bygning i den paa-

følgende uge.

I ovennævnte kald var eggenes længde 18.5— 19 mm., bredde

12.5— 13 mm. Totall. (20 ad. eksemplarer) 136— 146 mm.

Hvorvidt Linota alnorum er en selvstændig art eller blot bør

betragtes som en geografisk varietet af L. linaria, er som bekjendt

et omtvistet spørgsmaal; konsekvent bør den imidlertid gives arts-

berettigelse, forsaavidt dette indrømmes saavel Loxia pityopsittacus

(Bechst. 1807) som Loxia curvirostra (L. 1766). Til bestyrkelse

af artsrettigheden synes mig desuden tilstrækkelig de i tabellen pag.

36 anførte konstante karakterer, hvorved Linota alnorum (Brehm)

adskiller sig fra Linota linaria (Lin.).

Som det af tabellen p. 36 fremgaar, er L. alnorum en baade

større og grovere bygget art; fjærklædningen er lysere farvet, be-

nene mørkere, ligesom de 2 vingebaand er mere udprægede; karak-

teristisk er særlig ungfuglens lysere, mere graahvide dragt i mod-

sætning til den brunagtig flekkede ungfagledragt hos L. linaria.

I sin udbredelse er den nordligere og trækker vistnok ikke saa

langt sydover som L. linaria, da dens vaartræk baade indtræffer

tidligere end dennes og den endog undertiden er stationær i Syd-

varanger. Rugetiden begynder ogsaa tidligere, og eggene er større.

Fam. Accentoridae.

48. Accentor raodularis (L. 1766'.

Jernspurven forekommer blot i spredte par i de nærmest kysten

liggende dalfører. Foruden af professor Esmark, som i 1866 erholdt

en ungfugl paa Elvenes, er den i de senere aar flere gange iagt-

taget af dr. Wessel paa Kirkenes og i Øvre-Jakobselvdal, hvor

den i 1893 blev fandet rugende; i 2 reder var det første eg her lagt

den 16de juni. Egantallet var 6 og 5; eggenes gjennemsnitslængde

20 mm., bredde lo mm. (dr. Wessel p. 33).
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Fam. Corviclae.

49. Sturnus vulgaris (L. 1766).

Stæren er blot et enkelt aar paatruffet i Sydvaranger, nemlig

i 1905, da mindst 3 eksemplarer blev iagttaget, deraf 2 stykker af

forfatteren ved Hestefos den 30te april og
-

et individ ved gaarden

Langnes i Langfjorddalen den 1 5de april. (Opbevares paa Tromsø

museum). I Østfinmarken er tidligere et enkelt par fundet rugende

ved Yardø i 1881 af konservator Foslie; samme aar skal ogsaa et

individ være iagttaget i Tanadalen i april (Collett 5, p. 95).

50. Garrulus glandarius (L. 1766).

Af nøddeskriken blev et enkelt individ i 1889 skudt vedBos-

javre i Øvre Pasvikdal (Collett 5, p. 42). Om dens forekomst

i Enare foreligger en enkelt iagttagelse af Noedlikg (p. 40), som

den 12te juni 1891 paa nordsiden af Maanselka fandt en rede med
5 nyklækkede unger.

51. Perisorens infaustus (L. 1766).

Lavskriken er talrig udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger saavel i kysttrakternes frodige birkelier som i de tætte

furuskoge i Øvre Pasvik. Den er stationær, men sees mindre talrig

om vinteren; derimod trætfes den i overordentlig stor mængde i

Øvre Pasvik i oktober, og sandsynligvis foregaar der en udvandring

sydover af aarsunger paa denne tid. Eglægningen foregaar regel-

mæssig i sidste uge i april; det første eg blev lagt den 26de april

1904, 28de april 1905, 26de april 1906; midt i mai er ungerne

udklækket; saaledes saaes de tidligst udklækkede unger den 15de

mai 1904, 14de mai 1905, 19de mai 1906. Eggenes antal er 4.

Til redeplads vælges helst tætvokset furuskog, og redet an-

bringes enten temmelig høit og indtil stammen, i optil 5—6 meters

høide, eller ogsaa i blot et par meters høide og udpaa en af de

nedre grene. Det er aabent og bestaar yderst af et lag løst sam-

menføiede tørre kviste, indvendig er det rigelig udforet med skjæglav

og renhaar samt med en masse fjær. Fuglen er meget sky ved

redet, naar dette indeholder unger.

I 3 kuld var eggenes længde 28—32 mm., bredde 21— 22.5 mm.

Totall. (55 ad. eksemplarer) 268—300 mm.
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52. Piea pica (L. 1766).

Skjæren forekommer yderst sparsomt i Sydvaranger, hvor blot

et og andet par aarlig ruger ved Tsjoalmejavre samt i Neiden. Syd

for Tsjoalmejavre har jeg paatruffet enkelte omstreifende individer

ved Hestefos den 10de mars 1901 og 30te april 1902 samt et par

ved Vaggatem i mai 1905. Ved Tsjoalmejavre er den stationær;

her havde et par sommeren 1900 just færdigbygget rede den 21de

juni; men dette har uden tvil været bestemt for aarets 2det kuld,

da rederne i Neiden som regel indeholder eg i de sidste dage af

april. Ogsaa i Enare er den forholdsvis sjelden.

Totall. (1 ad. eksemplar) 450 mm.

53. Corvus comix (L. 1766).

Kraaken er talrig og stationær i kystdistrikterne ; i det indre

af Pasviktrakterne ruger den blot i spredte par hist og her ind-

over til Hestefos, hvorfra den vanlig forsvinder et par maaneder

midtvinters. Rugetiden indtræder her senere end ved kysten, lige-

som egantallet ogsaa er mindre. I Øvre Pasvik indeholder rederne

aldrig flere end 3 eg, der lægges i første halvdel af mai, mens

rederne ved kysten som regel indeholder 5—6 eg allerede i slutten

af april. I Øvre Pasvik indeholdt saaledes et rede

ved Yaggatem 3 flyvefærdige unger den Gte juli 1900.

„ Hestefos 2 nøgne unger den 2den juni 1904.

,. Hestefos 3 nyklækkede unger den 25de mai 1905.

„ Hestefos 1 nykl. unge -|- 2 eg den 27 de mai 1906.

I 2 kuld var eggenes længde 39—43 mm., bredde 28—31 mm.

Totall. (12 ad. eksemplarer) 494—516 mm.

54. Corvus coroue (L. 1766).

Den sorte kraake er godt kjendt af beboerne i Øvre Pasvik,

hvor den aar om andet skal indfinde sig. Selv har jeg blot paa-

truffet den en gang under mit 6 aars ophold i Sydvaranger, nemlig

vaaren 1904, da jeg daglig i første halvdel af mai iagttog et rede-

byggende par udenfor min bolig ved Hestefos. Reden laa i den

øverste top af en furu lige ved elvebredden; desværre blev fuglene

forstyrret og forlod reden, der var ufærdig endnu den 16de mai.

55. Corvus monedula (L. 1766).

Den 4de mai 1906 paatraf jeg et enkelt individ ved Hestefos

i Øvre Pasvik, hvor det i 2 dage holdt sig paa de snebare flekker
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rundt min bolig. Det er første gang', kajen er paatruffet i Fin-

marken. Nordligst har den i Norge hidtil været iagttaget et par

gange i Saltdalen (Collett 5. p. 51).

56. Corvus corax (L. 1766).

Ravnen er tallig og stationær i kystclistrikterne; i det indre af

Sydvaranger forekommer den mere spredt, men ruger dog aarlig

hist og her helt op til Mutkavarre; om vinteren sees den dog sjel-

den i disse trakter. Eglægningen foregaar i første halvdel af april;

i Øvre Pasvik blev saaledes det første eg lagt den Ilte april 1901,

Iste april 1902, 7de april 1904, 14de april 1906; sammesteds har

jeg seet de tidligst udklækkede unger den 4de mai 1902, og de

første udfløine unger den 4de juni 1904. Egantallet er 5.

Som regel anbringes redet i en brat fjeldvæg og benyttes aar

efter aar; i det indre af Pasvikdalen, hvor bratte fjeldvægge mindre

hyppig forekommer, bygger den undertiden sit rede i den øverste

top af en større furu, saaledes ved Mutkavarre 4de juni 1904 og

ved Tsjoalmejavre 14de april 1906. Den er overmaade sky ved redet,

selv om dette indeholder unger.

I 3 kuld var eggenes længde 48- 52 mm., bredde 33—35 mm.

Totall. (3 ad. eksemplarer) 658—700 mm.

E. Nordling (p. 38) beretter et interessant træk fra ravnens

levnet, nemlig at den følger ulveflokkene om vinteren. Dette har

jeg ogsaa flere gange havt anledning til at overbevise mig om;

saaledes vinteren 1905 i Øvre Pasvik. Trakten havde været fri

for ulv i en maaneds tid, og ravnen havde jeg ikke bemerket der

siden senhøstes, i november; da faar jeg en morgen øie paa en flok

ravne, 4 — 5 stykker, der efter hinanclen kom svævende langs en

nærliggende skogryg; temmelig sikker paa, hvad det betød, blev

jeg ikke overrasket, da jeg et par timer senere skied over de om-

liggende skogstrækninger og her krydsed den ferske ulvevei.

57. Corvus frugilegus (L. 1766).

Blaakraaken har jeg seet en eneste gang i Sydvaranger, ved

Hestefos i Øvre Pasvik, hvor et ældre individ holdt til paa den

gjødslede mark udenfor min bolig den 19de og 20de mai 1906.

Noget senere, i juni, erholdt jeg et eksemplar, som var skudt helt

ude paa Zijv-Navolok paa Fiskcrhalvøen allerede den 8de mai;

ogsaa dette var et ældre individ.
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I Finmarken er den tidligere blot kjendt ved et enkelt eksem-

plar fra Kobbervik i Pasvikdalen, skudt her i april 1875, samme
vinter, som den store indvandring af arten fandt sted i de sydlige

stifter (Collett 3, p. 119).

Fam. Alaudidae.

58. Otocorys alpestris (L. 1766).

Bjerglerken ruger tallig i kysttrakterne, saavel paa de flade

strandenge i havets niveau som paa fjeldvidderne rundt Varanger-

fjorden. I de indre dalfører forekommer den i store flokke under

træktiderne, som oftest i følge med Plectrophanes nivalis. Vaar-

trækket indtræffer normalt i sidste uge af april; til Hestefos ankom

den saaledes den 25de april 1901, Ilte mai 1902, 21de april 1904,

30te april 1905, 29de april 1906. Hannerne ankommer før hun-

nerne, og de tidligste flokke bestaar udelukkende af hanner; af 61

i april 1901 skudte eksemplarer var blot 5 hunner. Høsttrækket

foregaar fra sidst i september til midt i oktober.

Rugetiden strækker sig fra sidst i mai til sidst i juli, og

uden tvil lægger de par, som, lokket af en godveirsperiode i mai

allerede har faaet fuldlagt kuld i denne maaned og saaledes ungerne

udfløine omkring midtsommer, et nyt kuld eg omkring Iste juli.

Hos de fleste par foregaar eglægningen dog ikke før i 2den uge af

juni og disse par udruger blot et kuld. Dette forhold havde jeg anled-

ning til at iagttage ogsaa paa Novaja Semlja (i 1903), hvor arten

forekommer meget tallig; paa grund af det senere vaartræk her

(den ankom i 1903 til Matotshkinshar, Novaja Semlja, den 22de mai)

faldt rugetiden her idethele noget senere, men strækkende sig over

et lige langt tidsrum og med det samme forhold i perioderne. Føl-

gende schema viser de under rugetiden gjorte observationer

:

Tidlig rugende par

Første kuld Andet kuld

Sent rugende par

Første kuld

Novaja

Semlja

1903

Ca.

juni

15. 10. juli

beg. |obs. 1 kuld

eglægning |udfløinejuv

15.-17.

juli var

første eg

lagt

i 2 reder

2 4.— 3 0.

juni var

første eg

lagt

i 3 reder

12. juli

obs. flere

kuld ny-

klæk. juv.
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Tidlig rugende par Sent rugende par

Første kuld Andet kuld Først

«

) kuld

Ca. 2 6. mai 2 2. juni 2 8.-29. 10.— 18. 2 2. juni

beg. obs. flere juni var juni var obs. flere

1905 egiægning kuld ud- første eg første eg kuld ny-

o fløine juv. lagt lagt klæk. juv.

5
i 2 reder i 6 reder

Olj

ei
Ca. 2 8. mai 2 4. juni 3 0. juni og 8— 15. 2 4. juni

\> beg. obs. 3 1. juli var juni var obs. 1 kuld
190(5

egiægning kuld ud- første eg første eg nyklæk.

fløine juv. lagt

i 2 reder

lagt

i 7 reder

juv.

Egantallet er normalt 4, ofte 5, sjelden 3 ; en gang har jeg

seet 6 eg; i farve og størrelse varierer de meget i de forskjellige kuld.

Som oftest er bundfarven graahvid med tætte, brunagtige pletter,

eller ogsaa er egget tæt gulagtig flekket, næsten ensfarvet gul-

brunt; sjeldnere er bundfarven grønagtig med graablaa pletter;

hyppig er pletterne samlet i en krans om den butte ende.

Redet ligger altid aabent i en fordybning paa den flade jord;

det er løst sammenføiet af tørre stråa og mose og indvendig altid

rigelig udforet med den gulhvide uld af Salix Janata.

I 20 kuld var eggenes længde 21—25 mm., bredde 15.5-17 mm.

Totall. (89 ad. eksemplarer) 170-190 mm.

59. Alanda arrensis (L. 1766).

Sanglerken forekommer aarlig i spredte eksemplarer hist og

her i Sydvaranger under trækket, og enkelte aar ruger vistnok

ogsaa et og andet par paa de fugtige grasmarker rundt Tsjoalme-

javre og Hestefos; i 1902 holdt saaledes et par sig endnu den 7de

juni ved Hestefos, og sammesteds iagttog jeg en syngende han den

24de mai 1905. Til Hestefos ankommer den regelmæssig i slutten

af april, saaledes bemerket den 28de april 1904 (1 ekspl.), 22de

april 1905 (4 ekspl.), 19de april 1906 (l ekspl.). Ved Varanger-

fjordens kyster har jeg aarlig observeret flere rugende par rundt
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Vadsø; ligeledes ved Vardø. Paa Murmankysten ruger den tallig

paa Fiskerhalvøen. I 4 reder har egantallet været 4—4—5—6 og"

første eg
1

lagt 15de juni 1905 og 17de, 18de og 30te juni 1906.

I 4 kuld var eggenes længde 21.5—25 mm., bredde 16—17.5

mm. Totall. (6 ad. eksemplarer) 180— 197 mm.

60. Melanocorypha calandra (L. 1766).

Et eksemplar af denne syd-europæiske lerkeart blev paatruffet

den 16de april 1905 i Sydvaranger; den hopped om paa elveisen

udenfor min bolig ved Hestefos i Øvre Pasvikdal og viste sig lidet

sky; i sine bevægelser ligned den fuldstændig A. arvensis, som

baade jeg og min kamerat Johan Koken ogsaa tog den for, som

vi stod og betragted den. For at „konstatere species", skjød imid-

lertid Koren den, og stor var vor overraskelse, da eksemplaret

laa i vor haand og vi opdaged, hvilken sjelden gjest vi havde

faaet. Det var en hun i noget slidt vaardragt. Totall. 182 mm.;

vingens længde 117 mm., halens 57 mm., culmens 13.5 mm.;

nebbets høide ved roden 8 mm. Oversiden brunsort med gulbrune

fjærbremme; undersiden hvidagtig, brystet med tætte, sortbrune

pletter; paa hver side af halsen en stor, sortagtig flek; kropsiderne

lyst brunlige. Armsvingfjærene med brede, hvide spidser; styr-

fjærene hvidspidsede, den yderste helt hvid, den næstyderste med

hvid udfane. (Opbevares paa universitets-museet, Kristiania, kfr.

Collett 7, p. 7).

I de skandinaviske lande er arten hidtil kun engang paavist,

nemlig ved Kalmar i Sverige, hvor et eksemplar blev skudt i sep-

tember 1856, ifølge Kolthofe (Sv. Jag.forb. Nya Tidskrift 1902,

p. 66).

Fam. Picidae.

61. Picoides tridactylus (L. 1766).

Den tretaaede spette er jevnt udbreclt over de furubevoksede

dele af Sydvaranger, hvor den er delvis stationær; i Øvre Pasvik

er den særlig talrig i 2den og 3die uge af oktober, og de fleste

individer forlader trakten ved denne tid; om vinteren har jeg blot

seet den et par gange, 3die februar 1905 og 15de og 20de mars

1906; først i sidste halvdel af april optræder den igjen almindelig.

Eglægningen foregaar regelmæssig i begyndelsen af juni; første eg

blev lagt den 2den juni 1904, Iste juni 1906. Egantallet er 3— 4.
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Redehullet udhugges nyt for hvert aar; jeg har blot seet det

i furutrær, baade tørre og friske, og i 2— 3 meters høide over

marken.

I et kuld var eggenes længde 24.5—25.5 mm., bredde 17—18

mm. Totall. (28 ad. eksemplarer) 230—241 mm.

62. Picus maior (L. 1766).

Flagspetten optræder blot tilfældig i Sydvaranger, hvor et en-

kelt eksemplar er iagttaget ved Strand vinteren 1899— 1900 (Wes-

sel p. 59). I Østfinmarken forøvrigt skal den være paatruffet

rugende i Tanadalen 16de juni 1884 (Collett 5, p. 112). Selv har

jeg aldrig iagttaget den i distriktet; derimod tog jeg et eksemplar

levende paa dampskibet udenfor Murmankysten den 9de august

1903. Ogsaa i Enare optræder den blot tilfældig.

63. Piens rniiior (L. 176B).

I modsætning til Picoides tridactylus er den lille flagspet mere

bundet til birkeskogen og optræder talrigere end denne art i den

nordlige del af Sydvaranger ; i det indre ruger den mere spredt hist

og her i blandskogene optil Mutkavarre øverst i Pasvikdalen. Om
vinteren har jeg blot seet den en og anden gang (28de november

1901, 18de februar 1902, 31te mars 1903), og sandsynligvis træk-

ker flesteparten bort sidst i oktober, da den paa denne tid optræ-

der særlig talrig i Øvre Pasvik, for senere at forsvinde til sidst i

april. Eglægningen foregaar omkring Iste juni; i 1904 blev første

eg lagt den 31te mai. Egantallet er 5, undertiden 6 (Wessel p. 59)

og 7 (Nordling p. 50). Formen Picus minor var. pipra (Pall.)

forekommer talrig.

Redehullet benyttes blot en gang; det udhugges næsten altid

i morskne birkestammer, ofte blot i mandshøide over marken.

I et kuld var eggenes længde 18.5-20 mm., bredde 15 mm.

Totall. (12 ad. eksemplarer) 162— 171 mm.

64. Drroeopus raartitis (L. 1766).

A f sortspetten forekommer aarlig enkelte omstreifende indi-

vider i Øvre Pasvik, som oftest om vaaren i midten af april og om

høsten i september og oktober. I 1900 holdt et par sig fra 21de

april til 22de oktober paa Galgoniemi ved Hestefos, og muligens

har den ruget her det aar. At den i tidligere tider har ruget al-

mindelig i disse trakter, derpaa tyder alle de gamle redehuller, der er

udhuo-gede i vælcl^e. nu udtørrede furuer rundt om i Pasviktrak-



1907] Østfinmarkens fuglefauna. 45

terne. Disse gamle redehuller benyttes nu regelmæssig til rugepladse

af Surnia funerea og Clangula glaucion, ofte ogsaa af Mergus

merganser.

Totall. (1 ad. eksemplar) 490 mm.

Fam. Cuculidae.

65. Cnculus canoms (L. 1766).

Gjøken er almindelig udbredt over hele Sydvaranger. Til Øvre

Pasvik ankommer den regelmæssig i de sidste dage af mai; saaledes

hørtes den første gang den Iste juni 1901, 27de mai 1902, 29de

mai 1904, 25de mai 1905, Iste juni 1906.. Til kysten kommer den

ifølge dr. Wessel ca. 1 uge senere. Eglægningen foregaar i sidste

halvdel af juni.

Ved Hestefos i Øvre Pasvik fandtes den 28de juni 1906 et

friskt gjøkeg i en rede af Anthus pratensis, der foruden gjøkegget

blot indeholdt et enkelt eg af redefuglen. A f farve var det rødlig

graat med rødbrune pletter og smaa, krogede streger og svagere far-

vede grundpletter. Størrelsen 21.85 x 16 mm.; vegt 218 mgr.

I Enare fandtes. af E. Noedling (p. 51) den 23de juni 1893

et friskt gjøkeg i en rede af Saxicola oenanihe, der desuden inde-

holdt 6 eg af redefuglen. Gjøkegget var her blaahvidt af farve og

26.4 mm. langt, 17.9 mm. bredt,

Fam. Coraciidae.

66. Coracias garrula (L. 1766).

Af blaaraaken blev et udmattet individ fanget levende ved

Nyborg i bunden af Varangerfjorden (70° n. br.) i oktober 1868

og nedsendt til universitets-museet (Collett 2, p. 54). Paa Novaja

Semlja blev et eksemplar bragt mig af samojeder, som havde fundet

det dødt paa isen i mars 1903. (Opbevares paa universitets-museet).

Fam. Cypselidae.

67. Cypselus apns (L. 1766).

Taarnsvalen forekommer sparsomt og ikke hvert aar i Syd-

varanger. Hyppigst er den paatruffet i Øvre Pasvik; her iagttog
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jeg 4 individer ved Vaggatem den 2den juli 1900, 4 stykker ved

Hestefos den 12te mai 1901 samt endelig 2 individer ved Jordanfos

den 2den august 1906; dette sidste par iagttog jeg uere gange i

løbet af et par uger, stadig svævende over det samme sted, en med

høie furuer bevokset skogryg i nærheden af Pasvikelven. Ifølge

E. Nordling (p. 51) blev et rede med 2 eg tåget i en høi furu

ved Pasvikelvens udløb fra Enare den 28de juni 1892. I Syd-

varanger er den tidligere observeret af afdøde forstmester Barth i

1857. paa Kirkenes i 1875 ifølge Collett (3, p. 149) samt af B.

Poppius og A. W. Granit (p. 95) i juli 1887.

Fam. Strigidae.

68. Nydale tengmahni (Gmel 1788).

Perleuglen ruger spredt hist og her i Pasvikdalens furuskoge,

hvor den er fuldstændig stationær. I lighed med de øvrige ugler

optræder ogsaa den talligere i de aar, der er mus i marken; i 1904

ruged den saaledes talrig i Øvre Pasvik. Eglægningen foregaar i

sidste uge af april; egantallet er 5— 7. (Dvergeg forekommer un-

dertiden).

I 1902 indeholdt et rede 5 friske eg den 3die mai.

I 1904 — 7 eg [3 friske (hvoraf 1 dvergeg), 2 lidt

rugede, 2 halvrugede] den Iste mai.

I — 3 nyklækkede unger + 2 raadne eg den

22de mai.

I — — 4 flyvedygtige unger den 9de juni.

Til redeplads vælges huller i trær fra IV2 og optil 7— 8 meters

høide over marken; en gang har jeg seet benyttet et af Dryocopus

martius udhakket hul, en anden gang en udhængt redeholk for

Clangula glaucion. Hannen har jeg aldrig observeret ved redet.

I et rede laa en hel del eksemplarer af Arvicola amphibius, hvoraf

flere store individer.

I 3 kuld var eggenes længde 31—35 mm., bredde 26—28 mm.
Totall. (3 ad. eksemplarer) 248—255 mm.

69. Symitita lapponiciim (Eetz 1800).

Lapuglen optræder blot periodisk i Sydvaranger; saaledes fore-

kom den i større antal vinteren 1887— 88 og 1898—99, mens den
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i de mellemliggende aar ikke blev bemerket sammesteds (Wessel

p. 61). Efter den paa Myodes og Arvicolae rige sommer 1903 viste

den sig* atter hist og her endnu samme høst i Pasvikdalen, saaledés

blev 4 individer skudt ved Hestefos i november maaned. Den paa-

følgende vaar 1904 foregik igjen en mindre lemænvandring, ligesom

ogsaa Arvicola rufocanus og A. ratticeps forekom i mængde, og

denne vaar ruged lapuglen i stort antal i Pasviktrakterne ; alene i

omegnen af Hestefos undersøgte jeg 8 reder med eg og unger af

arten, og mindst 6 reder blev fundet samme vaar ved det ca. 5 mil

nordligere liggende Tsjoalmejavre. I 1905 og 1906 blev intet eksem-

plar bemerket i Pasvikdalen. I rugeaaret 1904 foregik eglægningen

i sidste halvdel af april; kuldene bestod af 3— 6 eg, lagte i 2 perio-

der; som regel lægges først 3—4 eg, et hver dag, derpaa efter et

ophold af 6—12 dage atter 2, undertiden 3 eller blot 1 eg. I et

tilfælde blev 2den periodes eg, 2 stykker, lagt i løbet af et døgn;

redet indeholdt 4 eg den 24de april kl. 1 form. og 6 eg kl. 1 eftm.

den følgende dag; efter det skulde eglægningen foregaa ved 12 -tiden

om dagen. 8 af mig undersøgte reder indeholdt:

23de april 5 eg (lidt rugede), Iste eg lagt ca. 13de april.

25de „ 6 eg (2 eg friske og 4 eg ca. 6 dage rugede), Iste eg

lagt ca. 15de april.

26de „ 3 eg (klækkefærdige), Iste eg lagt ca. 6te april.

5te mai 5 eg (4 eg klækkefærdige og 1 eg ca. 6 dage ruget).

10de „ 3 eg (friske; sandsynligvis omlagt kuld af det den 25de

april borttagne kuld paa 5 eg).

17de „ 6 stykker (3 nyklækkede unger og 3 halvrugede eg).

21de „ 6 unger (mindste jun. ca. 2 dage gamle, — de 5 øvrige

fra 8— 14 dage gamle).

30te „ 4 unger (ca. 6— 10 dage gamle).

Til rugeplads vælges blot grov, storvokset furuskog, og oftest

benyttes her et gammel rovfugirede, beliggende i træets midtre del;

redet udbedres ved et lag tørre, ca. 3—4 cm. lange furupinder, som

underlag for eggene, uden tvil for at hindre disse fra at komme i

umiddelbar berøring med den paa denne aarstid gjennemisede og

fugtige redebund; næsten altid har det været gamle reder af Arehi-

buteo lagopus, som den har udbedret paa denne maade. Blot en

enkelt gang har jeg iagttaget et af den selv helt fra nyt af bygget

rede; dette var løst sammenføiet af tørre kviste og saa tyndt, at

ungerne kunde sees gjennem bunden nedenfra. I et andet tilfælde

14
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var benyttet det øverste af 7 paa hinanden liggende gamle rovfugl-

reder, der tilsammen danned en kvisthaug paa ca. 2 meters høide.

Paa redet har jeg blot seet hunnen; den ligger fast og flyver

aldrig af eg eller unger, før man er et stykke oppe i træet, og da

blot for at sætte sig i nærmest staaende træ. Her begynder den

straks at kneppe sterkt med nebbet, og dette besvares øieblikkelig

af hannen paa samme maade fra dennes plads i redets nærmeste

omgivelser. Indeholder redet eg, er hunnen ofte meget nærgaaende

og suser gang paa gang om ørene paa fredsforstyrreren ; hannen er

derimocl skyere og holder sig mere i afstand. Er der unger i

redet, gaar hunnen merkelig nok aldrig angrebsvis tilverks, men
holder sig blot i de nærmeststaaende trær, uafladelig kneppende

med nebbet og af og til udstødende et eiendommeligt, svagt trompet-

lignende skrig.

I redet har jeg blot seet levninger af Arvicola rufocanus. —
Ungerne trives godt i fangenskab og bliver ualmindelig tamme. —
En yngre, ikke rugende hun, sandsynligvis fra foregaaende aar,

blev skudt den 22de mai; den var brunere i farven end aarets

rugende individer. ' Hunnerne er adskillig større end hannerne.

I 3 kuld var eggenes længde 50 — 56 mm., bredde 41—43 mm.

Totall. af 9 ad. 9 684—692 mm., 5 ad. tf 638—650 mm.

70. Asio Rccipitrinus (Pall. 1771).

Jorduglen forekommer almindelig i Sydvaranger, hvor den aarlig

ruger i større eller mindre antal, spredt over myrstrækningerne

langs Pasvikvasdraget. Vaartrækket indtræffer regelmæssig i 3die

uge af mai; til Hestefos ankom den saaledes den 15de mai 1901,

27de mai 1902, 23de mai 1904, 17de mai 1905, 12te mai 1906.

Høsttrækket foregaar i september. I midten af juni begynder eg-

lægningen, og som regel er ungerne udklækket i 2den uge af juli.

I lemænaar indeholder rederne optil 9 eg ; det normale antal er dog

blot 3 og 4; eggets længde 38—41 mm., dets bredde 29— 32.5 mm.

6 ad. eksemplarer totall. 357— 400 mm.

71. Bubo Iniho (L. 1766).

Hubroen optræder enkeltvis og tilfældig om vinteren i kyst-

trakterne, hvor aar om andet omstreifende individer er skudt, blandt

andre steeler i Jakobselv og i Jahrfjord vinteren 1905—1906.



1907] Østfinmarkens fuglefauna. 49

72. Nyctea scandiaca (L. 176(5).

Sneuglen ruger neppe i Sydvaranger ; selv i det rige lemænaar

1903— 1904 blev den blot paatruffet om vinteren, og paa denne

aarstid optræder den aarlig mere eller mindre talrig paa fj eldene

ved kysten. I Øvre Pasvik har jeg blot seet den 2 gange. Dens

rugeforhold havde jeg god anledning til at iagttage paa Novaja

Scmlja i 1903, hvor den forekom rugende i overordentlig stort

antal, og 30 reder med eg og unger blev undersøgt i løbet af denne

sommer. Foregaaende sommer 1902 blev ikke et eneste individ

bemerket paa Novaja Semlja; først den 18de december 1902 iagt-

toges det første eksemplar her, og i løbet af februar og mars 1903

blev den almindeligere. Den 5te april hørtes dens eiendommelige

parringsskrig for første gang, og da veiret blev mildere og tempera-

turen endelig den 13de mai steg over 0-punktet (middagstemperatur

-f-
3° C), saaes allerede samme dag parringen at begynde ved de

fleste reder. Den 18de mai blev det første eg lagt i 1 reder, den

22de mai i 7 reder, den 28de mai i 1 rede og den 3die juni i 3

reder; senere fandtes omlagte kuld paabegyndt endnu den 28de juni.

De tidligst udklækkede unger saaes den 23de juni, de seneste den

30te juli. Egantallet var 6—9 og i omlagte kuld 5— 7; eggene

lægges regelmæssig, et eg hver anden dag, og rugningen

begynder aldrig før det 3die eller 4de eg er lagt. Det

omlagte kuld paabegyndes fra 7— 16 dage, efterat det første kuld

er borttaget. Det største egantal tilsammen i de 2 kuld (det første

og det omlagte) af det samme sneuglepar har været 14 eg, 7 i

hvert kuld, og lagt mellem

22de mai— 3die juni og 10de juni— 22de juni.

7 eg -j- 7 eg

Rugetiden er 27 dage.

Eggene lægges vanlig i en fordybning paa toppen af en større

tue eller en haug, en enkelt gang laa elet paa en afsats i en fjeld-

væg. Blot hunnen ruger, og hannen forsvarer redet med stor

djervhed, enten det indeholder eg eller unger, og anfalder rasende

enhver fredsforstyrrer, som nærmer sig redet, ofte paa ca. Va km.

afstand; ved en anledning efterlod saaledes en rasende cT sin ene

klo i rygskindet paa min hund, og flere gange har jeg maattet ned-

skyde de rasende fugle i selvforsvar, inden jeg har kunnet nærme

mig rederne. Hunnen er derimod meget sky og forlader straks
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redepladsen, naar nogen nærmer sig-, og- selv om redet indeholder

unger, holder den sig altid udenfor skudhold; undertiden slæber den

sig pibende og med hængende vinger henover marken, af og til

udstødende et skrig, der ikke lidet ligner en kats „mjaven". Vin-

teren 1903 bestod dens næring saagodtsom udelukkende af Uria

brunnichi og TJ. mandti, som den dog blot fortærede hovedet af.

Den 25de mai iagttoges de første individer af Myodes obensis og

M. torquatus, og fra denne tid næred den sig mest af den sidste

af disse 2 arter, trods M. obensis var 10 gange saa talrig og endog

foretog en massevandring i retning NV—-SSO mellem den 18de

—

21de juni. Blev hannen bortskudt ved redet, og dette indeholdt

eg, blev redet enten forladt af hunnen, eller ogsaa skaffed denne

sig en ny cf? og' fortsatte saavel eglægning som udrugningen i det

samme rede. Saaledes bortskjød jeg hannen ved et rede, hvori 1

eg, den 24de mai; allerede den 28de mai havde hunnen faaet sig

en ny cf, og redet indeholdt nu 2 eg. Atter bortskjød jeg hannen,

og da jeg den Ilte juni igjen kom til den samme plads, havde

hunnen for 3die gang skaffet sig en ny gemal. Alle disse 3 hanner

var lige rasende og nærgaaende ved redet.

Af farve er den gamle cf helt ensfarvet, drivende snehvid.

De yngre hanner har flere eller færre, i forhold til alderen, sort-

brune tverstriber og flekker hist og her paa hoved, vinger og

underside. Hunnen er altid tæt vatret med store brungraa flekker

og tverbaand paa over- og underside.

I 1903 indeholdt følgende 30 reeler paa Novaja Semlja:

henholdsvis 7, 8, 9, 9 eg i 4 reder, hvor første eg var lagt den

18de mai.

7 eg i 7 reder, hvor første eg var lagt den 22de mai.

6 eg i 1 rede, hvor første eg var lagt den 28de mai.

6 eg i 3 reder, hvor første eg var lagt den 3 die juni.

6 og 7 eg i 2 reder, hvor første eg var lagt den 10de

juni (omlagte kuld).

5 eg i 1 rede, hvor første eg var lagt den 18de juni

(omlagt).

5 og 4 (ukomplette) eg i 2 reder, hvor første eg var

lagt den 28de juni (omlagte kuld).

2 reder med nyklækkede juv den 23de juni.

8 unger (fra 4— 18 dage gamle) i 1 rede „ 9de juli.

6 — (fra 3— 14 „ — )il „ „ Ilte

6 — (nyklækkede) i 1 rede „ 14de —
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1 eg- -f- 7 unger (fra 2— 14 dage gamle) i 1 rede den 15de juli

5 unger (fra 1— 7 dage gamle) i 1 rede „ 24de —
1 eg + 7 unger (fra 1— 7 dage gamle) i 1 rede . „ 28de —
8 unger (fra 10 dage— ca. 3 uger gamle) i 1 rede „ 30te —
5 — (nyklækkede) i 1 rede „ 30te —

I 20 kuld var eggenes længde 55—70 mm. og bredde 42— 49.3

mm. (gjennemsnitlig størrelse 58 x 44 mm.).

Et kuld dununger, 5 stykker, maalte henholdsvis : 10 6— 121
— 142— 151— 165 mm.; alder ca. 2—6 dage).

Totall. (21 ad. eksemplarer) 9 622—645 mm., tf 548—
592 mm.

73. Surnin funerea (L. 1766).

Høkuglen ruger aarlig mere eller mindre almindelig over hele

Sydvaranger, saavel i de frodige birkelier i kysttrakterne som i

Øvre Pasviks furuskoge; i lighed med de øvrige ugler er ogsaa

denne i sin optræden afhængig af tilgangen paa føde. Særlig tal-

rig var den i Øvre Pasvik under det rige lemæn- og museaar 1904.

Vinteren 1905—1906 var den stationær, og midtvinters blev flere

eksemplarer fangne i rypesnarer i Øvre Pasvik, hvor de var blevet

hængende under plyndringen af de fangede ryper. Aarlig sees den

talrig under høsttrækket i september— oktober. Eglægningen fore-

gaar normalt i sidste halvdel af april, undertiden i første uge af

mai. Egantallet varierer i forhold til tilgangen paa føde, fra 5—6
og op til 8—10 og 12 eg. I 1904 fandt jeg ved Hestefos 3 kuld

unger, nemlig den

14de mai et kuld paa 8 dununger,

21de „ et kuld paa 10 unger i forskjellig størrelse, fra ca. 3

dage— 14 dage gamle,

17de juni et kuld paa 8 udfløine unger.

I 1906 paatraf jeg et rede med 12 eg endnu den Iste juni,

af disse var de 3 klækkefærdige og 3 halvrugede, mens 6 var

ubefrugtede eller muligens ødelagte af frost.

Redepladsen vælges altid høit tilveirs, som regel i 8—10 meters

høide fra marken ; samtlige af mig undersøgte reder har ligget i ud-

gaaede, afkvistede tørfuruer, og som oftest i et gammelt redehul til

Dryocopus mcirtius. De rugende fugle angriber med raseri enhver

fredsforstyrrer, som forsøger at nærme sig redet. I et tilfælde har jeg
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seet en høkugle, cf, dræbe en udvokset Clangula glaucion, 9, som

forsøgte at beniægtige sig dens redeplads (14de mai 1904); jeg

havde bortskudt høkuglehunnen til et rede, der indeholdt dununger;

da jeg dagen efter kom for at hente ungerne, laa en død 9 af

Clangula glaucion ved foden af træet, og midt iblandt ungerne laa

et nylagt eg af Clangula glaucion. Udentvil har den trængt sig

ind i redehullet, mens høkuglehannen har været optaget med at

skaffe føde til ungerne; her har den netop faaet tid til at verpe

egget fra sig, da den er blevet overrasket af hannen, dræbt og

clerpaa lempet ud.

Totall. (19 ad. eksemplarer) 366—400 mm.

Fam. Falconidae.

74. Circus cyanevs (L. 1766).

Af den blaa kjærhøk har jeg paatruffet et enkelt par ved

Hestefos i Øvre Pasvik vaaren 1902; det var 9 o» c?> og parret

iagttoges daglig paa myrstrækningerne rundt Hestefos fra 17de mai

og til maanedens udgang, da det forsvandt. I Enare er den fundet

rugende 12te juni 1892 af E. Nordling (p. 58).

75. Falco tinunciilus (L. 1766).

Taarnfalken ruger sparsomt i kystdistrikterne, hvor jeg har

iagttaget rugende par i Thomasdal indenfor Aradsø den 18de juni

1900. Ifølge dr. Wessel (p. 66) ruger den regelmæssig ogsaa paa

sydsiden af Varangerfjorden, blandt andre steder paa Skogerø og

ved Svartakselen, hvor fuldlagte kuld eg er fundet henholdsvis

6te juni 1898 og 25de juni 1902. Selv har jeg aldrig observeret

den i Sydvaranger.

76. Falco aesalon (Tunst. 1771).

Dvergfalken er almindelig udbredt over hele Sydvaranger, hvor

den aarlig ruger saavel i kysttrakternes fjeldvægge som i Ovre

Pasviks furuskoge. Vaartrækket indtræffer i første halvdel af mai,

ved Hestefos saaes den første gang den 15de mai 1901, 12te mai

1902, 2den mai 1904, 9de mai 1905, 2den mai 1906. Eglægningen

foregaar meget uregelmæssig, fra midt i mai til midt i juni.
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I 1902 blev det første eg- i 2 reder lagt den lide juni (egantal 4).

- 1904 —-—
i 2 ,, 24de og 28de mai (eg-

antal 5).

I 1906 blev det første eg i 1 rede lagt den 22de mai (egantal 4).

indeholdt 2 reder nyklækkede unger den 8de juli (4 i antal).

— — 2 „ flyvefærdige unger den 30te juli (4 — ).

Som regel benyttes et gammelt rede af Corvus cornix.

I 6 kuld var eggenes længde 37—43 mm. og bredde 30— 32.5 mm.

Totall. (13 ad. eksemplarer) 9 305-320 mm., c? 285—298 mm.

Paa Novaja Semlja var den almindelig i 1903, da den ankom

den 8de juni. Sammesteds foregik høsttrækket i siclste halvdel af

september 1902.

77. Falco peregrimis (Tunst. 1771).

Vandrefalken forekommer yderst sparsomt i Sydvaranger, hvor

jeg har paatruffet spredte par hist og her ved kysten, blandt andet

i juni 1900 paa Kirkenes og i juli 1902 ved Harefos i Pasvik-

dalen. I Øvre Pasvik har jeg aldrig bemerket den.

Paa Novaja Semlja saa jeg 2 par i 1903; de iagttoges her

første gang den 30te juni; den 28de juli erholdt jeg en nyklækket

unge fra en samojed.

78. Falco gyrfalco (L. 1768).

Jagtfalken ruger i spredte par hist og her i Sydvaranger, saa-

ledes aarlig ved Langfjordvand, ved Tsjoalmejavre samt ved Vag-

gatem. Om vinteren har jeg aldrig iagttaget den. Eglægningen

foregaar regelmæssig i sidste uge af april, i tidligere aar allerede

i 3die uge af maaneden. Det første eg blev lagt i 1904 den 23de

april, i 1906 den 16de april. Egantallet er 4. Det af grove kviste

byggede rede anbringes altid paa en afsats under et fremspring i

en brat fjeldvæg og i umiddelbar nærhed af et større vand.

I 2 kuld var eggenes længde 58—63 mm., bredde 45—47 mm.

79. Asttir palumbarius (L. 1766).

Hønsehøken ruger hist og her i de furubevoksede dele af Syd-

varanger, saaledes aarlig ved Tsjoalmejavre, Kobbefos og Hestefos

i Pasvikdalen. Meget almindelig er den i Øvre Pasvik under høst-

trækket fra midt i august til sidst i september. Senest har jeg
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iagttaget den 29de oktober 1905, da et individ blev fanget i en

rypesnare, hvor den daglig i længere tid havde forgrebet sig paa

de fangne ryper. Midtvinters har jeg seet den en enkelt gang i

februar 1906, og muligens er de ældre fugle stationære i trakten.

Eglægningen foregaar i 2den uge af mai, og i 2den uge af juni

bliver regelmæssig ungerne udklækkede. Saaledes blev i 1902

Tingerne udklækkede mellem Ilte— 15de juni, i 1904 mellem 8de

—

14de juni. Egantallet er 4. Redet er bygget af store grene og

tørre kviste ; det har altid ligget i
2
/z af træets høide og i tæt, høi-

stammet furuskog. Det benyttes aar efter aar, selv om det aarlig

plyndres og en af fuglene bortskydes. De rugende fugle er ikke

særlig nærgaaende ved redet, specielt er hannen sky, selv om redet

indeholder unger. I et tilfælde bortskjød jeg hunnen og overlod

ungerne til hannens omsorg; da jeg den næste dag besøgte redet,

hørte jeg vel hannens skrig i nærheden, men den viste sig ikke,

og ved eftersyn oppe i redet fandtes den ældste af dunungerne,

ca. 5— 6 dage gammel, siddende over den mindste, ca. 2 dage gamle

unge, ivrig beskjæftiget med at bearbeide dens blodige hoved med

sit neb; sandsynligvis har hannen ikke bragt dem føde efter hun-

nens død. I Øvre Pasvik udgjør væsentlig ænder og skogsfugl

dens næring; engang har jeg seet den beseire en udvokset gaas.

I et kuld var eggenes længde 57 —60 mm., bredde 44.5—46 mm.

Totall. (3 ad. eksemplarer) 9 645 mm., cf 550 mm.

80. Astur nisus (L. 17H6).

Spurvehøken optræder blot tilfældig i Sydvaranger; den 8de

september 1906 paatraf jeg 2 eksemplarer af arten ved Yaggatem

i Øvre Pasvik ; det er første og eneste gang, jeg har bemerket den

i Østfinmarken. 1 Enare er den blot skudt 2 gange, i juli og

september 1893 af E. Nordling (p. 54).

81. Archibuteo lagopus (Gmel. 1788).

Fjeldvaagen er talrig udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger saavel i de bratte fjeldvægge i kysttrakterne som i de

tætte furuskoge i Øvre Pasvik. Vaartrækket indtræffer normalt i

sidste uge af april; ved Hestefos saaes den første gang den 8de

mai 1901, Iste mai 1902, 26de april 1904, 30te april 1905, 24de

april 1906. Eglægningen foregaar i sidste halvdel af mai, før eller

senere eftersom aaret er; de tidligst udklækkede unger har jeg seet

den,.14de juni 1904, de senest udklækkede unger den 27de juni 1902.
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L 1901 blev det første eg i 2 reder lagt 28de og 31te mai.

- 1902 —=—
i 2 — „ 25de mai og 5te juni.

- 1904 —.— i 6 — ,, 14de, 14de, 16de, 16de,

16de og 18de mai.

- 1905 blev det første eg i 2 reder lagt 18de og 20de mai.

- 1906 —s— i 5 — „ 16de, 16de, 18de, 20de

og 20de mai.

Egantallet retter sig efter tilgangen paa føde; i museaar ei-

det almindelige antal 4 og 5, sjelden 6 eg; ellers lægger den nor-

malt 3, undertiden blot 2 eg. I farve og størrelse varierer de

overordentlig, fra ensfarvet graahvide, uflekkede eg til rødbrunt

storflekkede. Redet bestaar af grove, tørre kviste og er indvendig

godt udforet med skoglav. I kysttrakterne lægges det oftest i en

brat fjeldvæg, i det indre altid i trær, tørre eller friske, ofte paa

en af de nederste grene, men ligesaa ofte i den øverste top. Ifølge

dr. Wessel (p. 68) fandtes et rede beliggende paa den flade mark

ved Neiden 16de juni 1904; dette bestod af en med tørre kviste

omgivet fordybning i jorden, indvendig udforet med græs og lyng

samt endel fjær.

Ved redet er undertiden særlig hunnen temmelig nærgaaende,

om den forstyrres. I Sydvaranger har jeg aldrig seet levninger af

fugl i rederne, hvad jeg undertiden har iagttaget sydpaa; saaledes

i juli 1898 paa Dovre, hvor jeg i en rede med uuger foruden lev-

ninger af Bafila acuta ogsaa fandt en vinge af Asio accijntrinus

og en fod af Corvus cornix.

I 15 kuld var eggenes længde 49—64 mm., bredde 38— 47 mm.

Totall. (18 acl. eksemplarer) 532— 570 mm.

Af farve er hunnen altid lysere end hannen.

82. Aquila chrysaetos (L. 1766).

Kongeørnen ruger spredt i de furubevoksede trakter af Pasvik-

dalføret, saaledes aarlig ved Tsjoalmejavre, ved Melkefos samt ved

Kobbefos. Om vinteren har jeg aldrig iagttaget den. I begyn-

delsen af oktober sees aarlig en og anden ungfugl paa sydtræk

over Hestefos. Eglægningen foregaar i 3die uge af april. I 1901

blev 2 kuld paa 1 og 2 friske eg tåget henholdsvis den 18de og

24de april. Redet anbringes altid i et høistammet furutræ og

benyttes aar efter aar, selvom eggene aarlig borttages. Den er

sky ved redet og angriber aldrig, om dette indeholder eg. At den
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undertiden tager tiltakke med ,,døde dyr", iagttog jeg ved Hestefos

høsten 1906; jeg travde om aftenen skudt en stjertand, som jeg

efterlod paa strandbredden til afhentning senere; da jeg næste

morgen kom for at tåge fuglen, sad en kongeørn over denne, og

blot endel fjær samt fødderne var igjen af anden.

I 2 kuld var eggenes længde 68— 73 mm., bredde 51.5—59 mm.

83. Haliaetus albicilla (L. 1766).

Havørnen er stationær og forekommer rugende hist og her,

saavel ved Varangerfjordens kyster som paa enkelte steder i det

indre af Sydvarangers furuskoge, hvor den saaledes aarlig ruger

ved Samettijavre samt paa Mutkavarre, ca. 120 km. fra kysten;

ogsaa helt oppe ved Enare har jeg paatruffet den rugende. Eg-

lægniDgen foregaar regelmæssig i de første dage af mai; eggenes

antal er altid 2. Det første eg blev lagt i 1902 den 2den mai, i

1904 i 2 reder henholdsvis den 3die og 15de mai, i 1905 den Iste

mai. Redet benyttes aar efter aar, selvom eggene aarlig borttages

og den ene af de rugende fugle bortskydes. Ved kysten anbringes

redet i en brat fjeldvæg; i det indre af Pasvikdalen lægges det i

den øverste top af en høi furu paa en tætbevokset skogryg, ofte

langt fra vand. Det er bygget af store grene og tørre kviste, ca.

2 meter i diameter og med en liclen fordybning i midten. Fuglene

er overordentlig skye, naar redet indeholder eg.

Under redet paa Mutkavarre laa diverse levninger af Tetrao

urogallus.

I 4 kuld var eggenes længde 73.5—75 mm., bredde 58— 60 mm.

1 ad. 9 totalt. 950 mm. (vingefang 2.20 meter).

84. Pamlion haliaetus (L. 1766).

Fiskørnen er jevnt uclbredt over Sydvarangers indre skog-

trakter, hvor den aarlig ruger ved de fleste større vande og vas-

drag. Vaartrækket indtræffer i første uge af mai; ved Hestefos

blev den første gang iagttaget den 8de mai 1901, 7de mai 1902,

Iste mai 1904, 6te mai 1905, 29de april 1906. Eglægningen fore-

gaar i begyndelsen af juni; egantallet er normalt 3. I 1901 blev

det første eg af et kuld paa 3 stykker lagt den 2den juni. De
tidligst udfløinc unger har jeg iagttaget den 8de august 1905.

Redet anbringes altid i den øverste top af en høi, glatstammet furu.

Baado han og hun anfalder rasende enhver freds forstyrrer, der for-
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søger at bestige træet, saalænge redet indeholder eg; derimod er

de sky, naar der er større unger i redet.

I 1 kuld var eggenes længde 60— 64 mm., bredde 44—46 mm.
Totall. (4 ad. eksemplarer) 490— 650 mm.

Fam . Coliunhidae.

85. Coluraba oenas (L. 1766).

Skogduen er en enkelt gang paatruffet i Sydvaranger, nemlig

den 22de november 1903 ved Tsjoalmejavre, hvor et forfløient

eksemplar blev fanget af en kat. (Wessel, p. 71). Trondhjems-

fjorden danner normalt nordgrænsen for dens udbredelse her i landet.

Fam . Tetraonidae.

86. Lagopus mutus (Mont. 1776—86).

Fjeldrypens forekomst er i Sydvaranger udelukkende indskræn-

ket til fjeldene i kysttrakterne ; i det indre sees den yderst sjelden,

og blot en enkelt gang, 22de september 1901, har jeg skudt et

individ, en gammel steg, paa Tshjornoaive indenfor Vaggatem. Paa

russisk terra ruger aarlig et og andet par paa fjeldene Galgoaive

og Kasgoma indenfor Yaggatem og Langvandet (Bosjavre); her

blev i 1906 det første eg i et kuld paa 11 eg lagt den 28de mai.

Dette kuld, der er maalt og veiet af hi'. J. Thome, havde følgende

dimensioner : 41.9 x 28 mm., vegt 1.320 mgr.; 41.8 x 28.05 mm.,

vegt 1.390 mgr.; 40.8 x 28.2 mm., vegt 1.325 mgr.; 40.75 x
27.95 mm., vegt 1.310 mgr.; 40.65 x 28.25 mm., vegt 1.255 mgr.;

39.9 x 28.2 mm., vegt 1.230 mgr.; 39 6 x 28.5 mm., vegt 1.275

mgr.; 39.6 x 28.5 mm., vegt 1.270 mgr.; 39.25 x 28.4 mm., vegt

1.350 mgr.; 39.15 x 28.7 mm., vegt 1.350 mgr.; 39.15 x 28.9 mm.,

vegt 1.220 mm. (sidste eg lysest i farve).

1 ad. eksemplar totall. 400 mm.

87. Lagopus lagopus {L. 1766).

Lirypen er talrig og jevnt udbredt overalt. Vaarleken be-

gynder i første uge af mai og vedvarer maaneden ud. Omkring

20de mai er som regel hannens vakre vaardragt færdig anlagt;

undertiden sees allerede i begyndelsen af april de første brune fjær
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paa hoved og hals. Eglægningen foregaar normalt ca. Iste juni,

men sene, maaske omlagte kuld har jeg paatruffet endnu sidst i

juli. I Øvre Pasvik udklækkes aarlig de tidligste kuld unger mellem

28de—30te juni. T 1906 blev første eg i flere kuld paa 8—10 eg

lagt den 30te mai. De første jagtbare unger saaes den 29de juli,

samtidig iagttoges ogsaa et kuld nyklækkede unger.

I 3 kuld var eggenes længde 39.5—45 mm., bredde 30—32 mm.

Totall. (310 ad. eksemplarer) 380— 426 mm.

Paa Kolgujew var den almindelig i august 1902.

88. Tetrao urogallus (L. 1766).

Storfuglen forekommer i overordentlig stort antal i de indre,

furubevoksede trakter af Sydvaranger. Nordligst udruges aarlig et

og andet kuld mellem Svanvik og Strand; egentlig talrig bliver den

dog først fra Kobbefos og sydover. Vaarspillet begynder normalt

i 2den uge af mai og vedvarer maaneden ud. De bedst besøgte

pladse benyttes hvert aar, og paa enkelte af disse kan tiurernes

antal undertiden tælles i hundreder; røierne er derimod forholdsvis

faatallige. Som aarvisse spilpladse kan nævnes Mutkavarre, Kaki-

vara og Kivivara, men forøvrigt spiller den aarlig saavel enkeltvis

som i partier paa 4— 8 — 20 og flere individer hist og her rundt om

paa fururabberne i Øvre Pasvik. Paa en enkelt plads blev saaledes

af 2 mand i løbet af en uges tid i mai 1904 nedlagt 71 „ spiltiur".

De yngre tiurer har ofte et eiendommeligt knirkende spil, uden
den sedvanlige „klunk" og „knepping", ekstase-øieblikket er her

yderst kort, omtrent det halve af det normale. Eglægningen fore-

gaar i sidste uge af mai; det første eg har jeg saaledes fundet

lagt den 20de mai 1901, Iste juni 1902, 30te mai 1904, 21de mai

1905, 24de mai 1906. Egantallet er 5—7.

I vældige flokke trækker storfuglen fra sidst i september og

høsten udover gjennem Sydvarangers furuskoge; allerede i begyn-

delsen af oktober har som regel tiurerne skilt sig ud fra røierne,

og hvert kjøn „trækker" i adskilte flokke, tiurerne i flokke paa

optil halvhundrede individer og vanlig gjennem de noget indcnfor

Pasvikdalføret liggende, af mere sammenhængende storskog bevokscde

trakter; røieflokkene følger mere de med myrc vekslende skograbber

langs elven. Saa sky og forsigtig tiuren som regel er, gjør dog

lyden af skud ingen virkning paa den, selv om kuglen gang paa

gang hviner tæt forbi den, naar den blot ikke ser jægeren; dette

har jeg iagttaget saavel i træktiden om høsten som under vaar-
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spillet; saalecles skjød jeg engang- under vaarspillet i halvmørket

om morgenen 16 skud efter hinanden paa en tiur, som. opskræmt

fra spillet, sad lyttende i ca. 60 skridts afstand fra mig; først ved

det 16de skud stupte den.

I 4 kuld var eggenes længde 56—60 mm., bredde 40—42 mm.

Totall. (147 ad. eksemplarer) cf 824—850, 9 604—632.

Undertiden forekommer fuldt udfarvede tiurer af betydelig

mindre dimensioner; saaledes skjød jeg 2 stykker henholdsvis 30te

oktober 1904 og 30te oktober 1906, som havcle en totall. paa ca.

550 og ca. 650 mm. og en vingelængde paa 315 og 340 mm.

89. Bonasa houasia (L. 1766).

Jerpen er fuldstændig stationær og i det hele forholdsvis almin-

delig udbredt i Øvre Pasvikdal (69° n. br.); nordenfor Vaggatem

paatræffes den yderst sjelden. Den har siden 1900 stadig tiltaget

i antal.
1
) I trakterne rundt Hestefos iagttog og skjød jeg høsten

1900 blot et enkelt individ; i 1901 og 1902 skjød jeg 7 stykker,

i 1904 — 7; i 1905 — 14; i 1906 — 19 stykker. Farven synes

gjennemgaaende at være lysere end hos normalt farvede eksemplarer

i trakterne syd for polarcirkelen. Eglægningen foregaar omkring

Iste juni. I 1906 blev saaledes det første eg lagt den 29de mai.

Totall. (47 ad. eksemplarer) 365—383 mm.

Fam. Charadridae.

90. Vanellus vanellus (L. 1766).

Viben har jeg blot seet en enkelt gang, 2den mai 1906 ved

Hestefos i Øvre Pasvik. Tidligere skal et eksemplar være skudt

ved Næsseby i Nordvaranger den Ilte mai 1900 (Wessel p. 73).

I Finmarken forøvrig er den skudt flere gange i Porsangerfjord i

april 1881 og 1886, ved Nordkap i juni 1885, i Reisen juli 1881,

ved Øksfjord i mai 1882 (Collett 5 p. 241).

*) Ifølge E. Nordling (p. 61) forekom jerpen i aarene 1891—1893 meget

sjelden i Enare, og blot 3 gange havde vedkommende forfatter anledning til at

skj<de eksemplarer af arten i løbet af dette tidsrum. Sidst i oktober 1906 paa-

traf jeg paa gjennemreise i Enare msengder af jerpe, saaledes langs Enaresjøens

østre bred mellem Pasvikelv og Ivalajok 8 store kuld.
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91. Squatarola helvetica (L. 1766).

Af strandloen skjød jeg et enkelt individ ved Hestefos i Øvre

Pasvik den 10de oktober 1901. Andre iagttagelser om dens fore-

komst i Sydvaranger foreligger ikke. Ved Bodø skjød hr. J. Koren
et individ den 10de oktober 1900. Paa Murmankysten har jeg

aldrig paatruffet den, heller ikke paa Novaja Semlja; derimod ruged

flere par paa Kolgujew i 1902, hvor blandt andet et kuld store

unger blev iagttaget den 9de august; ved disse saaes blot hannen,

der var yderst nærgaaende.

Totall. (2 ad. eksemplarer) 291—320 mm.

92. Charadrius apricarius (L. 1766).

Heiloen er jevnt udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger, kanske i størst antal i trakterne om Varangerfjorden,

men ogsaa spredt over de vidtstrakte myrstrækninger i Øvre Pasvik.

Vaartrækket indtræffer i 2den uge af mai; ved Hestefos saaes den

første gang den Ilte mai 1901, 16de mai 1902, 15de mai 1904,

8de mai 1905, 3die mai 1906. Eglægningen foregaar i første halv-

del af juni; i 1900 blev saaledes første eg lagt 10de juni; i 1906

iagttoges nyklækkede dununger 7de juli. Egantallet er 4.

I et kuld var eggenes længde 50—52.5 mm., bredde 35— 36 mm.

Totall. (61 ad. eksemplarer) 272—288 mm.

93. Budromias morinelhis (L. 1766).

Boltiten ruger hist og her paa fjeldplateauerne i trakterne om
Varangerfjorden. I det indre af Sydvaranger forekommer den yderst

sparsomt og blot under vaartrækket i begyndelsen af juni og .sidst

i mai. I Øvre Pasvik paatraf jeg saaledes 2 individer, cf og Q,

den 6te juni 1902 og 1 enkelt individ den 22de mai 1906. Eg-

lægningen foregaar midt i juni, og i 2den uge af juli er ungerne

udklækket. Egantallet er 3; deres gjennemsnitslængde er 40 mm.,

bredden 28 mm.

Paa Novaja Semlja var den talrig sommeren 1903; vaartræk-

ket indtraf her den 13de juni.

Totall. (6 ad. eksemplarer) 236— 246 mm.

94. AegiaJites hiaticula (L. 1766).

Strandrylen forekommer meget almindelig overalt langs Var-

angerfjordens strandbredder; i det indre af Sydvaranger ruger den

hist og her paa de sandige bredder i Pasvikvasdraget. som paa
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Nakholmen i Vaggatem, ved Tsjoalmejavre og flere steder, ligeledes

ved Neidenelven og Jakobselven. Dens ankomst om vaaren har

til Hestefos indtruffet den 27de mai 1901, 28de mai 1902, 16de

mai 1904, 28de mai 1905, 28de mai 1906. Eglægningen foregaar

fra 2den uge af juni til begyndelsen af juli. Egantallet er 4.

Det første eg blev lagt i 1900 den 3die juli, i 1905 i flere reder

18de—20de juni, i 1906 i flere reder 16de—22de juni, men alle-

rede 26de juni saaes nyklækkede unger.

Paa Novaja Semlja var den talrig i 1902 og 1903; vaartrækket

indtraf her den 5te juli.

I 5 kuld var eggenes længde 31.5—36.5 mm., bredde 24—25.5 mm.

Totall. (13 ad. eksemplarer) 195—203 mm.

95. Sirepsilas interpres (L. 1766).

Stendreieren forekommer hist og her langs Varangerfjordens

kyster; saaledes ruger aarlig enkelte par ved Neid enelvens udløb,

paa Skogerønes, ved Svartakselen, paa Kirkenes og flere steder.

Vaartrækket indtræffer i midten af mai. Eglægningen foregaar i

juni, tidligere eller senere. I 1897 fandtes saaledes af dr. Wessel

et kuld nyklækkede unger den 20de juni og samtidig et kuld friske

eg. Egantallet er 4; ifølge dr. Wessel (p. 76) var i 3 kuld eg-

genes middellængde 41.3 mm., micldelbredden 29.3 mm.

Totall. (15 ad. eksemplarer) 222—230 mm.

Paa Murmankysten, Kolgujew og Novaja Semljas sydkyst ei-

den talrig; paa sidstnævnte sted var i 1903 ungerne. netop udklæk-

ket den 27de juli.

96. Haematopus ostralegus (L. 1766).

Kjelden er almindelig overalt ved Varangerfjorden, hvor den

aarlig ruger saavel i de indre fj ordblinde som paa øerne ude i hav-

gabet. Vaartrækket indtræffer normalt i sidste halvdel af april, i

sene aar i begyndelsen af mai. Eglægningen foregaar i sidste

halvdel af mai. I 1906 saa jeg nyklækkede unger endnu den

29de juni. Egantallet er oftest 3, sjelden 4. I flere kuld har

eggenes middellængde været 58 mm., bredden 40 mm. I Alten saa

jeg en flok paa ca. 80 individer den 2den august 1900.

Totall. (11 ad. eksemplarer) 430—448 mm.
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Farn. Scolopacidae.

97. Tehnatias gallinago (L. 1766).

Enkeltbekkasinen er jevnt udbredt over hele Sydvaranger,

hvor den aarlig ruger i større eller mindre antal paa græsmyrene

saavel ved kysten som i det indre. Vaartrækket indtræffer i 3die

age af mai; til Hestefos ankom den saaledes den 12te mai 1901,

20de mai 1902, 14de mai 1904, 24de mai 1905, 22de mai 1906.

Eglægningen foregaar omkring midten af juni. Om dagen sees

undertiden hannen siddende i en trætop, uafladelig udstødende sit

„jik—jak—jik—jak".
I flere kuld var eggenes længde 37.5—41 mm., bredde 27— 30 mm.

Totall. (2 ad. eksemplarer) 278 mm.

98. Telmatias gallinula (L. 1766).

Kvartbekkasinen forekommer aarlig mere eller mindre almin-

delig i de indre dele af Sydvaranger, hvor den er fundet rugende

paa græsmyrene i Øvre Pasvikdal, saaledes ved Ødevand (Eveti-

javre) ved Hestefos, ved Høyhenjarvi og ved Gaddeluobal. Under

vaartrækket har jeg aldrig bemerket den, clerimod er den talrig

ved Hestefos under høsttrækket i sidste halvdel af august og be-

gyndelsen af september; en efternøler saa jeg ved Høyhenjarvi

endnu Iste oktober 1905. Eglægningen foregaar i sidste halvdel

af juli; i 1905 tog jeg en endnu ikke flyvedygtig unge allerede

den 5te august, og den 9de august skjød jeg en netop flyvefær-

dig en. I 1901 blev et kuld klækkefærdige eg tåget den 29de

juli, og i 1906 tog jeg et kuld paa 4 friske eg den Iste august.

Mine iagttagelser om dens rugeforholde er følgende:

I 19 1: den 29de juli, et kuld paa 4 klækkefærdige eg ved

Ødevand i Øvre Pasvik.

den 15de august blev en ungfugl skudt ved Hestefos.

I 19 4: den 5te september blev 6 individer skudt under høst-

trækket ved Hestefos.

I 19 5: den 5te august, en ikke flyvefærdig unge ved Hoyhen-

jarvi.

den 9de august, en flyvefærdig unge og en ad. han i

fælding ved Hoyhenjarvi.

mellem 18de august— 5te september blev ca. 50 individer

iagttaget og skudt under høsttrækket ved Hestefos.
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I 19 06: den 27de juli, et rede med 4 friske eg ved Ødevand.

Første eg lagt den 22de juli.

den 29de juli, 2 reder med 4 eg, det ene kuld friskt,

ved Gaddeluobal, første eg lagt den 25de juli; det andet

kuld sterkt ruget, ved Hestefos, første eg lagt den

19de juli.

den Iste august, et rede med 4 friske eg ved Hestefos,

første eg lagt den 27de juli. (Opbevares paa universi-

tetsmuseet i Kristiania).

Eggene varierer overordentlig i farve og størrelse, saavel fra

de forskjellige kuld som indbyrdes i samme kuld.

I et kuld eg var længden 36—37—37—37.5 mm., bredden

26.5—26.5—27—26.5 mm.

Redepladsen vælges i overmaade bløde græsmyrer, og eggene

lægges i en simpel fordybning paa en tue, som regel paa et under-

lag af tørre græsstraa og friske, grønne blade af Betula nana.

Redefuglen ligger fast paa eggene; saaledes blev i et tilfælde

græsset afmeiet over og om den paa redet liggende fugl, uden at

den forlod redet; først da den med en rive sammen med græsset

blev „raket" af redet, tog den vingerne fat. De gamle fugle fælder

i begyndelsen af august; under fældingen mister den samtidig alle

haandsvingfjærene paa de 3 første nær, og er i denne tid omtrent

uflyvedygtig, idet den blot kan flakse; en ad. han i denne periode

af fældingen skjød jeg den 9de august 1905 (den opbevares paa

universitetsmuseet i Kristiania).

Ungfugledragten sidst i august ligner de ældres, men disse har

renere hvid strube samt brunagtige fødder i modsætning til ung-

fuglenes mere blaagraa ben. Fremhalsen er hos den gamle han

under fældingen mørkt gulbrun.

Neblængden hos 25 eksemplarer 41 mm. Totall. 212— 221 mm.

Fam. Totanidae.

99. Tringa alpina (L. 1766).

Myrsneppen er som rugefugl bundet til kysttrakterne, hvor

den aarlig forekommer mere eller mindre almindelig spredt over

græsmyrene og strandengene rundt Varangerfjorden. I Øvre Pas-

vikdal optræder den blot aar om andet i træktiderne; saaledes var

den talrig ved Hestefos mellem 24de mai— Iste juni 1902, samt

15
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24de september— 10de oktober 1901; senere har jeg blot iagttaget

et par stykker her den 5te oktober 1905. Eglægningen foregaar

i 2den uge af juni; de tidligst uclklækkede unger har jeg seet i

sidste uge af juni. Det første eg blev

i 1905 i 15 reder lagt mellem 5te— 17de juni, og tidligste udklæk-

kede juv. • observeret den 23de juni;

i 1906 i 9 reder, lagt mellem 8de— 15de juni, og tidligste udklæk-

kede juv. observeret 26de og 30te juni.

Eggenes antal er 4; de varierer overordentlig meget i farve.

Selve redet er en med visne stråa og blade udforet fordybning

enten paa en tue i en blød græsmyr eller ogsaa paa flad, tør mark

i nærheden af en saadan eller et mindre myrvand.

I 24 kuld var eggenes længde 32—38.5 mm., bredde 24—26.5 mm.

Totall. (19 ad. eksemplarer) 190—200 mm.

Den nyklækkede dununge skiller sig fra Tringa striata's dun-

unge ved sin 2 mm. længre tars (19 mm.) og sin tæt hvidpud-

drede vinge samt sin svagt gulbrune fremhals og bryst.

Paa Murmankysten ruger den overordentlig talrig paa Zip

Navolok; paa Novaja Semlja ruged et og andet par i 1903, vaar-

trækket indtraf her den 24de juni, og udklækkede dununger saaes

først den 20de juli; sammesteds iagttoges sidste individ 30te august

1902.

100. Tringa minuta (Leisl. 1812)

forekommer aarlig i ringe antal hist og her ved Varangerfjorden;

rugende er den paavist af fiskeriinspektør Landmark (1899) og af

prof. Esmark (juli 1866) (Collett 1, p. 166) ved Vadsø, og ifølge

dr. Wessel (p. 79) er den observeret ved Grænse-Jakobselv om
vaaren. I Finmarken forøvrig blev den af Nordvi (i 1862) antaget

som rugende ved Tanaelv, og af professor Collett (1881) er den

fundet rugende ved Kistrand, Stabursnes og paa Store Tamsø i

Porsangerfjorden. Ved Kistrand blev den desuden bemerket rugende

af G. Kolthoff, 26de juli 1887 (Kolthoff & Jagerskiold, p.

199). I det indre af Sydvaranger, paa en holme i Vaggatem, tog

jeg den 25de juni 1901 et kuld paa 4 lidt rugede eg, som uden

tvil har tilhørt denne art. Paa Murmankysten ruger aarlig et og

andet par paa Zip Navolok, hvor jeg 21de juni 1905 og 19de juni

1906 tog friske kuld eg (opbevares i dr. Wessels og i hr. Rambebgs

samling). Paa Novaja Semlja rager den talrig ved Matotsehkinshar
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og paa Bjelusje-Guba, hvor jeg i juli 1903 fandt 17 reder med eg

og 3 kuld dununger. Eglægningen foregaar her noget senere end

paa Murmankysten, fra sidst i juni til midt i juli; de tidligst ud-

klækkede unger observeredes 24de juli. I de 17 i 1903 under-

søgte reder fandtes det første eg at være lagt den 25de og 30te

juni, 2den, 2den, 2den, 4de, 4de, 5te, 7de, 7de, 7de, 7de, 7de, 7de,

7de, Ilte og 13de juli.

Egantallet var i alle reder 4; i farve varierer de overordent-

lig, fra lyst gulbrune med store tjærebrune flekker til lyst graa-

agtige med smaa, tætte pletter af graabrun farve; man tinder sjelden

2 kuld, der er ligt farvede. Redet lægges altid i nærheden af en

fugtig græsmyr eller en mindre vandsamling; det bestaar af en for-

dybning . i terrænet, rigelig udforet med tørre stråa og blade af

lyng, ofte ogsaa lidt mose og nogle fjær. Hannen udfører meste-

parten, om ikke hele udrugningen, ligesom ogsaa ungernes op-

fostring blot paaligger denne; ved 3 dunungekuld, fra 3— 6 dage

gamle, iagttoges blot hannen, og i 15 af 17 tilfælde, hvor rede-

fuglen blev skudt ved eggene, viste denne sig at være hannen; i de

2 tilfælde, hvor hunnen blev skudt ved eggene, var disse helt friske

og rugningen neppe begyndt; den var ogsaa temmelig sky ved redet,

og opstødt fra dette gik der næsten 1 hel time, inden den igjen viste

sig. Hannen var derimod yderst lidet sky ved redet; opstødt fra

dette tripped den blot omkring i nogle meters afstand, og ved at

sætte mig ned ved redet tog jeg endog i et par tilfælder hannen

med haanden, naar den igjen vilde lægge sig paa eggene.

Dunungen er mere rødlig end Tr. temmincWs dununge, som

den forøvrigt ligner.

Totall. (17 ad. eksemplarer) 146— 157 mm.

101. Tringa temmincki (Leisl. 1812).

Temmincks strandvibe er udbredt over hele Sydvaranger. hvor

den aarlig ruger i stort antal særlig omkring elvemundingerne og

paa strandengene ved kysten; i det indre forekommer den mere

spredt op til Hestefos i Øvre Pasvik og ikke hvert aar i samme antal.

Yaartrækket indtræffer i de sidste dage af mai; ved Hestefos saaes

den første gang den Iste juni 1901, 28de mai 1902, 27de mai 1905.

Eglægningen foregaar i 2den og 3die uge af juni, men sene

kuld tindes undertiden endnu i begyndelsen af juli; muligens er dette

omlagte kuld; saaledes fandt jeg den 8de juli 1901 2 sterkt rugede
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eg i en rede, hvorfra jeg- den 22de juni samme aar havde borttaget

et kuld paa 4 friske eg. Det første eg har jeg fundet lagt:

1900 i 1 rede den 13de juni ved Varangerfjorden.

1901 i 7 reder den 13de, 17de, 17de, 17de, 17de, 30te juni i Øvre

Pasvik.

1902 i 1 rede den 26de juni.

1904 i 1 rede den 15de juni.

1905 i 15 reder mellem den 12te—20de juni ved Varangerfjord.

1906 i 8 reder mellem den 10de— 18de juni ved Varangerfjord.

De tidligste dununger har jeg iagttaget den 19de juli 1901 i

Øvre Pasvik, den 28de juni og 2den juli 1906 ved Varangerfjord.

Eggene er 4 i antal ; de lægges som regel i en med fine græs-

str-aa udforet fordybning i de tørre, sparsomt græsbevoksede strand-

enge, sjeldnere paa en tue paa den bløde, myrede elve- eller strand-

bred; den er temmelig sky ved redet.

I 32 kuld var eggenes længde 26—30 mm., bredde 19.5—21 mm.

Totall (17 ad. eksemplarer) 148—160 mm.

102. Tringa striata (L. 1766).

Fjæreplyten er statiouær og talrig ved Varangerfj ordens kyster,

hvor den i september—mai streifer om i store flokke; fra midten af

mai sees den sjeldnere og blot i spredte par hist og her indover

fjeldplateauerne, hvor den ruger, ofte langt fra kysten; den 18de

mai 1905 skjød jeg saaledes et individ, en acl. cT, helt oppe. ved

Hestefos i Øvre Pasvik, ca. 100 km. fra kysten; ved Vadsø saa jeg

flere rugende par den 17de juni 1900; paa Skogerø udenfor Kirke-

nes ruger den ligeledes. Eglægningen foregaar i første halvdel af

juni; de tidligste dununger har jeg iagttaget den 24de juni 1906.

Det første eg blev lagt: 15de juni 1905, 17de juni 1906. Egantal-

let er 4.

Paa Novaja Semlja ruger den talrig; den saaes sidste gang her

den Iste oktober 1902 og første gang den 3die juni 1903; i 3 reder

blev det Iste eg lagt den 21de, 24de og 30te juni.

I 5 kuld var eggenes længde 36—39 mm., bredde 26— 28 mm.

Totall. (62 ad. eksemplarer) 214—237 mm.

Hos den nyklækkecle dununge er tarsens længde 17 mm.;

vingen er næsten helt uden de hvide pudderpletter, som karakteri-

serer dunungen hos Tr. alpina; undersiden (med bryst og fremhals)

er desuden helt hvidagtig.
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103. Calidris arenaria (L. 1766).

En liden flok sandløbere blev iagttaget af prof. R. Collett

(5, p. 218) ved Vadsø den 26de juli 1883.

Paa Novaja Semlja skjød jeg 2 ungfugle paa sydtræk den 3 die

september 1902. Totall. 198—200 mm.

104. Phalarojms fulicarhis (L. 1766).

Den brednebbede svømmesneppe forekommer aar om andet i

høst- og- vintermaanederne i Varangerfjorden. Ifølge Sommerfelt

(p. 83) er den ofte bemerket allerede i august og i Md sommer-

dragt.

Paa Novaja Semlja paatraf jeg 2 rugende par ved Pankova i

1903, og et rede med 4 klækkefærdige eg blev fundet her den 15de

juli. Redet var stort og tykt, næsten overbygget, og bestod af

tørre, temmelig grove græsstraa; det laa paa en tue i fugtigt ter-

ræn og ca. 20 skridt fra en liden vandsamling, i henved 15 km.s

afstand fra kysten.

I 1 kuld var eggenes længde 33 mm., bredde 22.5 mm. Totall.

(4 ad. eksemplarer) 2 cT 221 mm., 2 9 230 mm.

105. Phalaropus hyperboreus (L. 1766).

Den smalnebbede svømmesneppe ruger talrig ved mindre fersk-

vandsamlinger i kysttrakterne om Yarangerfjorden; i det indre af

Sydvaranger forekommer den mere sparsomt, men ruger dog aarlig

hist og her i Pasvikdalen helt op til Hestefos. Vaartrækket ind-

træffer i begyndelsen af juni; ved Hestefos saaes den saaledes første

gang den Iste juni 1901, 2den juni 1902, 12te juni 1904, 8de juni

1905, 6te juni 1906. Eglægningen foregaar normalt i 2clen halvdel

af juni, men undertiden paatræifes friske eg saavel i Iste uge af

juni som i Iste uge af juli; gjennemgaaende synes eglægningen at

begynde tidligere ved kysten end i det indre af distriktet; saaledes

er den normale rugetid i Enare, hvor arten er almindelig, sidst i

juni og begyndelsen af juli (E. Noedling p. 70). Det første eg har

jeg fundet lagt:

1900 i 1 rede den 16de juni ved Varangerfjorden.

1902 i 1 „ 20de juni i Øvre Pasvik.

1904 il—,. 18de juni i

1905 i 10 reder mellem 14de— 24de juni.

1906 i 12 — 10de—28de juni.
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De tidligste dummger har jeg iagttaget i Øvre Pasvik den 12te

juli 1905 og ved Varangerfjorden den Iste jali 1906.

Egantallet er 4; i farve og form varierer de overordentlig.

Dvergeg forekommer undertiden. Redet bestaar af en med stråa

udforet grund fordybning i en tue, oftest i en vaad græsmyr i den

umiddelbare nærhed af en mindre lagune eller ferskvandsamling.

Ungerne har jeg i Finmarken blot seet ledsagede af hannen, der

er yclerst lidet sky.

I 25 kuld var eggenes længde 27—31.5 mm., bredde 19.5—

21.5 mm. Totall. (22 ad. eksemplarer) 175 — 195 mm.

Paa Kolgujew observeredes flere juv. den 9de august 1902.

106. Totanus fuscus (L. 1766).

Sotsneppen har sin største udbredelse i Øvre Pasvikdal; nor-

denfor ruger den i spredte par hist og her optil trakterne om Tsjo-

almejavre og Langfjordvand. Til Hestefos i Øvre Pasvik ankommer

den om vaaren i midten af mai, saaledes den 13de mai 1901, 21de

mai 1902, 15de mai 1904, 9de mai 1905, 18de mai 1906. Eglæg-

ningen foregaar i sidste uge af mai; i sene somre i begyndelsen

af juni. De første norske eg af denne art fandt jeg ved Hestefos

den 7de juni 1901. (Opbevares paa universitetsmuseet i Kristiania).

I 1900 paatraf jeg flere familier med store unger den Ilte juli ved

Hestefos.

I 1901 fandt jeg 2 reder, hvert indeholdende 4 friske eg, den 7de

juni ved Hestefos. Første eg var i begge kuld lagt den 2den

juni; allerede den 26de mai havde jeg skudt en Q, hvori

et færdigd. eg. Den 20de juni tog jeg sammesteds et kuld

nyklækkede unger og den 8de juli en større, endnu dunet juv.

I 1904 fandtes ved Hestefos 4 reder, hvori første eg var lagt 24de,

27de, 30te og 31te mai.

I 1906 blev første eg ved Hestefos lagt den 26de mai.

Til rugeplads foretrækker sotsneppen helst et større, tuet myr-

drag, hist og her bevokset med enkelte smaafuruer, samt omslut-

tende en mindre, myret vandsamling, opfyldt med græstuer. Under

eller ved et af de nærmest vandsamlingen staaende furutrær, som regel

i 30— 80 skridts afstand fra denne, lægger den sine 4 eg i en fordyb-

ning i marken, ofte paa et underlag af tørre furunaale eller visne

blade af Betitla nana. Fra redet har jeg altid opstødt blot hannen;

den trykker fast paa eggene, til man er kommet redet ca. 8— 10

skridt nær, for saa med et lydeligt „tjuit" at hæve sig iveiret og
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forsvincle, ofte for 1 time ad gangen; den er yderst sky og lægger

sig ikke paa redet igjen, førend forstyrreren har forladt pladsen.

Ved et kuld nyklækkede unger iagttog jeg fra begyndelsen afbaade

cf og 9> men fra samme øieblik, som disse bemerkede mig, forsvandt

hunnen for senere ikke at vise sig. Hannen derimod var til det

yderste nærgaaende og anfaldt mig dristig, idet den uafladelig kredsed

tæt om mig. . Under rugetiden samledes regelmæssig hver aften ved

11-tiden de i omegnen af Hestefos rugende par paa de dyndede

bredder af en liden ø under fossen, hvorfra de, efter et par timers

fouragering, i en flok og under et voldsomt spektakel vendte til-

bage igjen til rugepladsene indover de omliggende myre. Efter an-

komsten om vaaren høres dens langtrukne parringsskrig: „Rivite"

— „rivite"— „rivite" uafladelig indover myrene; lokketonen er et

skarpt „tjuit"!

Sommerdragten anlægges meget uregelmæssig ; saaledes har jeg

skudt rugende hanner, der endnu den 20de juni (1901) og 16de juli

(1905) har været tæt hvidspraglede paa bryst, kincler og strube,

mens igjen andre har været helt sotfarvede allerede den 15de mai

(1901).

Eggene varierer meget i farve, fra græsgrønne til lyst oliven-

brune med store, brunsorte flekker, der staar tættest og ofte løber

sammen i den butte ende.

T 7 kuld var eggenes længde 46.5—50 mm., bredde 31— 34 mm.

Totall. (24 ad. eksemplarer) 324—329 mm. '

107. Totanus glareola (L. 1766).

Den grønbente sneppe er almindelig udbredt fra de indre fjord-

bunde i kysttrakterne og tiltager i antal sydover; i Øvre Pasvik er

den talrig; den ankommer hid om vaaren i 3die uge af mai, saa-

ledes den 21de mai 1901, 28de mai 1902, 18de mai 1904, 12te mai

1905, 20de mai 1906. Eglægningen foregaar i første halvdel af

juni; egantallet er 4.

I 1900 iagttoges cle tidligste dununger den 8de juli.

I 1901 fandtes 4 sterkt rugede eg den 20de juni (første cg her lagt

ca. 8de juni). Den 10de juli saaes en større dununge.

I 1904 iagttoges 3 kuld med nyklækkede juv. den 22de, 25de og

28de juni.

I 1906: Det første eg blev i 2 kuld lagt den 3die og ide juni.

Redet bestaar af en simpel fordybning i en tue, som regel i en
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blød og- fugtig græsmyr. Den rugende fugl trykker fast paa eggene,

som den først forlader, naar man er lige ved siden af redet. Par-

ringsskriget om vaaren er et vidtlydende „lyi—lyi—ly i"! Forstyr-

res den med unger, sætter den sig vanlig i nærmeste trætop under

et høit og hurtig gjentaget: „Tep"—„tep"— „tep"— „tep".

I 3 kuld var eggenes længde 35.5—39 mm., bredde 25—27.5
mm. Totall. (30 ad. eksemplarer) 208—219 mm.

108. Totamis calidris (L. 1766).

Rødstilken ruger talrig paa myrer og ved smaavande i trak-

terne om Arrangerfjorden; i det indre af Sydvaranger forekommer

den blot enkeltvis aar om andet i træktiderne ; ved Hestefos i

Øvre Pasvik har jeg paatruffet ialt 4 eksemplarer, nemlig et individ

23de mai 1904, to individer 5te august 1905 og et individ 18de

mai 1906. Til kysten indtræffer vaartrækket normalt i 3die uge af

mai. Eglægningen foregaar i midten af juni. Egantallet er 4.

I 6 af dr. Wessel maalte kuld var eggenes længde 40— 47. 5 mm.,

bredde 29—33 mm.

Totall. (11 ad. eksemplarer) 274—284 mm.

109. Totanus glottis (L. 1766).

Glutsneppen er som rugefugl væsentlig knyttet til de indre,

skogklædte trakter i Sydvaranger. I kystdistrikterne ruger den dog

aarlig baade i Neiden og i Jarfjord; særlig talrig forekommer den

ved Hestefos i Øvre Pasvikdal; vaartrækket indtræffer her i 2den

uge af mai. saaledes den Ilte mai 1901, 19de mai 1902, 15de mai

1904, 10de mai 1905, 6te mai 1906. Eglægningen foregaar fra

sidst i mai til midt i juni; egantallet er 4; af farve er de lyst graa-

gule med større og mindre graa og brunrøde pletter.

I 1901 fandt jeg 4 noget rugede eg den 13de juni (første eg her

lagt 7de juni); de tidligste dununger iagttoges den 30te

juni.

I 1903 blev første eg lagt den 31te mai.

I 1904 fandtes et rede med 4 lidt rugede eg den 8de juni (første

eg her lagt den 31te mai). Nyklækkecle dununger iagt-

toges den 23de og 27de juni samt 7de juli.

I 1905 skjød jeg en Q, hvori et færdigd. eg, den 20de mai.

Ifølge E. Noedling (p. 69) foregaar eglægningen i Enare først

i sidste halvdel af juni. Redet bestaar blot af en fordybning i mar-
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ken, som regel i den hvide renmose, og har altid ligget i tørt, spredt

bevokset terræn, som i udkanten af en mod en elv eller myr græn-

sende birkeli eller en med spredte furuer bevokset tørrabbe. Den

rugende fugl trykker sterkt paa eggene, som den ikke forlader, før

man er lige ved siden af redet; den flyver da af med et skrig og

forsvinder. Baade cf og 9 er meget ængstelige for ungerne og

sætter sig i lighed med T. glareola hyppig i trætopperne rundt for-

styrreren; lokketonen er et skarpt „ty—ty—ty"! Under rugetiden

og om vaaren flyver den i lighed med Telmatias gallinago lange

tider ad gangen i vide kredse høit tilveirs under et idelig gjentaget:

„Wikle' ;— „wikle"— „wikle"— „wikle".

I 4 kuld var eggenes længde 47.5—53 mm., bredde 32.5—36

mm. Totall. (46 ad. eksemplarer) 334—366 mm.

110. Actitis hypoleucos (L. 1766).

Strandsnipen forekommer talrig langs de fleste af Sydvarangers

vasdrag; til Hestefos indtræffer den om vaaren normalt i sidste uge

af mai; den er første gang bemerket den 16de mai 1901, 30te mai

1902, 24de mai 1904, 25de mai 1905, 24de mai 1906. Eglægnin-

gen foregaar i midten af juni. Det første eg blev fundet at være

lagt: i 1900 den 21de juni. i 1901 i 4 reder den 10de, 12te, 14de

og 16de juni, i 1902 den 15de juni. De 4 eg lægges i en med

visne blade udforet fordybning paa tør mark i nærheden af vand-

bredden. Den foretrækker stenede bredder.'

I 4 kuld var eggenes længde 34—37 mm., bredde 25— 27.5 mm.

Totall. (6 ad. eksemplarer) 196—205 mm.

111. Machetes pugnax (L. 1766).

Brushanen er jevnt udbredt over hele Sydvaranger; egentlig

talrig forekommer den blot rundt Tsjoalmejavre samt ved Hestefos

i Øvre Pasvik. Yaartrækket indtræffer regelmæssig i 3die uge af

mai, saaledes den 17de mai 1901, 25de mai 1902, 22de mai 1904,

15de mai 1905, 20de mai 1906. Eglægningen foregaar normalt i

3die uge af juni, men undertiden tindes friske eg saavel i 2den uge

som i sidste uge af maaneden. Egantallet er 4.

I 1901 iagttoges nyklækkede juv. den 6te juli ved Hestefos.

I 1902 blev første eg lagt den 18de juni ved Hestefos.

I 1904 iagttoges nyklækkede juv. den 15de juli og halvfjærede juv.

den 18de juli ved Hestefos.
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I 1905 blev i 7 kuld det første eg lagt mellem 15de— 20de juni

ved Varangerfjord.

I 1906 blev det første eg lagt den 25de juni ved Varangerfjord.

Redet bestaar blot af en fordybning i en tue, som oftest i en

meget blød græsmyr.

I Nordvaranger er den meget talrig, ligeledes paa Fiskerhalvøen

paa Murmankysten.

I 9 kuld var eggenes længde 41.5—46 mm., bredde 29—31 mm.

Totall. (73 ad. eksemplarer) cf 333 mm., 9 255 mm.

112. Limosa lapponica (L. 1766).

Lapspoven ruger aarlig i spredte par hist og her over hele

Sydvaranger; sin egentlige udbredelse i distriktet har den i trakterne

om Tsjoalmejavre, hvor aarlig 5— 6 par ruger, og Strand i Lang-

fjorddalen, hvor den aarlig forekommer saavel paa de vældige myr-

strækninger vest for Langfjordvåndet som paa Pinemyren øst for

samme vand. I Neiden og paa Skogerøen er den ogsaa enkelte aar

iagttaget rugende. 1 Øvre Pasvik ruger den aar til andet ved

Hestefos. Ifølge E. Nordling (p. 65) er den meget sjelden i Enare.

Vaartrækket indtræffer sent, i 3die eller 4de uge af mai; den er

første gang bemerket den 18de mai 1901, 25de mai 1902, 19de mai

1904, 25de mai 1905, 24de mai 1906. Eglægningen foregaar umid-

delbart efter ankomsten, som regel i de siclste dage af mai. Den
blev første gang paavist rugende indenfor landets grænser sommeren

1900, den 24de juni ved Strand, hvor jeg paatraf en familie med

4 nyklækkede unger. (Opbevares paa universitets-museet). Den
følgende sommer 1901 toges atter et kuld nyklækkede unger den

30te juni ved Tsjoalmejavre (opbevares paa Bergens museum), lige-

ledes blev et kuld paa 3 klækkefærdige eg funclet af dr. Wessel
i Neiden den 21de juni. Senere er den hver sommer paatruffet

rugende saavel i Neiden som ved Tsjoalmejavre, hvor i 1906 ikke

mindre end 6 kuld eg blev tåget i første uge af juni; i disse 6

reder var det første eg lagt den 29de mai. Paa Pinemyren ved

Strand tog jeg ligeledes et kuld paa 4 klækkefærdige eg den 15de

juni 1906. Til rugeplads vælger lapspoven de største og mest vidt-

strakte torvmyrer i distriktet, og som regel ruger blot et enkelt par

paa hver myrstrækning, vanlig dog med flere eller færre rugende

par Num. phaeqms i nærmeste nabolag. De "4 eg lægges i en grand

fordybning paa en tue eller paa den flade mark og ganske aabent.

Hannen er meget nærgaaende, baade ved eg og unger, og kommer
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allerede paa lang
- afstand flyvende mod enhver, som nærmer sig-

dens enemerker, uafladelig udstødende sit gjennemtrængende „tje-vi",

„tje-vi", „tje-vi". Hunnen har jeg
- derimod aldrig

- bemerket, førend

jeg
- under sogningen efter redet har stødt den op fra dette paa ca.

20 skridts afstand; den er mindre nærgaaende end hannen. Hannen

har jeg aldrig stødt op fra redet; dette stemmer ikke med dr. Wes-

sels iagttagelser, efter hvilke hannen skulde være den, der udfører

størstedelen af rugningen. Efter ankomsten om vaaren høres ustan-

selig hele natten igjennem dens vidtlydende parringsskrig „leoga—

leoga —leoga—leoga''.

De forskjellige kuld eg varierer overordentlig i farve, og som

regel aclskiller ogsaa det ene af eggene i et rede sig fra cle 3 andre

eg. Bundfarven er oftest gulbrun med mere eller mindre grønagtigt

anstrøg samt med askegraa og brunlige, undertiden vakkert rødlige

flekker. Ifølge dr. Wessel overskrider middelvegten af eggene i

et kuld aldrig 2.24 gr., hvorved de vil kunne adskilles fra smaa

eksemplarer af Num i phaeopus-eg.

Nyklækket dununge, 24de juni 1900, Strand: Oversiden

graaagtig rødbrun med sorte tegninger; gjennem øiet en sort streg;

en lignende, men kortere, strækker sig paa hver side af nebbet

fra næseborene til henimod øiet, ligeledes en fra nebryggen til den

sortagtige isseflek; trakten om øiet sølvhvid. Undersiden graahvid

med rødbrunt anstrøg. Iris blaa; nebbet blygraat med sort spids;

ben blygraa. Totall. (med haledun) 147 mm.; culmen 17 mm.;

tarsen fra hælleddet 27 mm.; mellemtaa med klo 31 mm., uden klo

25.5 mm.

I 4 kuld var eggenes længde 52— 54.5 mm., bredde 36—38 mm.

Totall. (19 ad. eksemplarer) cT 324—374 mm. (neb 80 mm.), 9 422—
432 mm. (neb 96—106 mm.).

113. Numenhis arquatns (L. 1766).

Stor-spoven har jeg aldrig paatruffet i Østfinmarken, hverken

i Nordvaranger eller Sydvaranger. Kolthofe og Jageeskiold

(1, p. 216) angiver den som rugende i Østfinmarken, ligeledes er

den af Sommeefelt og Noedvi samt dr. Wessel (p. 89) opført

som iagttaget under vaartrækket i Sydvaranger.

114. Numenius phaeopns (L. 1766).

Smaa-spoven er talrig udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger i større eller mindre kolonier saavel paa torvmyrene i
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lavlandene som paa de nøgne fjeldplateauer. Vaartrækket indtræffer

i Øvre Pasvikdal i midten af mai, saaledes den 12te mai 1901, 19de

mai 1902, 15de mai 1904, 15de mai 1905, 14de mai 1906. Eglæg-

ningen foregaar i første uge af juni; det første eg har jeg fundet

lagt: i 1900 6te juni. 1901 3die juni, 1902 9de juni. Egantallet

er 4.

Til rugeplads foretrækker den ligesom Limosa lapponica og

Char. apricarius store, vidtstrakte torvmyrer, og ualmiudelig aar-

vaagen, som den er, er den altid den første, der varsler, naar en

forstyrrer nærmer sig; den tager herunder ofte sit sæde i toppen

af en udgaaet furu. Høsttrækket foregaar i midten af august.

I 3 kuld var eggenes længde 54—61 mm., bredde 39—44 mm.

Totall. (33 ad. eksemplarer) 430—490 mm.

Fam. Gruidae.

115. Grus grus (L. 1766).

Tranen forekommer aar til andet i enkelte, forfløine individer

spredt over hele Østfinmarken. I Øvre Pasvik paatraf jeg et eksem-

plar i juni 1902, og paa Skogerø udenfor Kirkenes iagttog jeg et

mod nord flyvende individ den Ilte juni 1905. Den ruger ikke i

Sydvaranger, som dr. Wessel (p. 89) angiver, da det her nævnte

fund af eg, 20de juni 1902, der oprindelig skriver sig fra svensk

kilde, ikke er tåget ved Sammettijoki (69° 24') i Øvre Pasvikdal.

Pam. Rallidae.

116. Fulica aira (L. 1766).

Blishønen optræder tilfældig ved Yarangerfjordens kyster. Et

nyskudt eksemplar blev bragt mig den 31te mai 1905 fra Renøen

udenfor Kirkenes, hvor det var skudt samme dag. Det var en ad.

9- (Opbevares paa Tromsø museum). Tidligere skal enkelte indi-

vider være skudt ved Vardø høsten 1857 (Sommeefelt p. 84) og

ved Vadsø 15de mai 1875 (Collett 3, p. 174).

1 ad. eksemplar totall. 430 mm.
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Fam. Anatidae.

117. Anser segeium (G-mel. 1788).

Sædgaasen er almindelig udbredt over hele Syclvaranger, hvor

den aarlig ruger i større eller mindre antal spredt over de skog-

bevoksede egne af distriktet. Egentlig talrig er den blot under

vaartrækket i begynclelsen af mai og under høsttrækket i den sid-

ste halvdel af september. T Øvre Pasvik har jeg tidligst obser-

veret den 2den mai 1901, 5te mai 1902, 2den mai 1904, 30te april

1905, 30te april 1906. De første flokke paa sydtræk har jeg iagt-

taget den 8de september 1901. Eglægningen foregaar i sidste

halvdel af mai; det første eg blev saaledes lagt den 17de mai 1904,

20de mai 1905, 25de mai 1906. De tidligst udklækkede unger blev

paatruffet den 17de juni 1904 og netop flyvefærdige unger den

13de august 1906. Egantallet har jeg altid fundet at være blot 5 (en

enkelt gang, 17de juli 1903 paa Novaja Semlja, et kuld paa 6 dun-

unger). Redet ligger ofte ganske aabent ved foden af en furu,

helst i et noget stenet terræn i blandskog og i nærheden af en

elv eller et myrvand; sjeldnere ligger det ude paa myrerne og

isaafald blot paa større, vidtstrakte myrstrækninger.

I rugetiden opholder hannen sig i redets umiddelbare nærhed

og viser ligesaa megen ængstelse for eg og unger som hunnen. Ved

et rede med 5 klækfærdige eg, 17de juni 1903, bortskjød jeg først

hunnen; hannen vedblev dog fremdeles uaflaclelig kaglende at kredse

om mig uden at skræmmes ved de skud, jeg sendte efter den; selv

efterat den haardt saaret ikke kunde benytte vingerne, forsøgte den

ikke at undslippe tilfocls, men vedblev løbende at gjentage sine

forsøg paa at forsvare reden.

Hos de rugende par, baade hanner og hunner, foregaar

fjærfældingen først i 2den og 3die uge af august, saaledes at de

nye svingfjær er udvoksede og flyveevnen atter indtræder samtidig

med at ungerne bliver flyvedygtige. De ikke rugende individer

derimod, de yngre, endnu ikke forplantningsdygtige hanner

og hunner fælder fjærene allerede i midten afjuli. Dette iagttog

jeg i talrige tilfælder baade paa Kolgujew og Novaja Semlja, og

saavel blandt Anser segetum som blandt Anser albifrons.

Paa Novaja Semlja forekom Anser segetum overordentlig talrig

i 1902 og 1903. Vaartrækket indtraf her den 22de mai 1903, og

høsttrækket foregik i 1902 mellem Iste— 16de september. Eg-

lægningen begyndte i 2den uge af juni; det Iste eg blev i 8 reder
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lagt mellem 10de— 18de juni 1903, og 5 kuld nyklækkede unger

blev paatruffet mellem 15de—21de juli. Egantallet var 3— 5; dun

indeholdt rederne aldrig heroppe.

Totall. (38 ad. eksemplarer) 9 671 mm., cT 738—780 mm.

Endel af forfatteren høsten 1902 ved Matotschkinshar, Novaja

Semlja, skudte eksemplarer blev af hr. Sergius Buturlin, Marien-

burg, henført til formen A. neglectus. (Culmen 58 mm.; dent. 25

i antal).

Maalene paa 10 juni ores var følgende:

27de og 30te august 1902: 8 individer: Culmen 40—42 mm.;

dent. 23—27 i antal. 2 individer: Culmen 47 og 50 mm.; dent.

23 off 24 i antal. Totall. 648—738 mm.

118. Anser anser (L. 17H6).

Graagaasen sees undertiden om vaaren ved Østfinmarkens

kyster (ifølge Sommerfelt p. 86). Rugende forekommer den paa

Store Tamsø i Porsangerfjord. I Sydvaranger har jeg aldrig be-

merket den; af dr. Wessel (p. 91) opgives den som forekommende

i Pasvikdalen under vaartrækket.

119. Anser albifrons (Scop. 1769).

Blisgaasen vides med sikkerhed blot skudt enkelte gange i

Finmarken, saaledes ved Hammerfest 28de mai 1883 og ved Pors-

anger i mai 1878. (Collett 4, p. 367, 5, p. 260).

Paa Novaja Semlja skjød jeg en ad. 9 den 16de juni 1903,

og paa Kolgujew skjød jeg en familie, bestaaende af cT 9 + 4

fuldfjærede jun. den 9de august 1902; saavel cf som 9 befandt

sig i fjærfælding og var fuldstændig uflyvedygtige.

1 ad. eksemplar 9 Totall. 680 mm.

120. Anser erythropus (L. 176H).

Fjeldgaasen forekommer almindelig hist og her i Østfinmarken,

saaledes aarlig ved smaaelvene i Tanadalen, særlig Golgujok (ifølge

Collett), desuden ved Sugi indenfor Nyborg og i Tomasdalen in-

denfor Vadsø, hvor jeg traf den talrig i juni 1900 og juli 1904.

I Sydvaranger optræder den hyppigst i fjcldtraktcrne ved kysten;

i det indre af Pasvikdalen har jeg blot paatruffet et og andet in-

divid under vaartrækket i sidstc halvdel af mai; ved Hestefos saaes
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den saaledes den 25de mai 1901, 4de juni 1902, 18de mai 1904.

Eglægningen foregaar i første halvdel af juni.

I modsætning til sædgaasen foretrækker fjeldgaasen udeluk-

kende trakter, der enten er bevokset med birk eller vidje (Salix);

i de med furu bevoksede dalfører ruger den aldrig.

121. Bernicla iorquata (Tcnst. 1771).

Ringgaasen har jeg paatruffet en enkelt gang i Sydvaranger,

den 25de juni 1904, ved Vaggatem i Øvre Pasvik, hvor jeg skjød

en 9. Blot dette ene eksemplar iagttoges. Den var liclet sky og

lod sig roligt betragte paa nært hold.

Paa Novaja Semlja iagttoges en flok paa 10— 12 individer paa

sydtræk den 20de september 1902. Den 14de juli 1903 skjød jeg

sammesteds af en forbiflyvende flok 4 yngre individer. Paa Kol-

gujew saa jeg en ad. cf i fælding den 9de august 1902.

Totall. (4 eksemplarer) 600—628 mm.

122. Bernicla leucopsis (Bechst. 1803).

Den hvidkindede gaas er flere gange paatruffet i Finmarken;

saaledes blev 1 individ fanget levende i juli 1872 paa Tamsø i

Porsangerfjord, og sammesteds blev 2 individer iagttagne hele som-

meren 1875. (Collett 3. p. 196).

128. Tadorna tadorna (L. 1766).

Fagergaasen optræder tilfældig aar til andet i Varangerfjorden,

hvor den (Nokdvi p. 302) er bemerket den 24de april 1844 og

den 17de oktober 1847, samt (Collett 3, p. 198) den 29de mai

1873. I Porsangerfjord blev den iagttaget af Kolthoef i 1887.

(Kolthoff & Jagebskiold 1, p. 244).

124. Cjrgnus musicus (Bechst. 1809).

Sangsvanen optræder talrig i Sydvaranger i træktiderne vaar

og høst. I rugetiden paatræffes den derimod yderst sjelden, og

blot et og andet par ruger aarlig i Øvre Pasvik, saaledes indenfor

Ellenjokivasdraget samt i trakten vest for Gaddeluobel. Vaartrækket

indtræffer i april, før eller senere ; ved Hestefos har jeg observeret de

første individer den 24de april 1901, 10de april 1902, 4de april

1904, Iste april 1905, 13de april 1906. Under vaartrækket sees

som oftest 1 og 2 par sammen. Under høsttrækket samles den

derimod i hundreder i Øvre Pasvik. hvor den har sit tilhold
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i Hoyhenjarvi under Hestefos samt i Ruskejavre i Vaggatem. De
første individer indfinder sig her i 3die uge af september, paa

hvilken tid skogvandene begynder at fryse til, og stryger først

sydover, naar Pasvikvasdraget islægges i begyndelsen af no-

vember maaned. Udenfor min stue ved Hestefos kunde jeg

vanlig fra midten af oktober tælle mellen 400—500 svaner, samlet i

smaaflokke paa de grunde banker i Fjærvandet (Hoyhenjarvi), hvor

de som oftest holdt sig familievis. Flokkene er yderst sky. Eg-

lægningen foregaar i 2den uge af mai; saaledes blev det første eg i

1904 lagt den 10de mai. Egantallet er 4— 5.

I 1 kuld var eggenes længde 107— 113 mm., bredde 69—72

mm. Uudblæste veiede eggene 391—402 gram. Totall. (1 ad. cf)

1520 mm.

125. Cygnus bewicM (Yarr. 1833).

Den mindre sangsvane blev første gang med sikkerhed paavist

indenfor landets grænser, da et enkelt individ blev skudt ved Næs-

seby i Varangerfjorden i mai 1876. (Collett 4, p. 369). Senere

vides den ikke observeret i Østfinmarken. Paa Novaja Semlja

ruger den forholdsvis talrig ved Pankova og Matotschkinshar, hvortil

den indtraf den 28de mai 1903. Eglægningen begyndte sammesteds

den 5te juni, og nyklækkede dununger blev paatruffet den 16de

juli 1903. I 1902 paatraf jeg en familie, bestaaende af cf 2 + 2

endnu ikke flyvedygtige unger den Iste september; hunnen var her

færdig med fjærfældingen og fløi bort, mens hannen endnu mang-

led svingfjærene og ligesom ungerne var uflyvedygtig. Det samme

tilfælde iagttog jeg hos 2 andre par, henholdsvis den 23de og 27de

august. Hos Cygnus bewicM gjenvinder saaledes den rugende

9 flyveevnen før hannen. I kuldene saa jeg blot 2 unger, og

dette lave tal skriver sig uden tvil fra, at de 2—3 tidligste eg

regelmæssig plyndres enten af blaamaagen (Larus glaucus) eller fjeld-

ræven (Vulpes lagopus); det samme var tilfældet med ^mw-kuldene.

Nyklækket dununge, Matotschkinshar, Novaja Semlja,

16de juli 1903: Totallængde (med haledun) 3 00 mm., (uden

haledun) 28 7 mm., tarsen 38 mm., mellemtaaen 41 mm., culmen

25 mm., nebbets høide (ved roden) 10.5 mm., afstanden mel lem

næsebor og pande 9 mm.

Redet lægges vanlig paa bredden af smaa ferskvandsamlinger

i nærheden af kysten.

Totall. af 1 ad. 9 1140 mm.
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126. Anas boschas (L. 1766).

Stokanden forekommer yderst faatallig og neppe hvert aar i

Sydvaranger. I Øvre Pasvik har jeg blot seet et enkelt par den

5te mai 1906, samt et individ, skudt paa Tsjoalmejavre 12te okto-

ber 1900. I Enare er den yderst sjelden, men dog fundet rugende

en gang, 28de juli 1893. (E. Noedling p. 76). Ifølge dr. Wes-
sel (p. 92) er den oftere iagttaget i Varangerfjorden om vaaren.

127. Nettion crecca (L. 1766).

Krikanden er talrig udbredt i de fleste af Sydvarangers vas-

drag, hvor den aarlig ruger saavel ved lavlandenes elve og smaa-

vande som ved høiere liggende fjeldsjøer. Vaartrækket indtræffer

i mai, tidligere eller senere, eftersom aaret er. Til Hestefos i Øvre

Pasvik ankom den 14de mai 1901, 24de mai 1902, 15de mai 1904,

9de mai 1905, 3die mai 1906. Eglægningen foregaar meget ujevnt,

fra 2den uge i mai til midt i juni. Egantallet er normalt 8,

ofte 7, men undertiden optil 11. Eggene er svagt gulhvide af farve.

I 1900 observeredes nyklækkede dununger den 4de og 8de juli i

Øvre Pasvik.

i 1902 et kuld paa 7 klækfærdige eg den Iste juli;

(28de mai skjød jeg en 9> hvori et færdigd. eg).

i 1904 — tidligste dununger den 27de juni.

i 1905 „ „ 7de juli.

i 1906 et kuld paa 11 friske eg den 22de mai (første

eg her lagt Ilte mai) i Øvre Pasvik.

et kuld paa 8 friske eg den 22de juni (første

eg lagt 10de juni) ved Varangerfjord.

Redet lægges vanlig i nærheden af en vandsamling eller en

mindre elv.

I 3 kuld var eggenes længde 44.5—48 mm., bredde 32.5—34 mm.

Totall. (129 ad. eksemplarer) 361—387 mm.

128. Mareca penelope (L. 1766).

Brunnakken forekommer meget almindelig i Sydvarangers vas-

drag. Den ankommer regelmæssig noget senere om vaaren end

foregaaende og efterfølgende art, med hvilke den deler ruge- og

opholdssteder. Til Øvre Pasvik ankom den 14de mai 1901, 19de

mai 1902, 16de mai 1904, 14de mai 1905, 20de mai 1906. Eg-

16



80 H - Th - L - Schaanning. [No. 8

lægningen foregaar fra slutningen af mai til midt i juni; egantallet

er 7— 9; de er ensfarvet hvide.

I 1901 blev det første eg i 7 reder lagt 30te mai, 7de, 8de, 8de,

15de og 19de juni, og de tidligste dununger observeredes

den 23de juni, de seneste den 8de juli.

i 1902 blev det første eg i 4 reder lagt 2den, 5te, 8de og 8de juni,

og de tidligste dununger observeredes den 2den og 3die

juli.

i 1905 skjød jeg en hun den 18de mai, hvori et færdigd. eg.

i 1906 blev det første eg lagt den 28de mai, og de tidligste dun-

unger observeret den Ste juli.

Den opholder sig i Pasvikvasdraget ca. 1 maaned længere om
høsten end Nettion crecca og Dafila aciita; ved Hestefos iagttoges

den saaledes i 1901 i flokke paa hundreder endnu i midten af ok-

tober maaned.

I 8 kuld var eggenes længde 53—57.5 mm., bredde 36— 39.5

mm. Totall. (124 ad. eksemplarer) 462—477 mm.

129. Da£la acuta (L. 1766).

Stjertanden er almindelig, om end ikke saa talrig som de 2

foregaaende arter, i de indre, skogbevoksede dele af Sydvaranger;

ved kysten har jeg aldrig paatruffet den. Vaartrækket indtræffer

tidligere end hos Mareca penelope og Nettion crecca, undertiden al-

lerede sidst i april, normalt dog i første halvdel af mai.

I Øvre Pasvik saaes den første gang den 12te mai 1901, 19de

mai 1902, 27de april 1904, 10de mai 1905, 4de mai 1906. Eg-

lægningen foregaar i sidste halvdel af mai. Egantallet er 7, en

gang har jeg seet 9 eg.

I 1901 observeredes nyklækkede unger den 23de juni. Den 19de

mai skjød jeg en hun, hvori et færdigd. eg.

i 1904 et kuld paa 9 klækkefærdige eg den Ilte juni

(første eg lagt ca. 14de mai), og et kuld ny-

klækkede unger den 15de juni.

i 1906 et kuld paa 7 rugede eg den Ilte juni (første

eg lagt ca. 25de mai), og et kuld nyklækkede

juv. den 30te juni.

Om høsten er den iagttaget senest den 16de september

1906.



1907] Østflnmarkens fuglefauna.

Redet ligger ofte langt fra vand. Eggene er ensfarvet grøn-

hvide.

I 2 kuld var eggenes længde 51—55 mm., bredde 36-38 mm.

109 ad. eksemplarer. Totall. 9 515 mm., cf 767 mm.

130. Fuligula ferhm (L. 17(56).

Taffelanden er en enkelt gang paatruffet i Varangerfjord, hvor

en han blev skudt i oktober 1873. (Collett 3, p. 117).

131. Fuligula marila (L. 1766).

Bjerganden forekommer aarlig, men i ringe antal hist og her

i Øvre Pasvik optil Tsjoalmejavre. Vaartrækket indtræffer sent, i

slutningen af mai; ved Hestefos iagttog jeg den første gang den

20de mai 1901, 29de mai 1905, 29de mai 1906. Da den som re-

gel sees parvis efter ankomsten, ruger den vistnok i distriktet,

skjønt jeg aldrig har paatruffet hverken eg eller unger af den.

Ogsaa i Enare er den sjelden.

4 ad. eksemplarer totall. 469 mm.

132. Fuligula cristata iLeach.).

Topanden forekommer i Sydvarangers indre, skogbevoksede

trakter, hvor den ruger talrig i de fleste myrvande og sivkransede

sjøer. Til Øvre Pasvik ankommer den om vaaren midt i mai; saa-

ledes første gang bemerket ved Hestefos den 14de mai 1901, 23de mai

1902, 17de mai 1904, 12te mai 1905, 14de mai 1906. Eglægnin-

gen foregaar meget uregelmæssig, fra 2den uge i juni til midt i

juli, og aarlig paatræffes nyklækkede unger samtidig med friske

kuld eg. Egantallet er normalt 8—10, undertiden 7. E. Noed-

ling (p. 81) nævner af talrige egfund i Enare kuld paa 6— 12 eg.

Om dens rugeforhold i Øvre Pasvik har jeg noteret:

I 1900 blev første eg i et kuld paa 10 eg lagt den 20de juni.

i 1901 „ i 8 kuld paa 8—10 eg lagt den 9de, 10de,

Ilte, 15de, 22de, 23de, 23de og 27de juni; de tidligste

nyklækkede juv. blev observeret den 25de juli.

i 1904 observeredes 2 kuld nyklækkede juv. den 4de og 10de juli.

i 1905 samtidig 1 kuld paa 7 friske eg og 1 kuld paa

7 nyklækkede juv. den 15de juli. Talrige kuld nyklækkede

juv., observeredes mellem 23de juli— 9de august.

i 1906 blev første eg lagt den 20de juni.
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Redet lægges altid blandt høit græs lige i vandkanten eller

helst paa en omflydt tue. Harmen har jeg jevnlig observeret ved

redet enclnu i slutningen af rugeperioden.

I 9 kuld var eggenes længde 58—62 mm., bredde 39.5—44 mm.
Totall. (42 ad. eksemplarer) 426—437 mm.

133. Clangula glancion (L. 1766).

Hvinanden er talrig udbredt over hele Sydvaranger; rugende

forekommer den dog blot i de indre skogbevoksede trakter, særlig

i Pasvikdalens øvre del; ved kysten optræder den vaar og høst

flokkevis i de indre fjorde. Vaartrækket indtræffer i begyndelsen

af mai, i tidlige aar allerede i sidste uge af april; saaledes ankom

den til Hestefos den Ilte mai 1901, 15de mai 1902, 24de april

1904, 4de mai 1905, . Iste mai 1906. Eglægningen foregaar fra,

midt i mai til midt i juni.

I 1900 observeredes nyklækkede unger den Ilte juli.

i 1901 blev første eg i 7 kuld lagt 25de, 26de, 28de, 30te mai,

7de og 8de juni, og nyklækkede juv. blev observeret den

30te juni.

i 1902 blev første eg lagt den 9de juni.

i 1904 ,, — i talrige kuld lagt mellom 14de mai— Iste

juni; nyklækkede unger blev paatruffet 21de juni og 7de

juli.

i 1905 blev første eg i talrige kuld lagt mellem 16de mai- 8de juni;

nyklækkede unger blev observeret den 8de juli.

i 1906 blev første eg i flere kuld lagt Iste juni.

Egantallet er normalt 7—9, men ofte tindes i de i Pasvikdalen

langs elven udhængte redeholker op til 16 eg; dette store antal eg

skriver sig dog fra flere hunner, i et par tilfælder iagttog jeg

saaledes, at egantallet i en redeholk i løbet af 1 dag var øget

med 3 eg. Ofte benytter den de gamle redehuller til Dryocopus

martius, og redepladsen ligger ikke sjelden flere km. fra nærmeste

vand og i tykke furuskogen. Høsttrækket foregaar i midten af

oktober.

I 24 kuld var eggenes længde 54—62 mm., bredde 40—44 mm.

Totall. (211 ad. eksemplarer) 420—461 mm.
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134. Clangula islandiea (Gmel 1788).

Husanden er 2 gange paatruffet i Varangerfjorden af Scheadeb

(p. 319), som i 1848 ved Nyborg skjød en gammel han og i sep-

tember 1851 ved Vardø en ung han.

135. Øidemia fusca (L. 1766).

Sjøorren ruger almindelig ved fjeldvandene i trakterne om Var-

angerfjorden. I de indre lavlancle træffes den blot under vaar-

trækket i sidste uge af mai. I Øvre Pasvik bemerkedes den første

gang den 24de mai 1901, 27de mai 1902, 25de mai 1904, 29de

mai 1905, 2den juni 1906. Eglægningen foregaar normalt i slutten

af juni, og de tidligste dunungekuld har jeg seet udklækket den

24de juli 1904 ved Nyborg. Dr. Wessel (p. 95) nævner første eg

lagt 27de og 29de mai i 2 kuld paa 12 og 14 eg paa Henøerne

i 1903.

Totall. (3 ad. eksemplarer) cf 555 mm., 9 480 mm.

136. Øidemia nigra (L. 1766).

Svartanden er jevnt udbredt over hele Sydvaranger, hvor den

aarlig ruger saavel hist og her i de indre lavlande som ved fjeld-

vandene. I lighed. med foregaaende art indtræffer den om vaaren

i større eller mindre flokke, der regelmæssig bestaar af lige mange

og parvis fordelte hanner og hunner. Hannen nærer stor kjærlig-

hed til den udvalgte hun, og nedskydes en hun af en forbiflyvende

flok, slaar straks hannen sig ned ved den faldne fugls side uden at

vise den ringeste skyhed for forstyrreren; et lignende forhold ud-

vises derimod ikke fra hunnens side.

Vaartrækket indtræffer i Ovre Pasvik tidligere eller senere i

mai, eftersom aaret er, saaledes den 17de mai 1901, 24de mai 1902,

26de mai 1904, 4de mai 1905, 3die mai 1906. Eglægningen fore-

gaar i slutten af juni; det første eg blev lagt i 1901 den 19de

juni, i 1902 den 23de juni. Egantallet er 7—9. Redet lægges

vanlig under en busk paa tør mark lige i nærheden af strandbred-

den. I Øvre Pasvik har jeg observeret de sidste individer høsten

1905, den 26de oktober.

I et kuld var eggenes længde 63—66 mm., bredde 44—46 mm.

Totall. (23 ad. eksemplarer) 440—490 mm.

137. Harelda glaeialis (L. 1766J.

Havellen forekommer i stort antal saavel sommer som vinter

ved ^Varangerfjordens kyster. I 3die uge af mai skiller de for-



84 H. Tho. L. Schaanning. [No. 8

plantningsdygtige individer sig ud fra flokkene og spreder sig par-

vis hist og her indover ved fjeldvandene for at ruge; til Øvre Pas-

vik, ca. 100 km. fra kysten, indfinder regelmæssig 3—4 par sig

aarlig for at ruge i fjeldsjøerne indenfor Vaggatem, i nærheden af

den finske grænse. Ved Hestefos saaes den første gang den 17de

mai 1901, 22de mai 1902, 28de mai 1905, 22de mai 1906. 1 1905

skjød jeg 3 ad. hanner i Høyhenjarvi under Hestefos den 15de

juli, den eneste gang, jeg paa denne aarstid har paatruffet havellen

i furubeltet. Eglægningen foregaar i sidste halvdel af juni, og de

tidligste dununger har jeg seet udklækket 15de juli 1904. Egan-

tallet er 7—8. I 1905 opholdt en flok paa 9 stykker (hun -f- 8

aarsunger) sig i Øvre Pasvik endnu den 26de oktober. Paa Novaja

Semlja saaes den i utallige skarer i 1903 første gang den Ilte

juni; i 1902 saaes nyklækkede dununger den 23de og 27de august,

og uflyvedygtige individer iagttoges endnu den 16de september og

individer i overgangsdragt 18de november i Matotschkinstrædet.

Totall. (70 ad. eksemplarer) c? 528—620 mm., 9 370—390 mm.

138 Eniconetta stelleri (Pall. 1769).

Steilers and overvintrer aarlig i større eller mindre antal ved

Østfinmarkens kyster; hyppigst er den paatruffet i Varangerfjorden.

Af prof. Collett (5, p. 290) er den bemerket i juli 1885 ved

Vardø, og i 1878 skal den have ruget paa de i Varangerfj ordens

munding liggende Henøer (4, p. 376); her skal den ogsaa have

ruget i juni 1856 (Nordvi p. 304).

139. Somateria spectabilis (L. 1766).

Pragt-edderfuglen overvintrer aarlig i store flokke i Varanger-

fjorden, hvor den, særlig i februar og mars maaned, optræder talrig og

ikke sjelden paatræffes endog helt inde i fjordbundene. Sommeren

1889 skal ifølge konservator Foslie et par have ruget paa Renø

ved Vardø; noget positivt bevis foreligger dog ikke i dette tilfælde.

I Enare sjø skal et individ være skudt omkring vaaren 1890.

(E. Nordling p. 83).

Paa Novaja Semlja var den talrig i 1903 fra 26de april; den

observeredes sidste gang her i 1902 den 27de oktober. Ad. hanner

i sin mørkfarvede sommerdragt observeredes i mængde mellem Iste

— 13de september 1902; i 1903 begyndte hannerne anlægget af

sommerdragten den 12te juli. Eglægningen foregaar sent; i 1902
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paatraf jeg- et kuld paa 5 dununger endnu den 13de september; i

1903 iagttoges de tidligste dununger den 29de juli. '" Redet lægges

vanlig ved ferskvande indenfor kysten.

Totall. (35 ad. eksemplarer) 567— 590 mm.

140. Somateria mollissima (L. 17ti6).

Edderfugien er talrig og stationær i Varangerfjorden. Eglæg-

ningen foregaar fra sidste uge af mai til midt i juni. Egantallet

er normalt 5, undertiden 6. Det første eg blev lagt: 1900

15de juni; 1905 31te mai, 10de juni, 12te juni; 1906 8de juni,

15de juni.

Paa Novaja Semlja var den talrig i 1903, da den saaes første

gang den Ilte juni. I 11 kuld eg blev første eg lagt mellem 2den

—17de juli.

I 6 kuld var eggenes længde 72— 81.5 mm., bredde 48.5—53

mm. Totall. (18 ad. eksemplarer) 600—661 mm.

141. Mergns albellus (L. 1766).

Den hvide fiskand paatræffes aarlig, men i ringe antal, i den

øvre del af Pasvikdalen under vaartrækket i sidste uge af mai.

Nordligst er den skudt ved Tsjoalmejavre, en ad. han den 25de mai

1905. Ved Hestefos er den skudt 29de mai 1904 (juv. han); 25de

mai 1905 (juv. han), 24de mai 1906 (2 ad. hanner). I rugetiden har

jeg aldrig bemerket den, men da den ruger temmelig almindelig i

Enare, blandt andet ved Ivalajoki, er det sandsynlig!, at enkelte par

ogsaa undertiden ruger i Ovre Pasvik. Den vælger ligesom Mergus

merganser og Clangula glaacion sin redeplads i huller i trær. Ifølge

E. Noedling blev et kuld paa 3 friske eg tåget ved Anarjok den

14de juni 1893 og et kuld paa 6 friske eg ved Enare sjø den 6te

juni 1896; begge disse kuld var ukomplette.

3 ad. hanner totall. 440—446 mm.

14:i. Mergus merganser (L. 1766).

Den store fiskand ruger aarlig i spredte par hist og her, særlig

i de skogbevoksede dele af Sydvaranger. Vaartrækket indtræffer

regelmæssig noget før etterfølgende arts, i første halvdel af mai. Ved

Hestefos i Øvre Pasvik saa jeg den første gang den 14de mai 1901,

15de mai 1902, 9de mai 1904, Iste mai 1905, 28de april 1906.

Eglægningen foregaar i slutningen af mai og begyndelsen af juni.
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I 1901 blev elet første eg lagt 24de mai ved Hestefos.

i 1904 iagttoges de tidligste dununger den 9de juli.

i 1905 fandtes et kuld paa 7 noget rugede eg den 12te juni.

i 1906 paatraf jeg et kuld ca. ugegamle dununger den 20de juli.

Egantallet er normalt 8—10; cle lægges i Øvre Pasvik altid

i hule trær og ofte langt fra vand.

I Pasvikvasdraget har jeg ofte seet flokke paa 8—12 yngre, endnu

ikke forplantningsdygtige individer, der har tilbragt sommeren her.

I 2 kuld var eggenes længde 63— 69 mm., bredde 45—47 mm.

Totall. (2 acl. eksemplarer) 658—670 mm.

143. Mergus serrator (L. 1766).

Den lille fiskand er talrig udbredt over hele Sydvaranger.

Vaartrækkct indtræffer i midten af mai; saaledes ankom den til

Øvre Pasvik- den 14de mai 1901, 17de mai 1902, 15de mai 1904,

12te mai 1905, Iste mai 1906. Eglægningen foregaar tidligere ved

kysten end i det indre, ligesom kuldene ogsaa er større i antal, ifølge

dr. Wessel (p. 99) optil 13— 14 eg; i Øvre Pasvik har jeg aldrig

fundet flere end 8— 10 eg i rederne, en enkelt gang, 21de juli 1906.

paatraf jeg et kuld paa 15 nyklækkede unger ved Rajakoski.

I 1900 blev det første eg i 2 kuld lagt 22de og 23de juni ved

Vaggatem.

i 1901 blev det første eg i 11 kuld lagt 10de, 12te, 14de, 16de,

17de, 19de, 21de, 23de, 24de, 27de og 30te juni, og ny-

klækkede unger paatraf jeg endnu den 25de august.

i 1904 blev det første eg i flere reder lagt mellem 21de—25de
juni.

i 1905 iagttoges de tidligste dununger den 4de august.

i 1906 blev første eg lagt 6te juni, og de tidligste dununger ob-

serveret 21de juli.

Redet ligger vanlig under en tæt busk i nærheden af vand-

kanten, helst paa en mindre holme, om saadanne lindes ; ofte ligger

det ogsaa under en sten eller en trærod. Om høsten har jeg ob-

serveret den sidste gang Iste november 1901.

Paa Novaja Semlja forekom den, men yderst sparsomt. Et

individ blev saaledes skuclt ved Matotschkinstrædet den Iste sep-

tember 1902.
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I 7 kuld var eggenes længde 61—68.5 mm., bredde 41—46 mm.
Totall. (20 ad. eksemplarer) 511—620 mm.

Fam. Phalacrocoraeidae.

144. Phalacrocorax carbo (L. 1766).

Skarven ruger talrig i Varangerfjordens fuglefjelde, hvortil den

indflnder sig om vaaren allerede i slutningen af mars og begyndel-

sen af april. Eglægningen foregaar i midten af mai; i 1905 iagt-

toges saaledes saavel nyklækkede som ca. 8 dage gamle unger den

22de juni. I det indre af Sydvaranger forekommer den undertiden;

ved Hestefos i Øvre Pasvik paatraf jeg et eksemplar den 2den mai

1904. Om vinteren har jeg aldrig observeret den.

I et kuld var eggenes længde 66.5—68 mm., bredde 42—43 mm.

Totall. (21 ad. eksemplarer) 850-950 mm.

145. Phalacrocorax graculus (L. 1766).

Topskarven ruger faatallig i enkelte af Varangerfjordens fugle-

fjelde; paa Skogerø' ruger saaledes aarlig en mindre koloni paa

4— 5 par. Ved Vardø er den noget talrigere.

Totall. (10 ad. eksemplarer) 681—732 mm.

Fam. Laridae.

14(j. Rissa tridactyla (L. 1766).

Krykjen forekommer meget almindelig i Varangerfjorden. hvis

fuglefjelde den besætter i sidste uge af mars. Eglægningen fore-

gaar i sidste halvdel af mai; de tidligste unger har jeg seet udklæk-

ket 8de juni 1905. de seneste den 29de juni samme aar. Egantallet

er oftest 3. I det indre af Sydvaranger har jeg aldrig observeret

den; derimod er den af E. Nordlig (p. 87) paatruffet i Enare i

december 1891 og sommeren 1892. Om vinteren har jeg ikke be-

merket den.

I 5 kuld var eggenes længde 55—60 mm., bredde 40—42 mm.

Totall. (75 ad. eksemplarer) 425— 452 mm.

Paa Novaja Semlja skjød jeg 3 eksemplarer (ad. i høstdragt)

3die september, og en stor flok, hvoraf en enkelt ungfugl, observe-
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redes 23de september 1902 i Matotschkinstrædet. (Sidste individ

observeredes 25de oktober).

147. Pagophila ebnrnea (Pmprs 1774).

Ismaagen er en sjelden gjest ved Østflnmarkens kyster; ifølge

Collett (5, p. 312) er et eksemplar skudt ved Havningberg i mai

1883 og et andet ved Skjøtningberg i november 1892; desnden er

to eksemplarer skudt medio april 1903 i Sylferbugt paa Skogerø

udenfor Kirkenes (dr. Wessel p. 102) og et samtidig paa Tsjo-

almejavre (ca. 50 km. fra aabent hav) i det indre af Sydvaranger.

I Enare skal den være iagttaget sommeren 1888 og 1891 af E.

NOEDLING (p. 88).

Paa Novaja Semlja var den talrig i Matotschkinstrædet høsten

1902, den blev første gang iagttaget her 28de september og sidste

gang 25de oktober, særlig talrig var den 4de oktober sammen med

L. glæucus og Rissa tridactyla. Ungfuglene havde gjennemgaaende

en større totallængde end de gamle uclfarvede individer. Af 17

skudte eksemplarer havde saaledes de

8 ad en totall. af 420—450 mm.

9 juv —.— 435—480 „

148. Lams canus (L. 1766).

Fiskemaagen er meget almindelig i Varangerfjorden, hvor den

ruger saavel parvis paa holmer og skjær som kolonivis i fjeldvæg-

gene i de indre fjorde. Om vinteren har jeg aldrig observeret den.

I det indre af Sydvaranger forekommer den aarlig helt op til

Heste fos i Øvre Pasvik, men ruger ikke her; tidligst er den ind-

truffet hid om vaaren den 12te mai 1901, 24de mai 1902, 19de mai

1904, 9de mai 1905, 7de mai 1906. Eglægningen foregaar i sidste

uge i mai. Indenfor Nyborg har jeg en gang fundet den rugende

i Sugi, i en mindre ferskvandsamling ca. 8 km. fra kysten; flyve-

dygtige unger iagttoges her 24de juli 1904. Egantallet er 3.

Totall. (8 ad. eksemplarer) 430— 44G mm.
Den 19de mai 1904 skjød jeg ved Hestefos i Øvre Pasvik et

uahnindelig stort eksemplar af en Larus, der af pro f. Collett blev

bestemt som L. canus; enkelte mørke bremme paa vingedæk fjærene

antydede, at det var et yngre individ. Totall. var 475 mm. (Op-

bevares paa universitetet).
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149. Lams argentaius (Gmel. 1788).

Graamaagen forekommer i stort antal i Varangerfjorden, hvor den

ruger i store kolonier i fuglefj eldene, dels sammen med Phalacro-

corax carbo eller L. canus og dels blot bestaaende af individer af dens

egen art. I det indre af Sydvaranger har jeg aldrig bemerket den

rugende (angives af dr. Wessel at ruge i Øvre Pasvik), omend den

undertiden i lighed med L. canus og L. fuscus paatræffes helt oppe

ved Hestefos i Øvre Pasvik; tidligst er den iagttaget her den 17de

mai 1905. Eglægningen foregaar i midten af mai, i 1905 indeholdt

saalecles 5 reder klækkefærdige eg den Ilte juni, og nyklækkede

unger iagttoges endnu den 29de juni; allerede i slutten af mars

besætter den dog regelmæssig fuglefjeldene.

Totall. (28 ad. eksemplarer) 606—650 mm.

150 Lams leueopierus (Faber 1822).

Den hvidvingede maage indfinder sig aar til andet i vintertiden

udenfor Østfinmarkens kyster, saaledes er den ifølge Collett (1,

p. 73; 4, p. 381; 5, p. 311) velkjendt af fiskere fra Vardø. Som-

merfelts formodning (p. 84), at den skulde ruge paa Renø udenfor

Vardø har clerimod aldrig bekræftet sig.

151. Lams glaucus (Fabr. 1780).

Blaamaagen paatræffes aarlig i større eller mindre antal i Var-

angerfjorden, og saavel sommer som vinter. Rugende er den dog

hidtil ikke med sikkerhed paavist her, omend den af flere ældre

forfattere opgives som ,.rugende i stort antal paa Renø og Hornø

ved Vardø (Schrader, Lilljeborg, Sommerfelt sen. og jun.).

I 1901 skjød jeg en ungfugl den 30te november ved Kirkenes.

Paa Novaja Semlja ruger den i stort antal; den observeredes

sidste gang her i 1902 den 25de oktober og første gang i 1903 den

12te mai; i 10 reder var kuldet fuldlagt den 9de juni, og de tid-

ligste udklækkede unger- iagttoges den Ilte juli 1903.

39 eksemplarer. Totall. ad. tf 726—736 mm., ad. 9 666-685

mm., juv. 650— 715 mm.

152. Lams tnarimis (L. 1766).

Svartbagen er almindelig i Varangerfj orden, hvor den ruger

parvis eller i mindre kolonier paa holmer og øer i de ydre fjorde.

Paa Kjelmø ruger saaledes en større koloni sammen med Lams
argentaius. Eglægningen foregaar i midten af mai; i 1905 inde-
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holdt de fleste reder i kolonien paa Kjelmø nyklækkede unger eller

klækfærdige eg den Ilte juni. Om vinteren har jeg aldrig paa-

truffet den. Egantallet er 3.

Totall. (7 ad. eksemplarer) 672—750 mm.

153. Lams fitscus (L. 1766).

Silclemaagen er den mindst hyppige af Yarangerfjordens maage-

arter; ifølge dr. Wessel skal den dog ruge paa Kjelmø. I det

indre af Sydvaranger forekommer den enkelte aar talrig i Øvre

Pasvik om vaaren; ved Hestefos er den saalecles bemerket 2den juni

1902, 16de mai 1904, 12te mai 1905, 7de mai 1906 for første gang.

1 Enare er den fundet rugende af E. Noedling i juli 1892. Eg-

lægningen foregaar normalt i slutten af mai. Egantallet er 3.

154. Lestris parasitieus (L 1758).

Fjeld-joen forekommer aarlig i større eller mindre mængde i

trakterne om Yarangerfjorden, hvor den ruger paa torvmyrerne, i kyst-

egnenes lavlande og paa fjeldplateauerne. I det indre af Sydvaranger

forekommer den yderst sjelden; sydligst har jeg observeret 3 indi-

vider den 2den juli 1901 i Vaggatem. Vaartrækket indtræffer sent

og eglægningen foregaar sjelden før henimod midten af juni. Eg-

antallet er normalt 2, i omlagte kuld vanlig 1. E. Nordling næv-

ner flere fund af kuld paa 3 friske eg i Enare.

Redet bestaar blot af en fordybning i torven og lægges ofte

langt fra vand; indeholder det eg, er saavel han som hun overor-

dentlig nærgaaende og anfalder enhver forstyrrer med et raseri og

en dristighed, som jeg blot har seet mage til hos hannen til Nyctea

scandiaca.

Paa Novaja Semlja bemerkede jeg den ikke i 1902; derimod

ruged den i masser der den følgende sommer 1903. da det var

lemæn-aar (Myodes torquatus og M. obensis). Vaartrækket indtraf

dette aar til Matotschkin-strædet den 6te juni og første eg blev

lagt i 18 reder den 19de, 19de, 20de. 22de, 23de, 23de, 23de,

23de, 23de, 23de, 23de. 24de, 25de og 30te juni, 2den, 5te, 6te

og 18de juli. Nyklækkede dununger blev første gang bemerket

15de juli og klækkefærdige eg observeredes endnu 20de, 24de

og 27de juli. Eggene varierer meget i farve; fra Lestris crepi-

data's skilles de let ved sin .glans og sin mindre bredde i forhold

til længden.
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I 18 kuld eg var længden 50—62 mm., bredden 35— 39 mm.

Totall. (15 ad. eksemplarer) 550—575 mm.

155. Lestris crepidata (Gmkl. 1788).

Tyv-joen er meget almindelig i kysttrakterne om Varanger-*

fjorden, hvor den aarlig ruger i stort antal saavel paa øerne i fjor-

den som paa fjeldplateauerne indenfor kysten. Vaartrækket incl-

træffer i midten af mai og eglægningen foregaar i midten af juni.

I 1905 blev første eg i 11 kuld lagt mellem 12te— 20de juni, i

1906 i 3 reder mellem 10— 18de juni, og tidligste udklækkede

unger blev iagttaget den 27de juni. Egantallet er 2. I farve

varierer de i lighed med de øvrige Lestris-arters eg overordentlig,

men formen er rundere end hos foregaaende art.

Redet ligger aldrig langt fra vand. I modsætning til L. para-,

siticus anfalder aldrig denne art ved redet, om den forstyrres, selv

om ungerne er udklækkede. Som regel tilhører den ene af et

par den sortbugede form og den anden den hvidbugede form.

Paa Novaja Semlja ruged den ikke i lemæn-aaret 1903, og

blot et enkelt individ blev skudt her under vaartrækket den 23de

juni; foregaaende aar, 1902, iagttoges derimod flere rugende par i

august og den observeredes sidste gang vecl Matotschkinstrædet

dette aar 21de september.

I 14 kuld var eggenes længde 53.5 — 61 mm., bredde 39— 11 mm.

Totall. (17 ad. eksemplarer) 502— 512 mm.

156. Lestris poviarina (Temm. 1815).

Den bredhalede jo optræder aar til andet ved Østfinmarkens

kyster; udenfor Berlevaag iagttoges den i store flokker af prof.

Newton i juni 1855. I Neiden observeredes 2 individer af B. Pop-

pius og A. W. Granit (p. 60) den 9de juni 1887. Paa Kirkenes

paatraf jeg et enkelt eksemplar den 8de juni 1905. I det indre

af Sydvaranger er den aldrig bemerket.

Paa Murmankysten saa jeg en flok paa 5 yngre individer paa

Zip-Navolok den 29de juni 1905; rugende har jeg ikke bemerket

den hverken i Østfinmarken eller paa Murmankysten.

Paa Novaja Semlja paatraf jeg den ikke sommeren 1902, men

derimod i stort antal i lemæn-aaret 1903. Vaartrækket indtraf

dette aar den 19de juni og eglægningen foregik fra sidste uge i

juni til midt i juli.

Redet, der blot bestaar af en grund fordybning i den flade
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mark, lægges vanlig i et noget fugtigt terræn, men ofte ogsaa paa

ganske tør mark. At den. som Kolthoee og Jagerskiold angiver

i „Nordens Fåglar", ruger kolonivis ved ferskvandsamlinger, er i

ethvert tilfælde ikke overensstemmende med rugeforhol-

dene paa Novaja Semlja. De 9 reder, som jeg undersøgte her

sommeren 1903. la a alle spredt indover tundraerne og med mindst

5 km.s afstand mellem hvert rugende par; heller ikke laa et eneste

af disse reder ved nogen indsjø, trods der var en hel del baade

større og mindre vandansamlinger at \ælge mellem. Hvert par be-

hersker sit myrdrag, der vanlig ved større eller mindre høiderygge

er begrænset mod et andet myrdrag, hvor saa nærmeste nabo ruger;

den er overordentlig sky ved redet og flyver af dette paa flere

km.s afstand, naar nogen nærmer sig; undertiden forsvinder den

saa helt for flere timer senere atter pludselig at vise sig, lydløst

svævende over forstyrrerens hoved, og derpaa igjen forsvinde. Den
anfalder aldrig ved reelen, om den forstyrres, og er ubetinget den

fugl, hvis rede er vanskeligst at tinde. Egantallet er 2, i sene

(maaske omlagte) kuld blot et eg; i farve varierer de ligesom de

øvrige Lesiris-arters eg overordentlig, og blandt de 9 kuld eg. som

jeg tog ved Matotschkinshar sommeren 1903, fandtes ikke 2 kuld,

der ligned hinanden. Bundfarven var porcelænsgul— gulbrun—brun

—kaffebrun—grønlig— olivengrøn. Kuldene. hvis maal og vegt er

ta°'et af hr. kand. J. Thome, Fredriksstad. er følgende:

Længde Bredde Vegt

Matotschkinshai 1903 mm. mm . gram

2 cg, første eg lagt 26. juni. . 65.2— 66.1 42.8 — 45.2 3.925— 4.200

2 „ — =
— 28. „ . . 69.9—62.9 44.4-44.9 4.315— 4.330

9 28. „ .. 63.6-63.7 45.8—46.9 4.375— 4.630

9-1

5)
30. „ . . 61.2—64.5 45.8—46.7 4.590— 4.683

9 - 30. „ .. 64.4-65.7 43.0—44.8 3.276—3.470

9" Tl
1. juli . . 60.0—61.4 43.2-43.3 3.400— 3.550

-1

53

1 „ lagt 12. juli

-" •>>

1 „ „ 14. ,.

Den sorte varietet paatraf jeg flere gange; i et tilfælde (2den

juli 1903) tilhørte saavel han som hun denne form.

Totall. (11 ad. eksemplarer) 517—530 mm.
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157. Lestris catarrhactes (L. 1766).

Stor-joen er med sikkerhed blot paatruffet en gang- "i Østfin-

marken, nemlig ved Sværholtklubben i 1850 (Sommerfelt p. 85).

158. Sterua maerura (Naum. 1819).

Den rødnebbede terne forekommer talrig saavel ved Yaranger-

fjordens kyster som i det indre af Sydvaranger, hvor den ruger

helt oppe i Yaggatem i Øvre Pasvik. Vaartrækket indtræffer

regelmæssig i sidste halvdel af mai; ved Hestefos er den saaledes

iagttaget første gang den 21de mai 1901. 24de mai 1902. 19de mai

1904, 21de mai 1905, 28de mai 1906. Eglægningen foregaar i sidste

halvdel af juni. Egantallet er 3, ofte dog blot 2 eg. Redet bestaar

blot af en fordybning i marken; ved kysten ruger den som regel i

større eller mindre kolonier paa de flade strandenge; i det indre,

derimod oftest blot et å to par sammen paa smaatuer i myrvandene;

aar til andet ruger dog en større koloni, ca. 30 par, paa en holme

i Vaggatem i Øvre Pasvikdal. men enkelte aar udebliver den

ogsaa ganske.

I 1900 blev første eg lagt ved Strand den 17de juni.

I 1901 —=— Yaggatem den 29de juni.

1 1905 — =

—

Varangerfjorden den 20de juni og

halvfjærede unger observeret i Yaggatem den 16de august.

1 3 kuld var eggenes længde 38—43 mm., bredde 28—30 mm.

Totall. 13 ad. eksemplarer 370— 400 mm.

159. Stema fluriatilis (Naum. 1819).

Makrelternen har jeg blot paatruffet en enkelt gang i Østfin-

marken. nemlig den 30te juli 1906 i Ellenluobel indenfor Yaggatem

i Øvre Pasvikdal, ca. 100 km. fra kysten. Paa en liden holme

ruged her 3 par, som ved denne tid havde henholdsvis 2, 3 og 2

dununger -f 1 eg; 2 af dunungerne laa endnu i redet, de øvrige i

redernes umiddelbare nærhed. 2 af de gamle fugle blev skudt for

at konstatere species. Stema maerura blev ikke iagttaget i dette

vand, derimod forekommer den talrig i det ca. 3 km. mod øst belig-

gende Yaggatem. Den skal være fundet rugende i Bøgfjord

15de juni 1899. (Wessel p. 110).

Totall. (2 ad. eksemplarer) 390—394 mm.
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Fam. Procellaridae.

160. Fulinarus glacialis (L. 1766).

Havhesten har jeg paatruffet en enkelt gang" i mundingen af

Varangerfjorden, 24de juni 1905; om vinteren træffes den ofte talrig

udenfor Varangerfjordens kyster.

Paa Novaja Semlja skjød jeg 2 individer den 13de september

1902.

3 ad. eksemplarer totall. 480—502 mm.

Fam. Podicipidae.

161. Podiceps auritus (L. 1766).

Den sortkravede top-lom forekommer sporadisk i Varangerfjor-

den (Collett 5, p. 336). I det indre af Sydvaranger blev et in-

divid skudt i Høyhenjærvi ved Hestefos i Øvre Pasvikdal i oktober

1904.

Fam. Colymbidae.

162. Colymbiis glacialis (L. 1766).

Havimmeren paatræffes undertiden i Varangerfjorden; saaledes

er den iagttaget 25de mai 1896 ved Henøerne af dr. Wessel. Selv

har jeg aldrig bemerket den.

163. Colymbiis adamsi (Gray 1859).

Den hvidnebbede islom viser sig aarlig i enkelte eksemplarer

ved Østfinmarkens kyster; ifølge Collett (5, p, 325) skal den ind-

finde sig i oktober og opholde sig her icletmindste til i januar og

februar.

Paa Novaja Semlja blev et individ skudt i begyndelsen af juli

1903.

164. Colymbiis arcticus (L. 1766).

Stor-lommen ruger talrig i Sydvarangers vasdrag. Vaartrækket

indtræffer omkring midten af mai; til Øvre Pasvik ankom den 20de

mai 1901, 25de mai 1902, 9de mai 1905, 12te mai 1906. Eglæg-

ningen foregaar i midten af juni, men friske eg lindes endnu i be-
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gyndelsen af juli. Det første eg har jeg- fundet lagt: 22de juni

1900, 23de juni 1901, 20de juni 1904, Ilte juni 1906. Den tidligst

udklækkede unge paatraf jeg den 12te juli 1900 i Pasvikelven. Eg-

antallet er 2 ; i omlagte kuld 1 eg. Redet ligger altid lige i randkanten.

Paa Kolgujew var den almindelig sommeren 1902.

I 5 kuld var eggenes længde 78—95 mm., bredde 49—54 mm.

Totall. (5 ad. eksemplarer) 730—752 mm.

165. Colymbus septentrionalis (L. 1766).

Smaalommen er talrig særlig i Varangerfjordens kysttrakter,

og den ruger aarlig saavel paa øerne i fjorden som i fjeldvandene

indenfor kysten. I det indre af Sydvaranger ruger den mere spredt,

men forekommer dog aarlig helt op til Hestefos i Øvre Pasvik.

Yaartrækket indtræffer regelmæssig en uge tidligere end foregaaende

arts; til Hestefos ankom den saaledes Ilte mai 1901, 19de mai

1902, 15de mai 1904, 3die mai 1905, 6te mai 1906. Eglægningen

foregaar normalt i midten af juni. Egantallet er 2. Redet ligger

ligesom hos foregaaende art lige i vandkanten. I Yaggatem blev

første eg lagt den 18de juni 1901.

Paa Novaja Semlja forekommer den faatallig og idethele spar-

somt; i 1903 ankom den hid den 20de juni og eglægningen foregik

i 2den uge af juli; i 3 reder blev saaledes det første eg lagt den

5te, 6te og 10de juli.

Paa Kolgujew ruged den i overordentlig stort antal sommeren

1902 ; talrige kuld nyklækkede unger iagttoges her den 9de august.

I 5 kuld var eggenes længde 70—80 mm., bredde 45—49 mm.

Totall. (19 ad. eksemplarer) 601— 702 mm.

Fam. Alcidae.

166. Uria troile (L. 1766).

Lomvien er stationær og talrig i Varangerfjorden, hvor den

ruger i fuglefjeldene paa Skogerøen. Eglægningen foregaar i be-

gyndelsen af juni. Eglængden varierer fra 78—91 mm., bredden

fra 49—54 mm. Om vinteren har jeg skudt eksemplarer udenfor

Kirkenes 31te januar og 30te november 1901 samt 4de mars 1902.

Formen ringvia ruger almindelig paa Zip Navolok paa Murman-

kysten sammen med hovedformen og U. briinnichi.

Totall. (26 ad. eksemplarer) 430—461 mm.

17
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167. Vria briinnichi (Sab. 1818).

Spitsberg-alken forekommer aarlig i større eller mindre mængde

i Varangerfjorden om vinteren; oftest er den paatruifet ved Vardø;

om sommeren er den hicltil ikke bemerket ved Østfinmarkens kyster.

Derimod ruger en mindre koloni paa Zip Navolok paa Murman-

kysten. Nyklækkede dununger tog jeg her den 29de juni 1905.

Egget er betydelig mindre end TJ. trolles og af en mindre udpræget

„pærefaoon"; det ligner betydelig mere egget til Alm torda. I 4

kuld eg fra Novaja Semlja, maalt af dr. Wessel, var længden 80

—77.5—74—73 mm., bredden 50—48.5—49—47 mm. Totall. (16 ad-

eksemplarer) 413—420 mm.

Paa Novaja Semlja var den talrig i august 1902 ved Bjeluche-

Guba, Karmakuli og Matotschkinshar, hvor sidste individ blev skudt

18de november.

168. Urin grylle (L. 1766).

Teisten er stationær og talrig i Varangerfjorden, hvor den

ruger dels i de bratte fjeldvægge mod havet og dels i sten-

urerne i de indre fjorde. Eglægningen foregaar i sidste halvdel

af juni.

I talrige kuld var eggenes længde 57— 63 mm., bredde 38

—

41.5 mm. Totall. (20 ad. eksemplarer) 346—366 mm.

Spitsberg-teisten, Uria mandti, har jeg ikke med sikkerhed

paatruifet i Varangerfjorden. Paa Novaja Semlja traf jeg den talrig

rugende i Matotschkinstrædet sommeren 1903. Det første eg var

her i 2 reder lagt den 10de og 15de juli. Den observeredes første

gang om vaaren i raakerne under land den Ilte juni og sidste gang

høsten 1902 den 18de november. Sandsynligvis er den dog statio-

nær ved iskanten og i tilfældige raaker i isen langs Novaja Semljas

kyster, thi nydræbte eksemplarer blev jevnlig fundet paa tundraerne

hele vinteren 1902— 1903 igjennem; den tjener paa denne aarstid

blandt andet ogsaa til føde for Nyctea scdndiaca.

Totall. (40 ad. eksemplarer) 331—356 mm.

169. Mergnlus alle (L. 1766).

Alkekongen indfinder sig aarlig i større eller mindre mængde

i Varangerfjorden om vinteren. Tidligst har jeg iagttaget den 23de

november 1901; i januar synes den atter at forsvinde.

Paa Novaja Semlja skjød jeg en ungfugl den 4de oktober i
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Matotschkinstrædet, den eneste gang, arten overhovedet blev paa-

truffet her.

Totall. (16 ad. eksemplarer) 236—246 mm.

170. Mormon arcticus (L. 1766).

Lunnen træffes hyppig saavel sommer som vinter i Varanger-

fjorden, men sjelden i større mængde. I det indre af Sydvaranger

paatraf jeg en af storm fordrevet ungfugl paa det isdækkede Tsjo-

almejavre, ca. 45 km. fra havkanten, den 10de februar 1901; i 1902

skjød jeg et par individer i Høibugt den 20de februar.

Paa Hornøen udenfor Vardø ruger en større koloni; desuden

ruger den i stor mængde paa Henøerne i mundingen af Varanger-

fjorden. Eglægningen foregaar i sidste uge af mai og første uge af

juni; tidligste dununge har jeg paatruffet 29de juni 1905. I begyn-

delsen af august forlader den rugepladsene og efter 15de august

sees her blot en og anden etternøler.

I flere kuld var eggenes længde 63—65 mm., bredde 44—46

mm. Totall. (9 ad. eksemplarer) 330—340 mm.

171. Alca tordn (L. 1766).

Alken er stationær og talrig i Varangerfjorden, hvor den aarlig

ruger i stort antal, saaledes paa Skogerø udenfor Kirkenes. Om
vinteren sees den i regelen blot enkeltvis; i Høibugt skjød jeg et par

stykker den 20de februar 1902. Eglægningen foregaar i første

halvdel af juni; i 1905 tog jeg saaledes flere nyklækkede dununger

den 29de juni og i 1906 et halvruget eg samme dag.

I flere kuld var eggenes længde 77—82 mm., bredde 48—51

mm. Totall. (19 ad. eksemplarer) 400—430 mm.

172. Alca iwpeniiis (L. 1766).

Det sidste individ af den nu uddøde geirfugl blev i 1848 skudt

paa Hornøen udenfor Vardø af hr. Laukitz Brodtkorb (Nilsson,

Collett 6).
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