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i 2 store- Foliobind, 1698). Ram ii s, Norrigis Beskrivelse (Kbhvn.

1735). Pontoppidan, Norges iiatuilige Beski-ivelse (Kbhvn.

1753). Strøm, Beskrivelse over Søndmøer (Soro 1762), med
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Journ. f. Norge, 31 Hefte, Chria. 1804). Boie, Tagebuch auf einer

Reise durch Norw. 1817 (Schleswig 1822). Hewitson, Notes on

the ornithology of Norway (Jardine Mag. of Zoology and Botany. 2

B. Edinb. 1808). Krogh, Nordfjords Beskrivelse (Top. Statist.

Sandinger, 2 Del, 1 B. Chra. 1813). Brun, Beskrivelse over Snéaasen



(Kgl. n. Videiisk. Selsk. Skr. i 19 Aarh. 1 B. Thjeni. 1817). Chr.

Sommerfelt (Søn af ovennævnte Chr. S,), Saltdalens Beskrivelse

(Kgl. N. Vidensk. Selsk. Skr. i 19 Aarh. 2 B. Thjem. 1827) til-

ligemed Manuscriptet, beroende paa Univ. Bibliotheket i Chria.

Rasch, Naturhistoriske Meddelelser fra en Reise i 1833 (Magazin

f. Naturvidenskaberne, 2 Række, 2 B. Chria. 1836). Esmark,

Optegnelser og Bemærkninger til den norske Fauna (Nyt Mag. f.

Naturvid. 1 B. Chiia. 1838). Rasch, Fortegnelse og Bemærk-

ninger til de i Norge forekommende Fugle (Nyt Mag. f. Naturv.

1 B. Chria. 1838). v. Wright, Reise til Lapland og de tilstød.

Dele af Norge i 1832. Rasch, Supplement til Norges Ornitho-

logie (Nyt Mag. f. Naturv. 4 B. Chria. 1845). Rasch, Fortsat

Supplement til Norges Ornithologie (Nyt Mag. f. Naturv. 5 B.

Chria. 1848). Lilljeborg, Observationer från det nordlige Rus-

land och Finmaiken (Velensk. Akad. Handl. f. 1850). På ss le r,

Schraders Beobachtungen liber die Vogel Lapplands (Cabanis'

Journ. f. Ornithologie f. 1853). Wallengren, Die Briltzonen

d. Vogel Scandinaviens (Naumannia, 4 og 5 B. Dessau 1854

og 1855). Barth, Beretning om en zoologisk Reise i Lofo-

ten og Vesteraalen (Nyt Mag. for Naturv. 7 og 8 B. Chria.

1855). Siebke, Trækfuglenes Ankomst til Omegnen af Christia-

nia (Nyt Mag. f. Naturv. 8 B. Chria. 1855). Rasch, Zoologiske

Bemærkn. fra en Reise i 1844 (Naturlbrskernes 4de Mode. Chria.

1847). Nilsson, Scandinavisk Fauna, Foglarne (E(f. 3, Lund

1858). Hart man, Strodda bidrag till Scandinaviens fogelfauna

(Stockh. 1859). Lilljeborg, Ornithologiska Bidrag (Upsala Univ.

Arsskr. f. 1860). Chr. Sommerfelt (Sønneson af ovennævnte

Chr. S.) Fortegnelse og Bemærkn. ang. de i Østfinmarken lorekoin-

mende Fugle (Ofv. af Vetensk. Akad. Forh. f. 1861). God man.

Notes on the birds, observed at Bodø during the spring and

autumn 1857 (Ibis, London. Jan. 1861). Nord vi, Supplementer -til

Sommerfelts Afh. om Østfinmarkens Fugle (Ofvers. af Kgl. Ve-

tensk. Akad. Forh. f. 1862). Sundevall, Svenska Foglarne,

med Text, tecknade af P. Åkerlund (Stockh. 1856—1868). Col-

lett, Oversigt af Christiania Omegns ornithologiske Fauna (Nyt



Mag. f. Naturv., 13 B. Chria. 1864). Newton, Notes on the birds

of Spitsbergen (Ibis, London. April 1865). Collett, Zoologisk-

botaniske Observationer fra Gudbrandsdalen og Dovre (Nyt Mag.

f. Naturv. 14 B. Chria. 1865). Ba hr, Stavanger Omegns Fugle

(Indbydelsesskr. til den off. Examen i Slav. lærde og Realskole.

1866). Collett, Zoologisk-bofaniske Observationer fra Hvaløerne

(Nyt Mag. f. Naturv. 15 B. Chria. 1866). Desuden spredte No-

titser i forskjellige ældre og nyere Tidsskrifter.

Blandt de skriftlige Meddelelser haves mere eller mindre fuld-

stændige Localfaunaer fra følgende Egne.

Chiistiania Stift: EgerPrgd.: Stud. Hofgaard. Porsgrund-

egnen: Sognepræst Schiibeler. Omegnen af Fred eriks h al d :

Grosserer Anker. Hamar Stift: Gudbrandsdalen: Forstme-

ster Barth. Land og Valdei-s: Districtslæge Printz. Øster-

dalen: Forstmester Hørby. Christiansand Stift: Tvedestrand-

egnen og Næs: Jernværkseier Aall, Holt Prgd. : Præparant

Feragen. Aaseral Prgd.: Sognepræst Schiibeler. Omegnen

af Christiansand: Realcandidat Clausen. Stavanger og

Jæderen: Cand. Landmark og Adjunkt Bahr. Bergen Stift:

Etne Prgd. i Hardanger: Provst Chr. Sommerfelt. Omegnen

af Bergen: Conservator Koren. Søndfjord: Cand. Landmark.

Trondhjem Stift: Surendalen: Proprietær Brandt. Christi-

ansunds Omegn: Realcandidat Larsen. Ørkedalen og Eg-

nen om Trondhjem: Stud. Lundgreeti og Proprietair Nissen.

Tromsø Stift: Øs tfinmarke n : Landhandler Nordvi.



A. Iiicesisores, "Vigorsj, Bonaparte.

Ord. I. Passeres, Linné, Sundevall.

Ta rd us Lin.

1. r. nis riv om s^ Lin. Har sin fornemste Udbrcdelse i

Landets lavere, sydøstlige Dele, hvor den i Smaalehnene ruger

alm. og jevnlig overvintrer. I Chr.sand Stift er den allerede sjel-

den i Nedenæs ved Næs (Aall) og i Aaseral (Schiib.), og vides

ikke med Sikkerhed observere! i Bergen St. Ovenfor Mjøsen bliver

den sparsommere, men ruger endnu jevnlig i Gudbr. dalen ved

Lillehammer (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B.), er bem. ved T.hjem

(Sundev. Svenska fogl.) samt i Værdalen (Nilss.), og blev i Juli

1857 fundet endog rugende nær Bodø af Mr. Godman, (Ibis f. 1861

p. 80). Et enkelt Lidiv. er observ. i Alten under 70" i Aug. 1838

af Prof. Sundev.

2. T. mus i rus., Lin. Tilhører fornemmelig de indre østlige

Dele, og ruger alm. i alle Naaleskove op til Polarcirkelen ; nor-

denfor denne er den truffen ved Kjerringø i Salten, (Boie, Tageb.

p. 137). Langt sparsommere forek. den langs Vestkysten, hvor

den vel ruger spredt paa de fleste Steder, men viser sig hist og

her, saasom i Etne i Hardanger (Smf.), alene under Træktiderne.

Paa Fjeldsiderne er den hyppig endnu i den subalp. Region, og

stiger fra denne undertiden op i Birkebeltet.

3. T. iliacus, Lin. I de indre Dele foretrækker den det

subalp. Gebet for Lavlandet, og ruger alm. paa Fjeldene fra Gran-

regionens øvre Dele op i Birkebeltet, men ogsaa i mindre An-

(al i de lavere Egne, lige ned i Smaalehnene. Langs Vestky-

sten forek. den alm. lige ned til Søen, samt overalt nordenfjelds

op til den russiske Grændse. Høst og Vaar besøger den Lav-

landet i store Flokke, og er enkeltvis bem. overvintrende hist og

her ved de sydlige og vestlige Kyster.

Mere eller mindre fuldstændige Albinosformer ei'e oftere be-

mærkede, og flere Indiv. opbevares paa Univ. Mus.
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4. T. pilar is^ Lin. Ruger over liele Landet, i de indre

østlige Dele helst i de noget højereliggende Trakter og i Birke-

beltet paa Fjeldene. I overordentlig stort Antal foi-ek. den over-

alt langs Vestkysten op til den russiske Grændse. Under Trækket

og om Vinteren besøger den i store Skarer de lavere Dele.

Talrige Varietetei-, fornemmelig Albinosformer i forskjellige

Overgange, samt et Individ med begyndende Melanismus, opbe-

vares paa Univ. Mus. (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 288).

5. T. Merula, Lin. Udbredt over bele Landet op til Polar-

cirkelen, og er ovenfor 67*^ fundet rugende ved Bodø af Mr. God-

man (Ibis f. 1861 p. 81). Endnu i T.hjems St. ruger den temme-

lig hyppigt saavel paa de større Øer, saasom Hitteren, som i de

indre Dele. Særdeles talrigt forek. den i Kystegnene af Chr.sand

og Bergen Stifter, men temmelig sparsomt i de indre, østlige Dal-

fører, saasom Gudbr. dalen, Valders og Østerdalen. Paa Fjeldsi-

derne er den allerede forsvunden i de subalp. Dele. Overvintrende

Indiv, bemærkes aarlig rundt Kysten op til T.hjemsfjorden.

En Varietet med hvid Isse blev fanget i Søndfjord Høsten

1864, og afgivet til Univ. Mus. Merula vulgaris., Leach.

6. T. torqnatus, Lin. Om Sommeren er den i alle de sydlige

og østlige Dele lige ned til Chr.sands St. indskrænket til Fjeldene,

hvor den ruger alm. i Birkeregionen og kun sjelden stiger ned i

det subalp. Gebet, saasom paa Ringerike i Krogkleven (Rasch).

,, .Langs Vestkysten samt nordenfjelds ruger den i enhver Højde

over Havet og forek. fornemmelig paa Øerne indenfor Polarcirke-

len ; i Østfinm. viser den sig fra og til, men er usikker i-ugende

(Nordvi). Høst og Vaar besøger den sparsomt de lavere Dele,

og er hist og her bemærket overvintrende, saasom ved Chria.

Thoracocincla, Reich. Merula, Briss.

Gin cl us, Bechst.

7. C. aquaticus, Briss. Ruger i alle Landets Dele, hvor

stridtløbende Elve findes, derfor kun sparsomt i de sydøstlige

lavere Egne, især i Smaalehnene og Grevskaberne, hvor de for-
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nemmelig- sees om Vinteren. Særdeles hyppigt forekommer åe\^ i

de vestlige Trakter lige ned i Chr.sand St. Nordenfjelds findes den

saavel paa de større Øer, som i de indre Dele, og er eu alm.

Standfngl lige op til den russiske Grændse. Paa Fjeldsiderne ru-

ger den talrigt 1i^e op under den evige Sne. St7ir7tus Ciit-

clus, Lin.

Re gul us, Koch.

8. R. cristatiis, Willoughby. Alm. Rugefugl i alle Landets

Naaleskove fra Hvaløerne og Lindesnæs op tilelten ; endnu nord-

ligere er den bemærket ved Nordcap (Nyt Mag. f. Naturv. 1 B.

p. 870), og i April 1853 viste en hel Flok sig ved Vadsø (Nordvi).

Langs Vestkysten forek. den ikke sjelden i Fyrreskovene, og er ved

Stavanger af Adjunkt Bahr fundet rugende endog i Birkeskov,

men sees her oftest blot Vaar og Høst. Paa Fjeldets Sider for-

svinde de med Naalelræerne. Motacilla Regulus, Lin.

Ruticilla, Gesn.

9. R. Plioenicurus, Lin. Ruger alm. overalt i Landets

østlige Dele op til Lofoten, sparsommere nordenfor, men dog til

og med i Østfinmai'ken (Smf.), fornemmelig i Tanaelvens Dalføre

(Nordvi). I de vestlige Stifter forekommer den temmelig spar-

somt, især i de ydre Dele. Paa Fjeldsiderne stiger den hyppigt

op over Fyrreskoven og ruger i Birkebeltet. Motacilla, Lin.

Sylvia, Lath. Lusciola, Keys. & Blas. Eriihacus, Cuv.

10. R. Tit hys., Scop. Et enkelt Ind., en Hun, er skudt af

Forf. ved Chria. i April 1864, og opbevares paa Univ. Mus. (Nyt

Mag. f. Naturv. 13 B. p. 299). Sylvia, Lalh. Lusciola, Kcyserl.

& Blas.

C y a n e c u 1 a, Brehm.

11. C suecica, Lin., caernlecula. Pall. Alm, Rugefugl in-

denfor Polarcirkelen op til den russiske Grændse, hist og her sydover

gjenneni T.hjem St. (Hewitson, Jard. Mag. II B.), og atter hyppigt,

men udelukkende i Vidiebeltet paa de sydlige Fjelde, især paa
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Dovre langt ned i Gudbr. dalen (Nyt Mag. f. Nahirv. 14 B. p. 129),

i Jotnnfjeldene, samt paa Filefjeld langt ned i Vald.ei"s (Printz).

Dens sydligste Grændse orn Sommei-en er Thelemarksljeldene og

Aaseral i Chr. sand St. under 58^'HSeh.)- Yderst sjelden bemær-

kes den i de sydlige lavere Dele; under Vaartrækket, der gaar

mere østligt, er den enkelte Gange bemærket ved Drammen, paa

Eker og ved Christiania, hvor sidste Gang 3 Hanner bleve skudte

i Maj 1867. Høsttrækket synes at gaa over Langfjeldene ned

gjennem Chr. sand St., og den er herunder fra og til truflen ved

Næs Jernværk (Aall), samt ved Porsgrund (Sch.). M otacilla,

Lin. Sylvia, Lath. Lusciola, Keyserl. & Blas. Erithacus, Ciw.

Erithacus, Cuv.

12. E. Rnbecula, Lin. Tilhører fornemmelig de indre, øst-

lige Skovtrakter, og ruger alm. indtil ovenfor Polarcirkelen, hvor

den er bemærket under 67" i Salten (Smf. sen.) og i Rånen (Boie).

I de vestlige Dele er den fra og til funden overvintrende, saasom

i Etne i Hardanger i Jan. 1860, og i Febr. 1865 (Smf.). Paa Fjel-

dets Sider overskrider den sjelden Fyrrebeltet. Motacilla, Lin.

Sy ln i a., Lath. Lusciola, Keys. & Blas. Dandalus, Boie. Ru-

becula v ni g ar is, Brehm.

Saxicola, Bechst.

13. S. Ocnanthe, Lin. Har af alle indenlandske Fugle den

jevneste Udbredelse, og synes ikke at mangle i noget District af

Landet. Den er hyppig overalt fra Lindesnæs til Nordcap, paa

Kystens nøgne Skjær og paa Fjeldene ved Snegrændsen. Mota-

cilla, Lin. Vitiflora, Briss.

Pr a tin co la, Koch.

14. P. r ub et r a, Lin. Tilhører fornemmelig de sydlige og

østlige Stifter, hvor den er alm. Rugefugl indtil ovenfor Polar-

cirkelen ved 67^^; i Bergen Stift foi'ek. den sparsommere, især i

Kysttrakterne. Paa Fjeldsiderne stiger den ofte op i og ovenfor

Birkebeltet, saasom paa Dovre (Nyt Mag. f. Natnrv. 14 B. p. 152).

Motacilla, Lin. Sa.vicol a, Bechst.
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Accent or, Bechst.

15. A.'7uodularis, Lin. Ruger spredt i de fleste af Lan-

dets Egne fra Hvaløerne op til Polarcirkelen, og er endog nor-

denfor denne fundet rugende ved Bodø af Mr. Godman (Ibis for

1861 p. 81). 1 I de sydlige Dele ruger den temmelig alm. saavel i

/^ de indre Trakters Naaleskove, som fornemmelig i K3'sttrakterne i

Bergen Stift. Paa Fjeldsiderne forek. den endnu i Naaletiæernes

yderste Grændse. M otacilla, Lin. Tharraleus, Kaiip

Syl vi a, Lath.

16. ^\ hortensis. Penn. Ruger alm. op til 68*\ eller til

Salten, og omtrent lige hyppigt i Landets vestlige og østlige Dele.

Paa Fjeldet overskrider den ofte Fyrregræudsen, og besøger Bir-

kebeltet.''^ Mot a cilla, Lin. Curruca, Bonap.

17. S. atricapilla, Briss. Er udbredt, men temmelig spar-

somt, i alle de sydlige og vestlige Stifter idetmindste op til Egnene

om T.hjernsfjorden, hvor den ved T.hjem og i Ørkedalen oftere

er fundet rugende (Lundgr.) Hyppigst synes den at forekommet
' Kysttrakterue, saasom i Smaalehnene, Egnene om Chria.ljorden

-^ ,, (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 302), i Nedenæs (Aall), om Stavan-

ger (Bahr), Etne (Smf.), Bergen (Koren), og i Søndljord (Landm.).

I de indre Dele er den fundet saavel paa Lavlandet, saasom i

Land og Valders (Printz), som muligens oftere i de subalpinske

Naaleskove, saasom i Gudbr. dalen og paa Dovre (Nyt Mag. f.

Naturv. 14 B. p. 151). Motacil I a, Lin. Curruca, Bonap.

18. S. cinerea, Briss. Alm. udbredt i alle Landets sydlige

; Dele, er endnu hyppig overalt i Trakterne om T.hje«istjorden, og

" gaar op omtrent til Nordland under 65*^. Synes at forekomme i

' Ifølge Wallengren (Naumaiinia f. 1854) er den skiult i Østfinni. ; dette antages dog

af Nordvi (Brev af 1868) at være et paa russisk Side ved Utjoki i Oet. 1841

skudt Individ,

o ^ Sylvia ni so ria, Bechst. anføres af Temminck (Nanmannia f. 1854) som sjel-

den forekommende i Norge. Den er aldrig senere funden, og det Anførte tør

bero paa en Misforstaaelse.
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de vestlige Dele i noget ringere Antal, end i de østlige. Paa

Fjeldsiderne følger den Naaleskoven saa bøjt, soin denne voxer,

og findes endog fra og til i-ngende i Bii'kebeltet (N3't Mag. f. Na-

turv. 14 B. p. 134). Curruca, Bonap. Molacilla Si/lvia, Lin.

19. S. curruca, Lin. Tilhører fornemmelig de lavere Dele

af de østlige Stifter, og er især hyppig i alle yngi"e Naaleskove

i Smaalehnene og Trakterne om Chria. fjorden. I Chr. sand St. er

den allerede sjelden i de østlige Dele, saasom i Nedenæs, og vides

endnu ikke bemærket i Landets vestlige Kystegne. Mod Nord

ruger den endnu temmelig hyppigt om T.hjem og i Ørkedalen

(Lundgr.), er truifen i Værdalen af Nilss., men synes ikke at

overskride den 65*^. Moiacilla, Lin. Curruca garrula, Koch.

Phy 11 opn eu s te, Mey.

20. P, Trochilus, Lin. Talrigt udbredt i alle Landets Dele,

og ruger overalt fra Hvaløerne op til den russiske Grændse, paa

Kystens Øer, og paa Kjeldene op i Vidiebeltet.* Motacilla, Lin.

Sylvia, Lalh. Ficcdnla, Koch.

21. P. abietina, Nilss., rufu, Bechst. Ruger alm. i alle Naa-

leskove fra Hvaløerne omtrent til Polarcirkelen; ifølge Naumannia

f. 1854, p. 134, er den fundet rugende endog i Østfinmarken.

Langs Vestkysten er den ikke sjelden endog i Løvskovene, saasom

ved Stavanger (Landm.), ved Bergen (Lilljeb. Upsala Vetensk. Ak.

Arsskr. f. 1860), og i Søndfjord (Landm.), men sees her oftest

under Trækket. Paa Fjeldsiderne forsvinder den i Regelen i det

subalpiske Gebet, men er dog trullen paa Dovre (Sundev. Svenska

fogl. p. 67). Blev i 1816 truffen i Størdalen af Nilsson, og af

ham første Gang beskreven som scandinavisk Art; Aaret efter

bemærkedes den omtrent sammesteds, ved Beitstadfjorden, afBoie

(Tageb. p'. 69). Sy I ria, Lath. Ficedula, Koch.

* P. Sibilatr ix, Bechst., sylvicola, Lath., antages at være observeret i Boge-

skoven ved Laurvig, men intet Indiv. er cnclnu skudt. Schradcr anfører den som

forekommende i Ostfinm. (Cabanis Journ. f. 1853 p, 252), men dette gjendrives

af Smf. i OlV. af Kgl. Vetensk. Akad. Forli. f. 1861, p.. 79.

/-/.

9^
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Ficedula, Koch.

22. F. llypolais, Lin. Er udbredt i de lavere Dele op til

Helgeland, hvor den er trnffen af Nilsson ; ved Bodø under Ql^^

blev et enkelt Ind. skudt af Mr. Godman i 1857 (Ibis f. 1861 p.

82). Hyppigst forekommer den i Kysttrakterne, hvor den ruger

alm. i Egnene om Chr. fjorden, i Nedenæs, langs hele Vestkysten,

samt i Trakterne om T.hjemsfjorden, og har i en paafaldende

Grad tiltaget i An tal i de senere Aartier. I de indre Dele synes

den at forek. sparsommere, men er dog fundet rugende ved Lil-

lehammer (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B.), samt i Land (Printz). Mo-
iacilla, Lin. Sylnia, Lath. Hy polais ict erina, Degl.

Calamo dy ta, Mey.

23. C. shnenob acnus, Lin.., Phragmitis, Bechst. Forek.

hist og her i de østlige 8tifter lige op i Finmarken, men dens

Udbredelse er endnu lidet kjendt. I Smaalehnene er den oftere

bem., og ruger uden Tvi vi aarlig, saasom paa Hvaløerne (Nyt

Mag. f. Naturv. 15 B. p. 6); ved Chra. er et enkelt Ind. fældet

af Gons. Siebke Vaaren 1847. I de nordlige Delr, af T. hjems

Stift er den brmærket i 1808 af Mr. Hevi^itson (Jard. Mag. II. p. 309)

;

i Nordland opgives den som bem. paa flere Steder af Roie 11817

(Tageb. p. 257, 273), og ved Bodø Sommeren 1857 of Mr. Godman

(Ibis f. 1861 p, 82). Fra Finmarken omtales den som temmelig

hyppig Høsten 1849 ved Tromsø (Lilljeb.), er funden af v. Wright

ved Kautokeino, og angives af Sommerf. som muligens forekom-

mende i Østfinm. Molacilla, Lin. Sylvia, Lath. Calamolierpe,

Boie. Caricicola, Brehm.

Lani us, Lin.

24. L. Excubil or., Lin. Ruger hist og her over hele Lan-

det, muligens med Undtagelse af de laveste sydøstlige Egne. I

de sydlige Stifter er den bem. om Sommeren paa Hadeland (Rasch,

Nyt Mag. f. Naturv. 1 B.) og i Valders, men sees overalt helst

under Trækket og om Vinteren, da den ikke er sjelden paa de

fleste Steder saavel i de vestlige, som østlige Dele. Hyppigst har
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den vist sig novdenfjelds, hvor den er truffen rugende paa flere

Steder i T. hjems Stift, saasoin ved Christiansund (Rasch), i Suren-

dalen (Brandt) og i Ørkedalen (Lundgr.). Mod Nord forek. den

endog i Østfinm., hvoi- den rnger i Tanaelvens Dalføre (Nordvi).

25. L. Collurio^ Lin. Er hovedsagehg indskrænket til de

lavere Dele af Chria. Stift, hvor den paa visse Steder forek. i

stort Antal, fornemmelig i Trakterne omkring Chria. fjorden. Al-

lerede ved Mjøsen bliver den sjelden; den er truffen paa Hede-

marken, er usikker rugende i Land (Printz) og overskrider neppe

Fjeldryggen. I Chr. sand St. ruger den sparsomt i de østlige

Dele, saasom ved Næs Jernværk (Aall), men sees noget hyppigere

under Træktiderne. Langs Vestkysten vides den blot observeret

i Etne i Hardanger, sidste Gang i Juli 1867 (Smf.) Enneoct o-

nus, Boie.

Muscicapa, Lin.

26. M. a tric ap ill a, Lin., I u r tuos a, Tcmm. Ruger i stort

Antal overalt i de lavere Dele op til Salten, sparsommere nor-

denfor Polareirkelen, men dog til og med i Østfinm. (Smf. 1. c. p.

78). Paa Fjoldsiderne stiger den hyppig fra de øverste Fyrre-

skove op i Birkebeltet, saasom paa Dovre. Ficedula. Briss.

Bu ta lis, Boie.

27. B. grisola, Lin. Udbredt alm. over hele Landet, og

ruger, ligesom foreg., fra og til i Østfinm. (Smf. 1. c. p. 78). I Trak-

terne omkring T.hjemsfjnrden og paa flere Steder ved de sydlige

og vestlige Kyster er den endog hyppigere, end denne, medens

i Regelen det omvendte Forhold finder Sted. Paa Dovre er den

bemærket ovenfor Naaletræernes Grændse (Nyt Mag. f. Natnrv.

14 B. 152). Mus ei c ap a, Lin.

Troglodytes, Vieill.

28. T. parnulns, Koch, eiiropaeu.<t, Leach. Har sin for-

nemste Udbredelse i Landets vestlige Kystfrakter, hvor den ruger

særdeles talrigt fra Stavanger afindtil Egnene om T.hjemsfjorden.

^
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I de indre østlige Dele forek. den i noget mindre Antal, og sees i

de sydligste og laveste Egne fornemmelig om Vinteren. Paa

Fjeldet forsvinde de ved Naaletræernes øverste Grændse. Mnta-

eilla Troglodytes^ Lin.

Pa rus, Lin.

29. P. major, Lin. Overalt alm. op til T.hjemsfjorden,

sparsommere nordenfor indtil ovenfor Polarcirkelen, hvor den er

trutfen i Salten af Smf. senior (Beskr. over Saltdalen, 1827). Paa

Fjeldsiderne forsvinder den allerede i de subalpinske Dele.

30. P. caeruleus, Lin. Ruger temmelig almindelig i alle

Landets lavere Dele, omtrent op til Nordland. Af Smf. den ældre

er den trutfen i Finmarken (Top. Journ., 24 Hefte)."' Hyppigst

forek. den muligens i Kysttrakterne, og er om Vinteren paa en-

kelte Steder, saasom omkring Chria., næsten ligesaa hyppig som

P. palustris. Forsvinder allerede i det subalpinske Gebet. Cyci-

nistes, Kanp.

31. P. ater, Lin. I alle Naaleskove alm. llagefiigl fra Hval-

'

øerne op til Polarcirkelen, sjeldnere nordenfor, hvor den dog er

bemærket af Nordvi i Aaiene 1856 og 1859 ved Vadsø. I Chr. sand

St. er den hyppig i de østlige Dele, men forek. paa Vestlandet

blot i de indre, mod Langfjeldene grændseiide Dalfører. Over-

skrider neppe nogensinde Naaletræernes Grændse paa Fjeldene.

32. P. bo realis^ De Selys Longch., B nlden.<steini i, Salisbury. ^

Ruger alm. i alle større Naaleskove, helst i de noget høiereliggende,

fra Hvaløerne til og med i Østtinm., hvor den er Standfngl (Smf.,

Nordvi). I Chr.sand St. er den hyppigst i de østlige Dele, men

ruger ogsaa langs Vestkysten paa flere Steder i Fyri-eskovene, saa-

' Allerede 1827, altsaa 16 Aar inden De Selvs Longchamps beskrev denne Art

under Navnet P. borealin, var den opdagct i Schweizer-Alperne af Conr. Bal-

denstein og af ham beskrevet under Navn af P. eine r etes mo nt anus; efter

denne Opdager er den af Salisbury benævnt P. Baldensteinii. (Tschudi,

Thierl. d. Alpenw. Ste Aufl. 1867, p. 255).



som ved Bergen og i Søndfjord (Landm.). Paa Fjeldsiderne over-

skrider den hyppig Naale.træernes Grændse, og ruger i Birkebeltet

(Nyt Mag. f. Natiirv. 14 B. p. 152). Dens Udbredelse i Forhold til

P. palustris er endnu ikke tilstrækkelig bekjendt. Poecila, Kaap.

33. P. palustris, Lin. Er hovedsagelig indskrænket til

Landets sydlige og vestlige Dele, hvor den forek. alm. idetmind-

ste op til T.hjem; nordenfor e)- den angivet fra flere Stedei-, (af

vSmf. sen., Boie, Godman, Schrader o. a.), hvilket alt turde have

været forgaaende Art; den opgives at mangle i Østfinni. (Stnf. 1. c.

p. 80). Langs Vestkysten er den alm.; paa Fjeldsiderne forekom-

mer den sjelden ovenfor Naaletræernes Grændse. Poecila, Kaup.

34. P. cinctus. Bodd., sibericu.<i, fJinel. Alm. Standfugl i

de fleste af Finmarkens Fyrre- og Birkeskove, især langs Tana-

elven, Altenelv og i de øvrige større Dalfører, forek. vistnok og-

saa hist og her paa Fjeldskraaningei'ne ned gjenncm Tromsø

og T.hjem Stifter, og bliver atter hyppig paa de sydlige Fjelde,

især paa Dovres og Langfjeldenes Forgreninger lige ned i Hal-

lingdalstjeldene, hvor den i 1827 blev første Gang bem. i Landet

af Prof, Loven. I størst Antal forek. den i Fyrrebeltets øverste

Grændse paa Fjeldene mellem Gudbrandsdalen og Valders, fou-

nemmeUg i Vaage; i 1863 blev den af Dr. Printz funden rugende

endog saa langt ned, som ved Odnæs i Land under 601 '\ og neppe

800' o. H. Poecila, Kaup.

Lophophanes, Kaup.

35. L. er is ta flis, Lin. Udbredt som Rugefugl omtrent til

64", hvor den endnu er alm, om T.hjem og de omkringliggende

Trakter Børsen, Ørkedalen og Surendalen (Lundgr.). Især er

den talrig i de sydøstlige Naaleskove, og er saaledes paa Hval-

øerne blandt de hyppigst forekommende Arter (Nyt Mag. f. Nat.

15 B. p. 7.) I Chr. sand Stift er den endnu hyppig i de østlige

Dele, men langs Vestkysten er den blot hist og her bemærket

i Fyrreskovene, især ora Vinteren, saasom i Ryfylke (Bahr),

ved Bergen (Koren), og ved Chr. sund. Paa Fjeldsiderne gaar

den neppe nogensinde over det subalp. Gebet. Parns, Lin.
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O rites, Moehr.

36. 0. eau dat us, Lin. Ruger alm. paa de fleste Steder i

de østlige Stifter fra Smaalehneiie indtil ovenfor Polarcirkelen,

hvor den, ifølge Smf. sen., er Standfugl i Saltdalen under 67 '^.

Paa Vestlandet ruger den sparsomt i de indre Dele, og sees i

Kysttrakterne i Regelen blot familievis Høst og Vaar. Paa Fjeld-

siderne stiger den undertiden op i de øverste Naaleskove, hvor

den er trnffen i Aaseral (Sch.), og paa Dovre (Sundev. Sven-

ska fogl. p. 92). Parus, Lin. Mecistu ra, Leuch. Acredula,

Koch.

Certhia, Lin.

37. C. faiiiiliaris, Lin. Forek. alm. i alle lavereliggende

Naaleskove, idetmindste indtil Egnene omkring T.hjemsfjorden,

hvor den cndnu er hyppig i Ørkedalen og Børsen (Lundgr.). I

Chr. sand Stift er den endnu alm. i Nedenæs, men sjelden langs

hele Vestkysten, hvor den blot er bem. paa enkelte Steder under

Træktiderue, saasom i Etne i Hardanger (Smf.). I 1770 blev et

Ind. fanget paa Søndmør af Strøm, og iif ham beskreven i T.hjem-

ske Selskabs Skrifter under Navnet Motacilla scolopacina.

Sitta, Lin.

38. S. europaea, Lin. Temmelig hyppigt rugende i de la-

vere sydlige og vestlige Dele, men bliver allerede sparsom i de

nedersle Dele afGudbr. dalen, og synes neppe at overskride Dovre.

Langs Vestkysten er den i Regelen alm. i alle Birkeskove, og er

bem. op til Søndmør (Fabricius, Reise n. Norw.) under 62^ '\

C hel id on, Boie.

39. C. urbica, Lin. Ruger alm. colonivis overalt i de øst-

lige Dele af Landet, sparsommere nordenfjelds, men dog til og

med i Østfinmarken (Smf. 1. c. p. 78). Langs Vestkysten forek.

den i ringere Antal, men dog ingenlunde sjelden, og ruger paa

flore Steder alm., saasom ved Bergen. Særdeles talrigt ruge de

paa alle Sæterhuse i Birkebeltet, og endog colonivis høit over
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dette i Fjeldvægge, saasom paa Blaahøerne paa Dovre (Nyt Mag.

f. Nat. 14 B. p. 153). Hirundo, Lin.

Hirundo, Lin.

40. H. ru Stic a, Lin. Alm. rugende i de østlige Stifter om-

trent op til Polarcirkelen, men bemærkes aarlig nordenfor denne,

dog i Regelen uden at hække, saasom ved Hammerfest og i Alten

(Sundev.), samt i Østfinmarken, hvor den i 1866 udrugede Unger

i Vadsø (Nordvi), og paa Svanevig ved Pasvig-Elven (Esm.). I

de vestlige Dele af Landet forek. den sparsommere, fornemmelig

i Kysttrakterne, hvor den dog spredt findes rugende paa de fleste

Steder. I l-angt ringere Antal, end foreg., ruger den ovenfor Naa-

letrægrændsen paa Sæterhusene.

Albinos -ere skudte og bem. flere Gange ved Chria. og i de

øvrige sydlige Dele af Landet. Cecropis, Boie.

Cotyle, Boie.

41. C. riparia, Lin. Udbredt som Rugefugl fra de sydlig-

ste Egne op til den russiske Grændse; nordenfor Polarcirkelen /^fiy

samt paa de fleste Steder langs Vestkysten er denne den hyppigst

forekommende Art. Paa Fjeldet findes den rugende paa Tørvtagene

langt op i Birkebeltet, saasom paa Dovre og i Ronderne (Nyt

Mag. f. Nat. 14 B. p. 138). Hirundo, Lin.

Motacilla, Lin.

42. M. alba, Lin. Udbredt i alle Landets Dele op til den

russiske Grændse, paa Fjeldsiderne saa høit op, som disse ere be- " ^'"

boede. Overvintrende Indiv. ere bem. i Hardanger 1828 og 1862,

ved Porsgrund 1846 (Schtib.), og ved Chria. 1863 (Nyt Mag. 13

B. p. 340).

Individer med sort Ryg ere bem. ved Chria. 1859 (Esm.), samt

i Aaseral i Chr.sand St. 1866 (Schtib.); muligens har dette været

Localvarieteten M.Yarrellii, Gould, Uigubris, Temm., der i Nau-
'

mannia f. 1854 anføres som bem. „i det vestlige Norge." En
gulhvid Albino har opholdt sig ved Chria. paa det samme Sted i

Aarene 1862, 1863 og 1865.
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Budytes, Cuv.

43. B. flavus, Lin. Søndenfor Fjeldryggen ruger den næ-

sten alene i Birkebeltet paa Kjeldene ned til Theiemarken, og

sees kun undlagelsesvis om Sommeren nedenfor det subalp. Gebet;

paa Lavlandet er den alm. alene under Træktiderne. I de nord-

lige Stifter ruger den alm. ogsaa i de lavere Dele, lige op til den

russiske Grændse, paa Øerne dog stedse i ringere Åntal. Langs

Vestkysten er den til enhver Aarstid sjelden, og vides endnu ikke

med Sikkerhed hem. i Kystegnene i Bergens Stift.

Saavel Varieteten nigricapilla, Bonap. {horealis, Sundev.)

som Hovedformen forek. i Landet og ruge om hinanden, saavel

i de sydlige Dele, saasom paa Valdersfjeldene (Printz), som i Øst-

finm. (Snif 1. c. p. 78). Overalt synes dog Vai'iete(en at være

den hyppigste af Formerne, men forek. ingenlunde, som paastaaet,

udelukkende. En Albino, gulhvid overalt, bemærkedes i Gudbr.-

dalen Aug. 1866. Mot ac il I a, Lin.

Anthus, Bechst.

44. A. rupestris, Nilss., obscurus. Penn. Ruger alm. paa

Holmer og Skjær fra Hvaløerne op til den russiske Grændse, men

sjelden langt indenfor Fjordnmndingerne-, aldrig er den truffen i

Landets indre Dele, og kun et enkelt Individ er skudt af Forf.

ovenfor Chria. April 1862 (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 345).

Overvintrer regelmæssig i Flokke langs \'estkysten, og er gjen-

tagne Gange skudt af Cand. Landmark saavel i Søndfjord i Decbr.

1865 og 1866, sOm ved Stavanger i Januar 1867.

45. A. pi-atensis, Lin. I Landets sydøstlige Stifter ruger

den yderst (alrigt, men næsten udelukkende, i Vidiebeltet paa

Fjeldene lige ned i Chr.sand Stift, men i de lavere Dele blot hist

og her paa de flade Kystøer saasom Hvaløerne (Nyt Mag. f. Na-

turv. 15 B. p. 22). Langs Vestkysten fra Jæderen af og nordover

til den russiske Grændse ruger den alm. lige i Havets Niveau.

Høst og Vaar besøge de i stort Antal alle de sydlige Lavlanda.

Al au da, Lin.
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46. A. cervinus. Pall., rufngularis, Temm. Ruger alm.

i Finmarken, fornemmelig i Trakterne om Varangerfjorden, hvor

den endog er hyppigere, end foreg. Art (Smf., Nordvi). Ligele- '^

des er den bemærket af Lilljeb. ved Tromsø (Vetensk. Ak. H. f.

/r, ^

1849), samt mod Syd saalangt som ved T.hjem (Meves).

47. A. arb orens, Bechst. Som Rugefugl udbredt op til 70*',

og er alm. endnu ved Tromsø (Lilljeb. Vetensk. Akad. Handl. f.

1849). Den tilhører fornemmelig Landets indre Dele, og forek.
-1 / --7-

derfor temmelig sparsomt i hele Bergen St. ; Paa Fjeldsiderne stiger

den sjelden op over Naaletræernes Grændse, men er dog fra og til

truffen i Birkebeltets lavere Dele, saasom paa Dovre. Al au da, Lin.

Corydalla, Vig.

48. C Richardi, Vieill. Et enkelt Individ er skndt ved

Frederikshald i August 1843, og opbevares i Univ. Mns. (Rasch,

Nyt Mag. f. Naturv. 5 B. p. 38). Ant hus, Bechst.

Cynchramus, Boie.

49. C. mil i ar i a, Lin. Blev i Juni 1867 funden colonivis

paa Jæderen af Cand. Landmark
; af 3 skudte Individer opbevares

et i Univ. Mus., et i Bergens Mus. Emberiz-a, Lin. Spinus,
Moehr. Critophaga, Cab. Mi li art a pa li da, Brehm.

Emberiza, Lin.

50 E. oil rinell a, Lin. Alm. op til Bodø under67*^, sjeld-

nere nordenfor, men ruger dog sparsomt paa Fastlandet til og

med i Østfinm. (Smf. 1. c. p. 80). Paa Fjeldsiderne overskridei- /,',

den undertiden Naaletræernes Grændse, og træffes op i Birkebeltef.

En bleggraa Albino er skudt i Nedenæs, og opbev. i Aalls

Samling paa Næs Jernværk.'

51. E hortulana, Lin. Tilhører som Rugefugl alene Lan-

dets sydlige og østlige Dele, hvor den i enkelte Trakter afChria.

' E r us tic a, Pall., angives i Cabanis' Journ. f. Ornith f. 1853 p. 256 at være

funden rugende af Schrader i Østfinmarken; men Rigtigheden af denne Angivelse

betvivles suavel af Smf. (1. c. p. 80.) som af Nordvi.

2*
6» . Av^ /f^ /y

fiyf-
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og Hamar St. er kun lid et sjeldnere, end foreg. Nordenfor Fjeld-

ryggen er den endnu temmelig alm. om T.hjem og i Ørkedalen
(Lundgr.). I Chr. sand St. ruger den endnu ved Chr. sand (Clausen),

men synes langs hele Vestkysten næsten ganske at mangle; i Etne
i Hardanger vides den blot enkelte Gange bern. om Vaaren (Smf.).

Paa Fjeldsiderne stiger den underliden op i de øverste Naale-

skove, hvor den er truflen paa Hemsedalsfjeldet og paa Dovre.

Glyryspina, Cah. Euspiza, Bonap.

52. E. shoeniclus, Lin. Søndenfor Fjeldryggen ruger den
i stort Antal i Vidieregionen paa B^jeldene, men stiger sjelden om
Sommeren nedenfor det subalpinske Gebet; sparsomt er den truf-

fen rugende paa enkelte flade Kystøer, saasom Hvaløerne (Nyt

Mag. f. Naturv. 15 B. p. 8). I de nordlige Stifter ruger den alm.

i Havets Niveau lige op til den russiske Grændse. I de vestlige

Dele synes den kun at forekomme i ringe Antal, og træffes blot

undtagelsesvis selv under Trækket; den ruger dog i Eine i Har-

danger (Smf.). Høst og Vaar er den alm. overalt i de østlige

Lavlande. Cyncliramus, Boie.

Plectrop h a n es, Mey.

53. F. lapponica, Lin., calcarata. Pall. Ruger almindelig

i Finmarkens indre Dele, fornemmelig i Trakterne om Varanger-'

fjorden (Smf. 1. c. p. 81), sjeldnere paa Øerne, saasom Vesteraa-

len (Barth, nyt Mag. 8 B.), og blev i 1857 funden rugende ved

Bodø (Godm. Ibis f. 1861, p. 83). Sommeren 1861 blev den skudt

i Vidiebeltet paa Dovre under 62" af Conserv. Siebke, og i Juli

1864 fundet rugende sammesteds af Forstm. Barth. Paa Lavlan-

det ere blot enkelte Ind. trufne om Vaaren, saaledes ved Chria.

1834 og 1839 (Nyt Mag. f. Nat. 13 B. p. 349), i Nedenæs 1846

(Aall), paa Hedemarken 1861 (Stud. Bull), i Aaseral i Chr.sand

St.. 1865 (Schtib.), samt i Østerdalen 1856 og 1857 (Lundgr.).

Emberiza, Lin. Centrophanes, Kaup.

54. P. nivå lis, Lin. Ruger alm. paa alle Snefjelde, for-

/„ nemmelig ovenfor Polarcirkelen, og her saavel paa Øerne, som
/i"
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i det indre af Landet op til den russiske Grændse. I ringere Anlal

furek. den paa Fjeldene i de sydlige Dele, saasom paa Dovre, i

Ronderne, Jotuntjeldene og Langfjeldene med deres Forgreninger

lige ned paa Thelemarksfjeklene og Norefjeld i Krydsherred under

60". Høst og Vaar, samt om Vinteren besøger den flokkevis Lav-

landene, ofte, især i de nordlige og vestlige Dele, i talløse Ska-

rer. Em ber i:z a, Lin.

Pyrgita, Boie.

55. P. domestica, Lin. Alm. op til Lofoten, og er truffen

fra og til endog i Østfinmarken, dog uden her at have tåget fast

Ophold (Smf. 1. c. p. 81). Fornemmelig tilhører den de indre /^/a^

østlige Dele, og mangler ganske i enkelte dybe og højtliggende

Dalfører i Chr sand og Bergen Stifter. Paa Fjeldsiderne følger den

sparsomt de beboede Huse lige op i Birkeregionen, saasom paa

Dovre.

Albinos omtales allerede af Pontoppidan 1753, og ere senere

bern. paa flere Steder i Landet. Et sort Ind. er bern. i Ørkedalen

1860 (Lundgr.). Passer, Boie. Fringilla, Lin.

56. P. montana, Lin. Ruger temmelig hyppigt i enkelte

Districter af Landet, fornemmelig i Kysttrakterne, og synes aarlig

at udbrede sig videre. Den er alm. i Smaalehnene og Egnene

om Chr.fjorden, i Nedenæs (Aall), og ved Stavanger (Landm.).

Langs Vestkysten er den blot bemærket sjelden ved Bergen (Ko-

ren), og ovenfor Polarcirkelen i Rånen (Boie Tageb. p. 289), samt "

endog rugende i Varanger i Østfinmarken Sommeren 1865 (Smf. /^»

1. c. p. 81). I de indre Dele af Landet er den periodisk alm. i

Land og Valders (Printz); ovenfor Naaletrægrændssn er den truf-

fen flokkevis paa Dovre Sommeren 1854 (Hartman, bidr. til Sean-

dinav. fogelfauna). Passer, Briss. Fringilla, Lin.

Fringilla, Lin.

57. F. Coelebs, Lin. Alm. op til Polarcirkelen, hvor den /

endnu ruger i Saltdalen (Smf. 1827); enkeltvis er den bemærket '"

i Lofoten af Boie. Paa Fjeldsiderne stiger den ofte fra de øver-
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ste Granskove op i Birkebeltet. Overvintrer aarlig sparsomt saa-

vel i Kysttrakterne lige op til T.hjemsQordeii, som i de indre

Dele (saasom ved Lillehammer 185.6).

58. F. montifringilln, Lin. Søndenfor Fjeldryggen er den

fornemmelig hyppig i alle subalpinske Naaleskove samt i Birke-

beltet paa Fjeldene, men forek. ogsaa i mindre Colonier rugende

i de fleste højereliggende Skovtrakter. Langs Vestkysten samt

nordenfjelds op til den russiske Grændse ruger den i Birkesko-

vene lige ned til Havels Niveau. Paa Lavlandet forek. den i

stort An tal under Træktiderne, og overvintrer jevnlig enkeltvis,

undertiden, saasom ved Chria. 1863—64, i store Flokke.

Chlorospiza, Bonap.

59. C. c hl or is, Lin. Ruger alm. i alle de sydlige Stifter

op til Egnene om T.hjemsfjorden, hvor den ved T.hjem og i Ør-

kedalen endnu er hyppig og ofte overvintrer (Lundgr.). I Lan-

dets indre Dele synes den at forek. i noget ringere Antal, end i

Kysttrakterne. Ovenfor Granbeltet paa Fjeldene vides den ikke

at være observeret. Fringilla, Lin.

Linota, Bonap.

60. L. ennnahina, Lin. I de lavere Dele af de østlige Stif-

ter ruger den alm. op til Fjeldryggen, sjeldnere i Bergen og

T.hjem Stifter, hvor den idetmindste er bemærket saa langt mod

Nord, som i Surendalen under 63" (Brandt), og muligens gaar

endnu højere; fia Finm. opgives den af Smf. sen. (Top. Journ.

f. Norge 21 H.), men dette turde have været følgende Art. Paa

Fjeldsiderne forsvinder den allerede i det subalpinske Gebet.

Fringilla, Lin.

61. L. flavirostris, Lin., montium, Gmel. Ruger hist og

her langs hele Landets Vestkyst op til Finmarken, dog spredt og

ofte blot periodisk. Saaledes ruger den ved Chr. sand (Clausen), ved

Bergen (Lilljeb. Oriiith. bidrag p. 30), i Søndfjord (Landm), Nord-

mør (Stud. Jensen), ved Bodø (Godm., Ibis f. 1861, p. 84), i Lo-

foten (Boie, Tageb. p. 156), samt ved Tromsø (Liljeb. Vet. Akad.
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Handl. f. 1849). I de indre Dele er den fonden rugende coloni-

vis paa enkelte Punkter i de subalpinske Dele, saasom i Vaage-

rusten i Gndhrnndsdalen (Rasch), paa Dovre (Nyt Mag. f. Naturv.

14 B. p. 254), samt paa Filefjeld (Stud. Hvoslef). Paa Lavlandet sees

de alene Vaar og Høst, samt om Vinteren, enkelte Aar i stort Antal.

Ved Chr.sand ere 2 Albinos bern, og den ene fældet (Clau-

sen). FringiUa, Lin.

Acanlhis, Keys. & Blas.

62. .4. Lin a ria, Lin. I de sydlige og vestlige Stifter tilhø-

rer den som Rugefugl Birkeregionen paa Kjeldene, og er hyppig

paa Dovres og Langfjeldenes Forgreninger lige ned i Chr.sand /^

Stift. Nordenfor Fjeldryggen ruger den yderst talrigt i Birkesko- ^
vene gjennem T.hjem og Tromsø Stifter, saavel paa Øerne, som '

''

i det indre af Landet op til den rus,siske Grændse. Om Vinte-

ren og under Træktiderne besøger den de lavere Dele, altid alm.,

enkelte Aar i overordentlig store Skarer. Fringilln, Lin. Aegio-

thus, Cab..

Angaaende Varieteten alnorum, Brehrn, mag nirostris, Sun-

dev., mangle endnu Observationer fra de fleste af Landets Egne,

Ved Christiania er den fra Høsten til Vaaren omtrent ligesaa hyp-

pig, som Hovedarten. (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 351).

63. A. spinns, Lin. Har sin fornemste Udbredelse i de syd-

lige og østlige Stifters Naaleskove, hvor den ruger alm. op til

Egnene omkring T.hjemsfjorden, og er endnu truffen i Størdalen

(Nilss.). Langs Vestkysten forek. den sparsotnt i Fyrreskovene,

saasom i Etne (Smf ), og i Søndfjord (Landm.). Paa Fjeldets Sider

stiger den undertiden op i Birkebeltet, hvor den er bemærket

paa Hemsedalsfjeldet og paa Dovre. FringiUa, Lin. Chrysn-

mitris, Boie. Carduelis, Briss. Spinns alnorum, Brehm.

Carduelis, Briss.

64. C. el eg ans, Briss. Ruger hist og her i de laverelig- ^

gende Dele af de sydlige Stifter, men bemærkes sjeldent udenfor //-

Træktiderne og om Vinteren. Langs Vestkysten ruger den ved
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Stavanger (Bahr), i Etne i Hard. (Smf.), og Nordmør (Stud. Jensen).

Mod Nord er den truffen ved Throndhjem (Conserv. Storm), samt

i Snaasen under 6^^ (Brun, Sneaasens Beskr.). Af Lehm anfø-

. res den som funden i Finmarken, hvilket ikke senere har bekræf-

tet sig. Ifølge Wallengren, Die Briitz. d. Vogel Scand., er den

bemærket „sjelden paa Dovre" (Naumannia f. 1854). Fringilla

Carduelis, Lin.

Carpodacus, Kaup.

65. C. erythrinus., Pall. Ikke sjelden i Østfinmarken langs

Tanaelven, hvor den ofte er fundet rugende ved Polmak og Skugge

(Nordvi i Breve af 1867 og 1868). Fringilla, Lin. Loxia, Lin.

Py r rhula, Temm. Erythrospiza, Bonap.

Corythus, Cuv.

66. C. Enucleator, Lin. Ruger sandsynligvis hist og her

i de nordlige Stifter langs den svenske og russiske Grændse, hvor

den dog kun sjelden viser sig, selv om Vinteren ; i Saltdalen er

^^' > den bemærket om Sommeren af Smf. sen. (i Manuser, staar : Juli

1818). Høst og Vinter besøger den flokkevis, enkelte Aar i store

Skarer, de østlige Lavlande søndenfor T.hjemsfjorden, fornemme-

lig de indre Trakter af Hamar og Chria. Stifter lige ned til Hval-

øerne, samt de østlige Dele af Chr.sand St. Langs hele Vest-

kysten er den sjelden, men dog enkelte Aar bemærket ved Ber-

gen (Koren); Strøm anfører den 1784 som observeret i Søndmør.

Loxia, Lin Py ?' rhula, Moehr.

Pyr rhula, Moehr.

67. P. vulgaris, Temm.,ruhicilla, Bonap. Ruger alm., om

den end sjelden viser sig under Sommeren, i Skovegnene, saa-

vel i de østlige Dele lige ned fra Smaalehnene og Trakterne om

i,
Chr.fjorden, som muligens især langs hele Vestkysten ; mod Nord

"'
overskrider den Polarcirkelen, og er endog ifølge Smf. bemærket

om Sommeren i Østfinmarken. Høst og Vinter besøger den flok-

kevis de mere aabne og beboede Steder. Paa Fjeldene viser den

sig neppe ovenfor Naaletræernes Grændse.

A'
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Sorte Indiv. ere oftere bemærkede, og flere opbevares paa

Univ. Mus. Loxia Pi] r r hul a, Lin.

Loxia, Lin.

68. L. pityopsittacus, Bechst. Udbredt i de sjdlige Dele

op til T.hjenisfjorden, i Regelen temmelig sparsomt, men optræ-

der periodisk i stort Antal overalt eller i visse Districter, saasom

ved Chria. 1837 (Rasch), i Omegnen af Porsgrund 1840 (Sch ) og

i Land 1862 (Printz). Langs Vestkysten er den bemærket hist

og her, saasom ved Bergen (Koren), Molde (Rasch), samt endog

ude paa det nøgne Fiskevær Grip Sommeren 1843 (Rasch). Paa

Fjeldsiderne er den bemærket ovenfor Naaletrægrændsen paa

Dovre Sommeren 1861 af Conserv. Siebke.

69. L. cutvirostra, Lin. Ruger temmelig hyppigt i Naa-

leskovene omtrent op til Polarcirkelen, mindre talrigt, omend in-

genlunde sjeldent, i Bergen St.; i Østfinmarken ere et Par Indiv.

bemærkede i Juni 1859 (Smf. 1. c. p. 81). Periodisk optræder

den i visse Trakter overordentlig talrigt og ruger i Mængde (saa-

som ved Chria. 1863, cfr. Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 368), men for-

svinder atter og optræder i samme Antal Aaret efter paa et an-

det Sted, (var i 1866 naaet op til Ørkedalen, Lundgr.). Viser sig

neppe nogensinde ovenfor Naaletrægrændsen.

70. L. I euro pt er a, Gmel, hifasciata, Brehm. Sparsom t be-

mærket, hidtil blot af Conserv. Siebke i Chria. Omegn. Det første

Indiv. blev skudt i Aug. 1840, og opbevares paa Univ. Mus. ; senere

betmærkedes 3 Indiv. i Oet. 1852, og atter 3 Høsten 1858, alle

i den botaniske Have paa Tøjen (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 369).

C o c c o t h r a u s t e s, Briss.

71. C.viilgaris, Briss. Viser sig fra og til, men neppe aarlig,

i den sydlige Del af Landet. Ved Fr. hald ere 2 Indiv. skudte, det

sidste Vaaren 1860 ; ved Chria. er den oftere bemærket om Vinteren

og Vaaren, sidste Gang fra Jan. til Mai 1868; et Ex. er skudt i

Jan. 1833. Hyppigst har den vist sig i Nedenæs i Chr. sand
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St., hvor den i 1846—48 var endog temnudig hyppig om Høsten

ved Næs Jernværk; i de senere Aar har den vist sig her blot

enkeltvis, sidste Gang Sommeren 1861 (Aall). Fringilla Coccn-

f, hr aus tes. III.

S i urn us, Lin.

72. S. r) ni gar is, Lin. Alm. rugende op til Lofoten, og er

enkeltvis skndt i Østfinm., sidste Gang endog i December Maa-

ned 1856, (Smf. 1. c. p. 77). I overvejende størst Antal findes den

ovei-alt langs Vestkysten fra Chr. sand af og op til T.hjemsfjorden,

hvor den fornemmelig om Høsten forek. i talløse Skarer ; mod Øst

aftager deres Antal. Overskrider som Rugefuol neppe Granre-

gionen, men har dog vist sig lige op paa det nøgne Højfjeld,

saasom paa Nystuen paa Filefjeld (Stud Hvoslef). Overvintrer

fra og til enkeltvis eller i smaa Selskaber langs hele Kysten.

Mere eller mindre fuldstændige Albinos ere skudte paa Jæ-

deren, ved Stavanger (Bahr), ved Bergen (Koren), paa Hadeland

(Hammer Top. Journ. f. Norge, 21 H.), og i Ørkedalen (Lundgr,),

C rvus, Lin.

73. r. Mnnedula, Lin. Ruger i Landets indre, østlige Dele

op til Værdalen under 64", i Regelen paa bestemte Punkter i større

eller mindre Colonier. Især forekommer den talrigt paa Romerike,

/ Hadeland, i Egnene om Mjøsen (især paa Hedemarken), samt oven-

for Fjeldryggen i Trakterne omkring T.hjemsfjorden. I Landets

sydligste Dele, saasom omkring Chr.fjorden og i Chr.sand St., sees

den næsten alene under Trækket, langs Vestkysten sjeldent selv

under disse Tider, men er dog bemærket fra og til ved Stavanger

(Bahr), Bergen (Koren) og i Nordfjord (Krogh). Lycos, Boie.

74. C. Corax, Liu. Har sin fornemste Udbredelse i Kystdi-

stricterne, hvor den ruger fra Hvaløerne op til den russiske

Grændse, men forek. især i stort Antal paa Øerne ovenfor Polar-

cirkelen, hvor den overalt er stationær. I de indre sydlige Dele

ruger den helst i Fjeldtrakterne, i Rfegelen temmelig sparsomt
;
paa
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Lavlandet sees de alene under Træktiderne, samt om Vinteren.

Synes at al'tage ikke nbetydeligt i Antal Aar for Aar.

75. C. frugil egus, Lin. Ruger aarlig sparsomt, perio-

disk i store Skarer, i de sydlige Stifter. Mellem Aarene 1839 og

1843 forekom den colonivis i større eller mindre Antal i Smaaleh-

nene, omkring Skiensfjorden, ved Chria., i Hallingdal, ved Kongs-

berg, i Land, pa a Vestlandet ved Bergen og i Nord mør, samt

ovenfor Fjeld ryggen i Opdal, og lige op til Namdalen (Nyt Mag.

f. Naturv. 4 B. p. 169, 13 B. p. 380). Senere have de oftest vist

sig flokkevis om Vinteren eller under Trækket i de sydlige Dele,

fornemmelig i Kysttrakterne op til T.hjem, men ruge dog spar-

somt hist og her. I vertical Retning har den undertiden overskre-

det de lavereliggende Egne, og er endog fundet rugende i Opdal

paa Dovres nordlige Afhældning (Rasch). Trypano corax, Kaup.

76. C. Co r ni x, Lin. Alm, i-ugende overalt til den russiske

Grændse, paa Fjeldene op i Birkeregionen, i de nordlige Dele

fornemmelig paa Øerne.

Albinos ere skudte hist og her; 2 Ex. fra Chria. Omegn op-

bevares paa Univ. Mus.

Localvarieteten C. Corone, Lin., er skudt paa Hedemarken

(Nyt Mag. f. Naturv. 1 B. p. 384), samt i Aamot (Rasch), og an-

tages bemærket ved Porsgrund (Sch.), samt ved Næs Jernværk

(Aall). Ved Chria. fandt Cons. Siebke Vaaren 1853 et Individ

parret med Hovedarten (Nyt Mag. f. Naturv. 12 B. p. 380). Alle

andre Angivelser ere usikre.

Pi ca, Briss.

77. P. caudata, Ray. Ruger alm. op til Alten, sparsommere

nordenfor, men dog til og med paa flere Steder i Østfinm. (Nordvi).

Paa Fjeldsiderne er den alm. endnu i det øverste af Naaletræ-

grændsen, og besøger ofte, tildels i Flokke (Boie, Tageb. p. 45

og 325) Fjeldstuerne paa det egentlige Høifjeld.

Albinos omtales allerede i Brtinnichs Ornithologia borealis,
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1764.' Senere ere de bemærkede i de fleste af Landets Distric-

ter,' undertiden et Par Indiv. sammen, og i flere Aar efter hinan-

den, saasom i Hallingdal 1802 (Wiel, Top. Journ. H. 31—32) og

ved Østerrisøer 1865 (Præp. Feragen). C or v us Pi ca, Lin.

Nu ei fragå, Briss.

. 78. N. Car >/ oe at art es, Lin. Ruger hist og her i de syd-

lige Skovtrakter, men neppe stadigt paa det samme Sted ; i Regelen

viser den sig i de fleste af Landets Egne op til Trondhjemsfjorden

blot sporadisk om Høsten. I Land blev Redet fundet 1854 (Printz)

;

i Chria. Omegn sees den sparsomt om Sommeren, men hvert Aar

om Høsten (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 374). Periodisk optræ-

der den i store Skarer overalt, og forekom saaledes i 1833, 1844,

og fornemmelig i 1847, tildels ogsaa de mellemliggende Aar, saa-

vel i de sydlige, som vestlige Dele af Landet op til T.hjemsfjor-

den ; oftere blev den funden rugende, saasom gjentagne Gange

ved Porsgrund og Skiensfjorden i Aarene 1840—48 (Sch.). Senere

har ingen større Udvandring fundet Sted, men ofte har den op

traadt hyppigt enkelte Aar i visse Egne, saasom i Smaalehnene,

Nedenæs (Aall), Stavanger (Bahr), Søndfjord (Landm.) og Ørke-

dalen (Lundgr.). Dens nordligste bekjendte Grændse er Størdalen

(63.^ '^). C r v u s, Lin. Caryo c atactes gut tat us, Nilss.

G a r r u 1 u s, Briss.

79. G. gland ar ius, Lin. Alm., ofte periodisk rugende i de

lavere Dele af de sydlige og østlige Stifter op til Snaasen i T.hjem

Stift (64'*). Langs Vestkysten forek. den sparsomt, men er dog

bemærket paa flere Steder, saasom i Ryfylke (Bahr), Etne i Har-

danger (Smf.), ved Bergen (Koren), og i Nordfjord (Krogh). Paa

Fjeldet forsvinder den allerede i Granregionens øverste Dele.

Corvus, Lin.

' Om dette Bfiinnichs Es. siger Olaus Wormius videre i „Museum Wonuianum''

p. 29.3: ..Pica alba ex Norvegia ad me transmissa est, uhi in nido duo hujus

(jeneris pulli sunt inventi."'
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Perisoreus, Bonap.

80. P. infaustus, Lin. Ruger alm. i Finmarkens indre,

især østlige Dele, sparsommere sydover gjennem T.hjem Stifts

Skovtrakter, men mere alm. i Trakterne søndenfor T.hjemsfjorden.

1 stort An tal forekommer den i alle høiereliggende Granskove i

Hamar Stifl, saasom i Gudbr.dalen, Østerdalen og Valders ned
til Land (Printz), i de høiereliggende Trakter omkring Mjøsen,

saasom paa Skreiljeldene paa Tlioten. og endelig sparsomt lige

ned til Nordmarken ved Chria., i Numedal, paa Modu^n og i Lier.

Endnu sydligere ruge de i Thelemarken i Chr.sand Stift under

59^0, og have sparsomt vist sig om Høsten ved Næs .lernværk

endnu en Grad sydligere. Den ruger neppe under eller over
Naaletrægrændsen, men stedse helst i Granregionens øverste Dele.

Langs Vestkysten vides den aldrig bemærket. Corvus,Lin. Gar-
rulus, Briss.

Am pel is, Lin.

81. A. garrulus, Lin. Besøger Høst og Vinter alm., en-
kelte Aar i store Skarer, de sydlige Lavlande, fornemmelig de
indre Trakter af Chria. og Hamar Stifter, sparsommere Vest-

kysten og de nordlige Dele; i Østfinm. er den blot enkelte Gange
bemærket, men ruger dog ved Anarjok i Sydvaranger (Nordvi,
Brev af 1868). Sandsynligvis forek. den ogsaa rugende hist og
her i de nordlige Stifter langs den russiske og svenske Grændse,
og er saaledes af Lilljeborg bemærket familievis ved Sulitjelma

om Sommeren. I de seneste Aar have de ligeledes vist sig ru-

gende i de dybe Skovtrakter søndenfor Dovre, men neppe nogen-
sinde aarligt paa samme Punkt. Sommen 1860 bleve saaledes flere

Individer, hvoriblandt netop fly vedygtige Unger, skudte i Vaage- og
Lomsalmindingerne i Gudbr.dalen af Forstmester Barth; Somme-
ren 1858 bemærkedes den jevnlig i flere subalpinske Skove i Val-
ders af Districtslæge Printz, der ligeledes i Slutningen af Mai 1862
fangede et Individ i Land under 61". Bomhycilla, Briss. Bom-
hycii->o r a. Temm.
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A laud a, Lin.

82. A. arvensis, Lin. Altn. udbredt i alle lavere og aahne

Dele af de sydlige og østlige Stifter op til Bodø, men findes aldrig

langt op i trange og skovi-ige Dalfører, og mangler derfor ganske

i hele Hallingdal, Valders, de ovre Dele af Gadbr.dalen og Øster-

dalen, samt i den største Del af Thelemarken og hele Mandals-

dalen i Chr.sand St. I Bergen St. findes den næsten alene paa

„ enkelte flade Øer og de nærmest liggende Dele af Fastlandet,

\^. ,
saasom p^a Stordøen (Smf.), Herlø ved Bergen (Koren), Gidskø,

Vigerø, samt Statlandet (Rasch), men er ukjendt i de indre Di-

stricter. Nordenfor 67 '^ bliver den sjeldnere, men forek. dog ra-

gende hist og her til og med i Østfinm. (Smf. 1. c. p. 80).

Et sort Individ opbevares paa Univ. Mus.

83. A. arhorea, Lin. Fornemmelig indskrænket til de la-

vere, sydøstlige Dele af Chria. St., hvor den især i Smaalehnene

paa enkelte Steder ruger alm. Vestenfor Chr.fjorden er den ikke

sjelden paa Eker og Modum, i Grevskaberne, samt i Egnene om

Skiensfjorden ; mod Vest ruger den sparsomt endnu ved Næs

Jei'nværk i Nedenæs (Aall), men synes langs V^estkysten ganske

at mangle Corys, lleicli. Galer il a, Boje.

Otocorys. Bonap.

84. 0. (lip eslris, Lin. Ruger i ikke ringe Antal i Finmar-

ken østenfor Nordcap, fornemmelig lalrigt i Ti-akten om Vai'an-

gertjorden, og er ikke ubetydeligt liltaget i Antal i de sidste 30

Aar (Nordvi), efter at den her i 1837 første Gang blev antegnet

/t/ som scandinavisk Art af Piof. Loven. Saavel Vaar- som Høst-

trækket gaar østligere end Noi'ge, og den træffes derfor næsten

aldrig i Landets sydlige Dele; et enkeltindivid er skudt ved Chria.

i Febr. 1856. Allerede 1740—60 har Klein erholdt et Individ fra

Norge, rimeligvis fra Finmarken (Sundev. svenska fogl. p. 128);

dette synes at vise, at den ingenlunde, som paastaaot, i de senere

Tider er indvandret i Lindet Alaada, Lin. P hile remos, Brehm.
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Up up a, Lin.

85. U. Epops, Lill. Viser sig fra og til, undertiden perio-

disk, i Landet, og er hem. i næsten alle dets Dele. I 1811 var

den temmelig hyppig i fleie Egne af Chria. og Hamar Stifter,

saasom paa Thoten, i Elverum, og i Trakteine om Chr.fjorden

(Rasch). Her har den atter i de seneste Aar vist sig ved Chria.

om Vaiiren i 1862 og 1864. I Chr.sand St. var den ikke sjelden

i Nedenæs i Aarene 1851—57 samt 1861—62, og fandtes et Aar

endog rugende i Moland (Pi'æp. Feragen); 3 Individer fra Næs

Jernværk opbevares i Aalls Mnsenm. Omtrent samtidigt er et

Ex. skudt ved Stavanger (Esmaik). Paa Vestlandet er den alle-

rede beskreven fra Søndmør af Strøm (Suppl. til Søndm. Beskr.

1784); i T.hjem St. er den bemærket ved Stenkjær (Boie Tageb.

p. QQ), og ved -T hjem blev det ene af 2 Individer skudt Høsten

1863 (Lundgr.). Nordenfor Polarcirkelen er den skudt i Helgeland

(Rasch), i Alten 1836 (Naturf. Forh. 1840 p. 278), samt i Varanger

Sept. 1849 (Nordvi).

Ord. II. Zy^^odactyli, Vieillot.

• G eci n us, Boie.

86. G. viridis, Lin. Ruger alm. i alle de sydlige Stifter

op til Trakterne ovenfor T.hjemsfjorden, og er fornemmelig i de

fleste Egne langs Vestkysten den hyppigst forekommende Art.

Nordenfor Fjeldryggen er den ligeledes hyppig saavel i T.hjem

Stifts indre Dele op til Værdalen (Boie), som paa de større. Øer,

saasom Hitteren (Lundgr.). Paa Fjeldsiderne forsvinder den alle-

rede i de subalpinske Dele, Picus, Lin. Chloropicus, Malh.

87. G. canus, Gmel , nori^egicus, Loth. Tennnelig hyp-

pigt udbredt i de sydlige Stifter op til Egnene om T.hjemsfjorden,

sparsonunere nordenfor op til Polarcirkelen, hvor den er tiuffen

i Saltdalen (Smf. sen.). Alm. i-uger den i enkelte Skovtrakter,

saasom paa Modum, hele Thelemarken ned til Skiensfjorden, samt

i de østlige Dele af Christiansand Stift; langs Vestkysten er den

ikke sjelden, men sees helst om Høsten. Paa Fjeldsiderne stiger
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den fra de subalpinske Naaleskove undertiden op i Birkebeltet,

saasom paa Dovre (Nyt Mag. f, Naturv. 14 B. p. 155). Picus, Lin.

Chlor opicus, Malh.

Dryocopus, Boie.

88. D. Martins, Lin. Udbredt i alle Landets større Naa-

leskove søndenfor T.hjemsfjorden, sparsonnmere nordenfor, hvor

den er bernærket i Nordland af Hewitson (Jard. Mag. II. B.), samt

i Salten af Boie under 67". (Tageb. p. 140). Langs Vestkysten

er den ikke hyppig, men bernærket paa de fleste Steder under

Træktiderne. Overskrider neppe nogensinde Fyrregrændsen paa

Fjeldene. Piens, Lin.

Picus, Lin.

89. P. leuennotus, Bechst. Ruger spredt i de lavere Dele

af Chria. og Hamar Stifter, paa enkelte Steder alm., saasom i

Smaalehnene, Egnene om Skiensfjorden (Sch), samt paa Hede-

marken. I størst Antal synes den at forek. i T.hjem Stifts syd-

lige Dele, hvor den i Ørkedalen og Surendalen endog er den hyp-

pigst forekommende Art (Lundgr., Nissen, Brandt). Mod Vest

findes den endnu i Nedenæs i Chr.sand St., meiT vides ikke med

Vished bernærket i Landets vestlige Dele,

90. P. major, Lin. Ruger alm, op til Egnene om T.hjems-

fjorden, sparsommere nordenfor op til Polarcirkelen, hvor den

flere Gange er skudt om Høsten i Saltdalen af Smf. sen. (67*^).

Uden at være sjelden longs Vestkysten, tilhører den dog f(n'nem-

melig Landets indre, østlige Dele. Paa Fjeldsiderne foPsvinder

den allerede i det subalpinske Gebet.

^

91. P. min or, Lin. Har af alle Arter den jevneste Ud-

bredelse, og forek. i Regelen alm. i de fleste af Lfindets Egne

fra de sydligste Dele op til den russiske Grændse, og ruger saavel

' P. medius, Lin. findes hos Nilsson (ed. 3. 1 B. p. 1.52) omtalt som truffen i

Norge. Det anforte, ved Clivia. skudtc Indiv. viste sig senere at være P. ma-

jor, jun.
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paa Lavlandet, som paa Fjeldsiderne op i Birkebeltet. I størst

Antal synes den at forek. i de indre østlige Stifters lavt-subalpinske

Egne. Langs Vestkysten er den sjelden, men dog bemærket hist

og her, saasom i Nordfjord (Krogh, Topogr. Stat. Saml.). Picu-

Ins, Brehm.

Apternus, Swains.

92. A. tridactylns, Lin. R.uger temmelig hyppigt i Skov-

trakternQ og de subalpinske Dele af Landets østlige Egne, fra

Smaalehnene af og op til den russiske Grændse, fornemmelig i

Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valders, samt nordenfjelds indenfor

Polarcirkelen. Vestenfor Langfjeldene er den sjelden; den ruger

endnu ved Næs Jernværk i Tsedenæs (Aall), men er langs Vest-

kysten blot skudt ved Bergen (Koren). Paa Fjeldsiderne er den

hyppig lige op i Birkebeltet. Picus, Lin. Pi co id es eu ro-

pa ens, Less.

lyn x, Lin.

93. /. torqviUa, Lin. Ruger alm. i Chria. og Hamar Stif-

ters lavere Dele, samt nordenfor Fjeldryggen op til T.hjemsfjor-

den. I Chr.sand St. bliver den allerede sparsom i de østlige

Egne, men forek. endnu ved Chr.sand (Clausen); langs hele Lan-

dets Vestkyst vides den aldrig observeret, og synes her ganske at

mangle. Paa Fjeldsiderne forek. den endnu i de øverste Furu-

skove, saasom paa Hemsedalsfjeldet og paa Dovre (Sundev. sv.

fogl. p. 146).

Cuculus, Lin.

94. C. can oms, Lin. Jevnt og talrigt udbredt overalt, og

savnes neppe i iiogen af Landets Dele; i Østfinm. forek. den dog

ikke aarlig paa de samme Steder (Smf. 1. c. p. 77). Den ruger

i enhver Højde over Havet, og paa Vestkystens Øer lige op i

Lofoten.

'(f

l,n.
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Ord. III. Syndactyli, Illiger, Cuvier,

Alcedo, Lin.

95. A. Ispida, Lin. Bemærket sjelden hist og her i den

sydlige Del af Landet. I Omegnen af Christiania har den flere

Gange vist sig mellem Aarene 1820—40, men ikke i de senere

Aar (Nyt Mag. f. Nat. 13 B. p. 389). Ved Frederiksstad er den

bemærket af Sognepr. Schiibeler i Febr. 1835; i Chr. sand St. har

den ligeledes tidligere vist sig fra og til i Nedenæs, ved Næs Jern-

værk og ved Arendal (Aall),i

Coracias, Lin.

96. C. garrula., Lin. Viser sig enkelt eller parvis otn Vaa-

ren eller Sommeren i Landets sydlige Dele, men neppe aarligt.

Nordligst er den skudt paa Eidsvold under 60^'^, fremdeles paa

Ringerike, oftere i Trakterne om Chr.fjorden, hvoraf alene i Smaa-

lehnene 4 Indiv. (Nyt Mag. f. Naturv., 15 B. 1 H.), ved Chria.,

og i Grevskaberne. I Nedenæs er den ligeledes ofte fældet, det

sidste ved Grimstad Vaaren 1865 af en Flok paa 3 Indiv. (Aall).

Omtales allerede 1764 som skudt i Landet (Briinnichii ornith. bor.).

Cyp seins, 111.

97. r. apus, Lin. Ruger alm. i de østlige Stifter søndenfor

T.hjemsfjorden, hvor den endnu er alm. i Stordalen og T.hjem.

Langs hele Vestkysten forek. den paa de fleste Steder sparsomt

og blot under Træktiderne, saasom ved Stavanger (Bahr), i Etne

(Smf.), ogi Søndijord (Landm.), men ruger dog, skjønt ikke alm.,

i Bergen. Paa Fjeldsiderne tindes den hyppigt rugende paa Gaar-

dene i det subalpinske Gebet, san)t hist og her endog paa Sæter-

husene i Birkebeltet, saasom i Vaagefjeldene ; hyppigt sees de

paa Udflugter hen over det aabne Højfjeld. Hirundo, Lin.

Capri m ul gus, Lin.

98. C. enropaeus, Lin. Alm. Rugefugl i de sydlige Stifter

' Merops apiaster, Lin., antages at være observeret ved Chvia. af Conserv.

Siebke Vaaren 1829, men blev ikke fældet.
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op til T.hjemsfjorden, hvor den oftere er bemærket om T.hjem

og i Ørkedalen (Lundgr.). Langs Vestkysten forekommer den

overalt i ringere Antal, end i de østlige Egne. Paa Fjeldsiderne

overskrider den Naaletræernes Grændse, og er endog funden af

Lector Hartman oppe paa det nøgne Højfjeld paa Dovre (Nyt

Mag. f. Naturv. 14 B. p. 156).

Ord. IV. Accipitres, Linné.

Su mi a, Dum.

99. S. mjcfea, Lin., ninea, Thimb. Ruger i ikke ringe An-

tal paa Fjeldene ovenfor Trægrændsen, saavel i det Søndenfjeldske

paa [^ovres og Langfjeldenes Fjeldsletter lige ned i Chr. sand Stift,

som fornemmelig i Landets nordhgste Dele, hvor den især i Øst-

finmarken periodisk er endog meget talrig (Smf. 1. c. p. 76). Om
Vinteren besøger den fornemmelig i de Aar, da Lemmus norveg.

foretager sine Udvandringer, de sydlige og vestlige Lavlande, og

skydes næsten aarlig i Egnene om Chr. fjorden (Nyt Mag. f. Na-

turv. 13 B. p. 414), og langs hele Kysten op til T.lijemsfjorden

;

saaledes bleve Vinteren 1866—67 mindst 4 Individer skudte, og

omtrent 10 St. bemærkede alene i Ørkedalen og Surendal. (Lundgr.

Brandt). Strix., Lin. Ny ete a ermi ne a, Slepli.

100. S. pas se rina, Lin., pygmaea, Bechst. Alm. rugende i

de lavere Dele af Chria. og Hamar Stifter, sjeldnere nordenfor

Fjeldryggen, hvor den dog endnu er fundet om Sommeren i Su-

rendalen under 63"^* (Brajidt). I Chr.sand St. er den ikke sjelden

i Nedenæs (Aall), og forek. endnu ved Stavanger (Bahr), men
vides hidtil ikke bemærket i Bergen St. Strix, Lin. Glauci-

dium, Bnie.

101. S. funerea, Lath., nisoria.^ Bechst. Har af alle Arter

den videste Udbredelse i Landet, og savnes ikke i noget af dettes

Dele. Den foretrækker det subalpinske Gebet for Lavlandet, og

ruger mer eller mindre hyppigt, periodisk talrigt, i de fleste høje-

religgende Naaleskove i de sydlige Stifter og nordover gjennem

hele Landet til den russiske Grændse. Langs Vestkysten forek.
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den sparsommere, men er dog bemærket ved Bergen (Koren), i

Nordfjord (Krogh, Topogr. Stat. Saml.), og er beskreven fra Sønd-

mør af Strøm (Supplem. 1784). Paa Fjeldene stiger den hyppigt

op i Birkebeltet. Stri x, Lin.

Nye tale, Brehm.

102. N. Tengmalmi, Gmel. Temmelig hyppigt, enkelte Aar

alm. rugende i de sydlige og sydøstlige Skovtrakter, idetmindste

/ op til T.hjemsljorden, hvor den er stationær endnu i Ørkedalen

og Surendal (Lundgr.). I Chr. sand St. er den hyppig lige op i

Fjelddalene, saasom Aaseral (Sch.), og bemærket ved Stavanger

(Bahr), men sees her, som overalt, helst om Vinteren. Paa Fjeld-

siderne forek. den rugende endnu i Naaletræernes yderste Grændse,

saasom i Valders (Printz) og i Løiten (Esmark). Strijc, Lin.

Ul ul a, Cuv.

103. U. lapponica, Thunb., bar bata, Pall. Viser sig fra

og til Høst og Vinter, især i Aar, hvori Lemm. norvegicus vandrer,

og er fornemmelig i de seneste Aar skudt i de fleste af Landets Dele

med Undtagelse af Bergen St. I Østfinm. ere de flere Gange

bemærkedie (Smf. 1. c. p. 76), sidste Gang ved Pasvigelven Som-

meren 1866 af Prof. Esmark; paa det sidste Sted opgaves de at

være hyppige, og ruge uden Tvivl. I T.hjem St. er et Individ

skudt i Snaasen, og opbevares i T.hjem (Lundgr.). Søndenfor

Fjeldryggen ere 8—10 Individer fra Tid til anden fældede alene

ved Chria. og i Smaalehnene, hvoraf flere i Aarene 1862—64;

i Chr.sand St. ere ligeledes flere Individer skudte i Nedenæs i

Aarene 1856—57 (Aall). Strix, Lin. Syrnium, Sav.

104. U. uralensis,Pall., liturata,Tengm. Er fornemmelig

i de senere Aar gjentagne Gange bemærket i Landet, hidindtil

blot i dets sydlige Dele, men synes oftere at være overseet eller

forvexlet, og forek. muligens i de fleste større Naaleskove. Flere

Individer ere fældede ved Chria. og i de omkringliggende Trak-

ter, sidste Gane; i den botaniske Have i Nov. 1865 af Stud. Schu-
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beler; endvidere i Elverum 1862, i Trysil (Esmark), samt i Chr.-

sand St. ved Arendal og Mandal (Rasch). Sfrix, Lin. Ptynx,

Blight.

Strix, Lin.

105. S. Aluco, Lin. Alm. rugende i de sydlige og vestlige

Stifter op til T.hjemstjorden, sjeldnere nordenfor, men bemærket

enkelte Aar i Salten under 67*' (Smf. sen. Saltdalens Beskr. 1827).

I vertical Setning overskrider den ikke Naaletræernes Græadse.

Syrnium, Sav. Ul ul a, Cnv.

Bu bo, Cuv,

106. B. maximns, Rantz. Udbredt som Rugefugl fra Hval-

øerne indtil ovenfor Polarcirkelen, saavel i de indre Dele, som

muligens i støist Anlal paa de bjergfulde Kystøer. I Finmarken

er den ligeledes skudt fra og til, men forek. blot tilfældigt (Smf.).

Paa Fjeldsiderne findes den især talrigt i de subalpinske Dele,

og ruger hyppigt i og ovenfor Birkebeltet. Strix Bubo, Lin.

Otus, Cuv.

107. 0. tiulgaris, Flemni. Ruger spredt i Landets sydlige,

lavere Dele, i Regelen ikke alm. Temmelig hyppigt forek. den

dog i Trakterne omkring Chria. fjorden, i Kystegnene i Chr.-

sand Stift, saasom i Nedenæs'og paa Listerland (Aall), samt ved

Chr. sand (Clausen), men vides ikke bemærket langs Vestkysten.

1 Landets indre Dele ruger den ikke sjelden i Land og Valders

(Printz), og gaar mod Nord op til Egnene om T.hjemsfjorden,

hvor den endnu i Ørkedalen er stationær (Lundgr.). Strix

Otus, Lin.

108. 0. brachyotus, Lin. Har sin fornemste Udbredelse i

Vidieregionen paa Fjeldene, hvor den ruger alm. fra Thelemarks-

fjeldene op til Polarcirkelen
; nordenfor denne forek. den sparsom-

mere, men er oftere bemærket om Høsten til og med i Østfinm.,

hvor den antages at ruge i Sydvaranger (Smf.). Paa Lavlandet

sees den helst under Træktiderne, ofte periodisk, da den ogsaa
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er traffen rugende saa langt ned som ved Chria., i Smaalehnene

(Rasch), samt i Nedenæs (Aall). Strix, Lin. Aegnlhis, Ke>^s.&

Blas. Brachyotus palustris, Bp.

Circus, Lacep.

109. C. cynneus, Lin., st rigiceps, Nil^s. Sporadisk be-

mærket hist og her i Landet, og er opgivet at forek. endog i Fin-

marken. Omkring Chria. har den oftest vist sig om Vaaren

(Siebke), men er ogsaa af Forstmester Barth skudt om Somme-

ren ; endvidere er den skudt ved Chr.sand (Clausen). Ifølge Prof.

Esmark blev en 5 skudt i Birkebeltet paa Dovre i 1832. Fal cp,

Lin. Strigiceps, Bp.

110. C. aeruginnsus, Lin., rufus, Briss. Hidindtil vides

blot et enkelt Individ skudt ved Chria. 1825 (Rasch, Nyt Mag.

f. Naturv. 1 B. p. 360), og et andet ved Frederiksstad 1839 (Schllb.)

Falco, Lin.

Fal co, Lin.

111. F. Gyrfalco, Lin, candicans, Gmel. Ruger alm. paa

Fjeldsletterne og Øerne ovenfor Polarcirkelen, især i Trakterne

omkring Varangerfjorden, fremdeles sydover paa de høiere Fjelde

i Nordland og T.hjem Stift, samt paa Dovre og Langfjeldene med

deres Forgreninger lige ned paa Thelemarksfjeldene i Chr.sand St.

Lavlandet besøge de sparsomt Høst og Vinter, og flere Gange er

den skudt i de sydlige Kysttrakter, saasom ved Chria., i Smaa-

lehnene, ved Skiensfjorden (Sch.), Chr.sand (Clausen), temmelig

hyppigt paa Jæderen og ved Stavanger (Bahr), samt ved Bergen

(Koren). Forhen fangedes de fleste Jagtfalke i Finmarken (Lil-

lienskjold, Specnlum boreale 1698), i Romsdals Lehn og paa Dovre

(Ramus 1715), paa Østerdalsfjeldene (Pontoppidan 1753), samt

paa Thelemarksfjeldene (Gjellebøl 1780). Falco, Lin. Hiero-

falco, Cuv.

112. F. peregrinns, Briss., commnnis, Lin Ruger spredt

saavel i Landets indre Dele op til Sydvaranger og Vadsø (Nordvi),

som rundt Kysten op til Lofoten (Barth). I de indre, sydlige
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Dele foretrækker den om Sommeren det alpinske Gebet, og forek.

i ikke ringe Antal over hele Dovre og Jotunfjeldene med deres

Forgreninger, men ruger ogsaa hist og her paa LavUmdet lige ned

i Chra. dalen og Smaalehnene (Nyt Mag. f. Naturv. 18 B. p. 403).

I Kysttrakterne er den fornemmelig alm. under Træktiderne og om
Vinteren, fia Hvaløerne op til den russiske Grændse.

113. F. Subbuteo, Lin. Er alene udbredt i de sydlige, la-

vere Egne, hvor den ruger alm. i Trakterne om Ghr.fjorden og i

Smaalehnene op til Egnene om Mjøsen, sparsommere op gjennem

Gudbr. dalen (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B. p. 105) til Fjeldryggen,
;

som den ikke synes at overskride. I Chr. sand St. er den endnu

temmelig hyppig i Nedenæs (Aall), og ved Chr. sand (Clausen);

langs Vestkysten er den skudt paa Jæderen (Bahr), og ved Ber-

gen (Koren).

Et Individ med begyndende Melanismus, skudt ved Chria.

1866, opbevares paa Univ. Mus. Dendrofalco, Bonap.

114. F. Aesalon, Lin., Lithofalco, Gmel. Ruger alm. i

Landets nordlige Dele fra den russiske Grændse ned til Dovre,

hvor etterfølgende Art kan siges at indtage dens Plads; søndenfor

Fjeldryggen forek. den sparsommere, og næsten alene i Birkere-

gionen paa Fjeldene, men ruger dog hist og her paa Lavlandet

lige ned paa Ringerike, Modum og Høiderne ved Chria. (594<^),

hvor den overalt er alm. Høst og Vaar. Langs Vestkysten er

den blot bemærket under Træktiderne hist og her, saasom ved

Stavanger (Landm.), ved Bergen (Koren), og i Søndfjord (Stud.

Hvoslef). Aesalon Lithofalco, Kaup.

Cerchneis, Boie.

115. r. Tinnunculus, Lin. Alm. rugende saavel i de vest-

lige som østlige Dele op til Egnene om T.hjemsfjorden, sparsom-

mere nordenfor, dog ikke sjelden op til Polarcirkelen, ruger ved /,

Bodø (Godman, Ibis f. 1861, p. 79), samt ved Tromsø (Lillieb. .'

1. c. p. 317), og er bemæiket endnu ved Nordcap (Wallengr. Nau-

mannia f. 1854). Paa Fjeldsiderne overskrider den ofte Naale-

træernes Grændse, og træfFes op i Birkebeltet. F al co, Lin.
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A stu r, Briss.

116. A. Palumharius, Lin. Ruger alm. i næsten alle Lan-

dets Dele, dog temmelig sparsomt indenfor Polarcirkelen, hvor

den dog hist og her er Standfugl til og med i Østfinm. (Nordvi).

Om end hj^ppig rundt hele Kysten, Ibretrækker den dog de indre

skovbevoxede Dele, og viser sig her undertiden ovenfor Naaletræ-

grændsen paa Fjeldsiderne. Fal co, Lin.

117. A. Nisus, Lin. Alm. udbredt indtil ovenfor Polarcirke-

len, og er ligesom foregaaende funden rugende endog i Østfinm.

(Smf., Nordvi). I stort Antal forek. den i de vestlige Trakter, saavel

paa Øerne, som Fastlandet, og overvintrer regelmæssigt i de syd-

lige Kystegne. Paa Fjeldsiderne stiger den hyppigt op i Birke-

beltet. Accipiter, Briss. Falco, Lin. Nisiis communis, Cuv.

Pernis, Cuv.

118. P. apivorus, Lin. Periodisk alm. i de lavere sydøst-

lige Dele omtrent til Dovre, som den endnu ikke har vist sig at

overskride, og ruger fornemmelig enkelte Aar hyppigt i de syd-

lige Kystegne, saasom i Smaalehnene og Trakterne om Chria.-

fjorden ; i Chr. sand St. er den alm. endnu i Nedenæs, men forek.

sparsomt langs Vestkysten, hvor den dog er bemærket ved Ber-

gen (Rasch), og i Nordfjord (Krogh, Stat. Saml.). I de indre Dele

af Landet er den fundet rugende i Valders (Printz), samtiGudbr.-

dalen og Østerdalen. Falco, Lin.

Buteo, Bechst.

119. B. vulgaris, Bechst. Ruger alm. i de lavere sydøst-

lige Egne, fornemmelig i Christianiafjordens Omgivelser, er hyp-

pig i Land og Valders (Printz), og forek. i Gudbrandsdalen op

til Fjeldryggen. Dens nordlige Grændse kjendes endnu ikke med

Bestemthed; Sommeren 1866 troer Prof. Esmark at have observ.

den i Østfinm. I Chr. sand Stift er den temmelig alm. i Kysttrak-

terne, og ikke sjelden langs Vestkysten, saasom ved Stavanger

(Bahr), Etne i Hardanger (Smf.) og i Søndfjord (Landm.). Paa
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Fjeldsiderne forsvinder den- allerede i de subalpinske Dele. Falco

Buteo, Lin.

120. B. lagopus, Lin. Alm. rugende paa Fjeldene ovenfor Træ-

grændsen, fornemmelig indenfor Polarcirkelen, saavel paa Øerne,

som paa de indre Høisletter ; noget sparsommere forek. den sydover

til Egnene om T.hjemsfjorden, men atter hyppigt paa Dovres og ,',''

Langfjeldenes Forgreufnger ned paa Valders- og Tlielemarksfjeldene

under 591**. Høst og Vaar sees den jevnligt, tildels i Flokke, paa

de sydlige Lavlande, især i Kysttrakterne østenfor Lindesnæs.

Overvintrer fra og til, selv i Landets nordligste Egne (Smf.,

Nordvi). Falco, Lin Triorches, Kaiip. Archibuteo, Brehm.

Milvus, Briss.

121. M. regalis, Briss. Ruger sparsomt og blot i Landets

sydøstligste Udkant, Smaalehnene, fornemmelig i Trakterne om
Frederiksstad og Frederikshald. Høst og Vaar besøger den spar-

somt de lavere sydlige Dele; ved Chria. er den oftere bemærket,

især om Vaaren (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 408); mod Nord

har den vist sig op i Gudbr. dalen, hvor et Individ blev skudt i
'

1834 (Esmark) ; senere er den observeret i Land af Dr. Printz

1849. I de vestlige Dele er den flere Gange bemærket i Nedenæs

(Aall), samt i Omegnen af Stavanger (Bahr). Falco Milvus, Lin.

A q ull a, Briss.

122. A. Chrysaétos, Lin., fulv a, Lin. Tilhører som Ruge-

fugl de mere eller mindre alpinske Dele af Landet, fornemmelig

de indre Dele af Hamar og Chr. sand Stift, men forek. ogsaa ru-

gende langs Vestkysten, samt nordenfor Dovre op til den russiske '"

Grændse, saavel paa Øerne, som paa Fastlandet. Overalt tindes

den spredt, aldrig i Mængde. Høst og Vinter besøger den spar-

somt Lavlandene, og er stationær selv i Østfinm. (Smf.) Falco, Lin.

Haliaétos, Sav.

123. H. albicilla, Lin.., ossifragn, Briss. Ruger mer eller

mindre talrigt rundt hele Kysten fra den russiske Grændse ned
,jV
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til Hvaløerne, dog i størst Aiital paa Øerne indenfor Polarcirke-

len, snasom i Lofoten og Vesteraaleu (Barth, Nyt Mag. 8 B. p. 3),

og forekommer i det Hele i et flere Gange større Antal Individer

i Landet, end foregaaende Art. De dybere Fjordbunde besøger

den jevnlig, især om Vinteren, men viser sig aldrig i Landets

indre Dele; dog er den fondet rugende i Sætersdalen i 8—9 Mi-

les Afstand fra Søen (Rasch, Nyt Mag. 1 B. p. 359).^ Aquila,

Briss. F al co, Lin.

Pan di on, Sav.

124. P. Haliaétos, Lin. Forekommer rugende ved de fleste

større Indsøer fra de sydligste Egne op til Østfinmarken (Smf.),

saavel paa Lavlandet, som paa Fjeldene i og ovenfor Naaletræer-

nes Grændse. I ringere Antal forekommer den ved salt Vand, og

tilhører derfor fornemmelig Landets indre, østlige Dele. Falco, Lin.

Ord. V. Pu Ilas tråe, Siindev.

Columba, Lin.

125. C. P alumhns, Lin, Alm. Rugefugl i de sydlige Naa-

leskove op til Egnene om T.hjemsfjorden, hvor den endnu i Stor-

dalen ruger aarligt (Lundgr.). Særdeles talrigt forek. den i de

nordlige Dele afChiua. og hele Hamar St.; mod Vest er den endnu

hyppig i Nedenæs i Chr. sand St., men sjelden langs hele Vest-

kysten, hvor den- dog er skudt i Træktiderne ved Stavanger

(Bahr), og i Nordl^jord (Krogh, Stat. Saml.). Paa Fjeldsiderne for-

svinder den allerede i de subalpinske Dele.

126. C. livia, Lin. Forek. og ruger sparsomt paa Rennesø

udenfor Stavanger, hvor den er Slandfngl. Allerede Pontoppidan

omtaler den 1753 som forekommende „paa Øerne i Havkanten i

Ryfylke"; ved Begyndelsen af dette Aarhundrede forek. den i

stort Antal paa flere af de omkringliggende Øer, saasom Omø,

' Haliaétos leucocephalus, Lin. opgivcs af Boie som observeret paa flere

Steder langs de nordlige Kyster i 1817 (Tageb. p. 189 og 195). Denne Ob-

scrvations Rigtighed har ikke senere~'bekræftet sig. "f-y-^r^- . i^tCt^. ^t^, >^«-»
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Klosterø og Mosterø (cfr. Raschs Reise i Mag. f. Natiirv. 2 Række

2 B. 1836), og besøgte endriu omkring 1830 i store Flokke det

tilstødende Fastland (Bahr). Senere ere de stærkt aftagne i An-

tal ; Univ. Mus. erholdt dog Høsten 1866 3 Individer fra Rennesø,

medens de fra de øvrige Øer synes forsvundne.

127. C. Oenas Lin. Alm. rugende i de sydøstlige Lavlande,

især i Smaalehnene, paa Modum, Romerike og Hedemarken, hvor

den paa enkelte Steder er hyppigere, end C. Palumbus. I de

vestlige Dele er den sjelden, og blot enkeltvis bemærket ved Sta-

vanger (Bahr), og ved Bergen (Koren). Nordenfor Fjeldryggen

er dens Forekomst usikker; i Siiltdalen er et enkelt Individ (spe-

des blot opgivet i Manuskriptet) observeret i Oet. 1821 af Smf.

sen., men dette tør have været følgende Art.

Peristera, Boie.

128. P. Tur tur, Lin. Har vist sig i de fleste af Landets

Dele, og synes endog fra og til at ruge, ikke alene i de sydlige

Lavlande, hvor de ere trufne parvis om Sommeren i Smaalehnene

og paa Romerike (Rasch), og Ungfugle oftere skudte, men ogsaa

i Landets nordlige Dele. I Trakterne om Christianiafjorden have

de ofte forekommet, endog flokkevis, saasom ved Drøbak 1824

(Nyt Mag. f. Naturv. 4 B. p. 170). I Chr.sand Stift ere de skudte

i Robygdelaget, samt ved Næs Jernværk Høsten 1864 (Aall);

langs Vestkysten ved Stavanger Sommeren 1861 (Bahr), og i

Søndfjord (Landm.). Endvidere er den i Nordland bemærket i

Gilleskaal Vaaren 1866 (Lundgr.); endelig er den i Finmarken

endog flere Gange bemærket og skudt i Trakterne om Varanger-

fjorden lige til de sidste Aar (Smf. 1. c. p. 82, Nordvi.)i. Columha,

Lin. Tur tur aur it u.^, Ray.

' P. 7-upir.ola, Pall., Gelasfes, Teinm. 2 Individer, der antages at have været

af denne Art, kom Schrader i Hænde i Østlinmarken 1850 (Rasch); blot det

ene af disse omtales i Påsslers Afhandl. : „Schraders Beobacht. iiber die Vog.

Lapplands" og dette under Navn af F. Tur tici- (Cahanls' Journ. f. Ornith. 1853,

p. 242).
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B. Curs ores, lUiger, Sundevall.

Ord. VI. Gallinae, Linné.

Sy rr håptes, 111.

129. S. par od ox us. Pall Viste sig Sommeren og Høsten

18631 flokkevis i Landets sydlige og vestlige Dele, og flere Indi-

vider bleve fældede. Første Gang blev en Flok paa 14—15 St.

, bemærket ved Mandal i Midten afAug. ; 2 Individer bleve skudte,

og af Dr. Roscher indsendte til Univ. Mus. (Nyt Mag. f. Naturv.

13 B. p. 432.) Senere bleve Indiv. skudte ved Øieren og i Laur-

dal ; langs Vestkysten bleve 5 Individer skudte i Lindaas i Nord-

hordland, og 2 i Nordfjord under 62" (Koren). Af disse sidste

opbevares flere paa Musæet i Bergen.

Tetrao, Lin.

130. T. Urogallus, Lin. Har sin fornemste Udbi-edelse i

de østlige Stifters Skovtrakter, hvor den ruger talrigst fra Smaa-

lehnene og Chr.sand af op til Alten. Endnu nordligere forek.

den ved Nordcap (Nilss.), og ruger i Sydvaranger, sjelden i Ta-

-^"^/"^nen i Østfmmarken (Smf., Nordvi). Sparsommere findes den langs

^'Z' Vestkysten, hvor den næsten alene forek. i de indre Dele; kun

sjelden viser den sig i Kysttrakterne, men mangler dog ikke

ganske paa enkelte af de større Øer, saasom Stordøen (Smf.).

Paa Fjeldsiderne overskrider den fra og til Naaleskoven, og viser

sig i Birkebeltet.

Tilfældigt varierende Individer, ufuldstændige Albinosformer,

samt sterile Hunner opbevares i Musæerne i Chria., Bergen og

paa Næs Jernværk.

131. T. Tetrix, Lin. Alm. rugende fra Landets sydligste Dele

op til Polarcii'kelen, sjeldnere nordenfor denne, hvor den blot er truf-

i

"

fen i Lofoten (Barth), men endnu ikke bemærket i Finmarken.

' Ved en beklagelig Trykfeil i det anførte Citat af Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. staar

Aaret angivet til 1861, istedetfor til 1863.
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I stort Antal forekommer den i Vestlandets Løvskove, og stiger

paa Fjeldsiderne alm. op i Birkebellet.

Talrige afvigende Former, saasom mere eller mindre fuld-

stændige Albinos, tilfældigt varierende Individer, samt steiile Hun-

ner opbevares i de forskjellige Musæer (Nyt Mag. f. Naturv. 13

B. p. 426).

Af Hybriden T. Urog al 1 oides omtales Hanfortnen allerede

af flere Forff. i forrige Aarbnndrede, saasom fra Gudbrandsdalen

(Smf, sen. 1795) og Hadeland (Hammer 1797). Senere har den

vist sig at være temmelig alm. i Landets sydøstlige Dele, især

i Smaalehnene, paa Romerike, i Valders og Østerdalen, og flere

Individer bringes aarlig tiltorvs i Chria. Ligeledes er den ikke

sjelden i Nedenæ.s i Chr.sand St. (Aall); nordenfor Fjeldryggen

er den oftere skudt om T.hjem, i Ørkedalen og i Surendalen

(Lundgr.). Hunformen træffes sjeldnere, eller er oftere overseet.

Af Hybriden T. Lagopoides er ligeledes Hanformen allerede

i forrige Aarhundrede beskreven fra Gudbr.dalen og Valders af

Smf. sen. 1795 (Top. Jonr. 14 H.). Senere er den skudt ved

Røraas 1837, i Thelemarken 1840, ved Østerrisøer 1843, i Øster-

dalen 1851, samt ved Kongsvinger 1863. Hunformen vides endnu

ikke med Sikkerhed bemærket; i Aalls Musæum opbevares et

Individ, skudt i Nedenæs Vinteren 1864, der i flere Retninger

afviger fra alle andre Beskrivelser af denne Form: Tetrao Lngo-

pnides magnitudine Lag o pi sub alpinae, albus, rectricihns et alis

vebit iiiT etraone Tetrice f ferriigineis^ nigrofasciatis, loris nigris,

structura et forma rostri toto nelut in Lag op o rupestre h.

Te tras tes, Keys & Blas.

132. T. Bonasia, Lin. Udbredt alm. i alle Landets Naale-

skove fra Smaalehnene op til Nordland, hvor den af Boie er truf-

fen ved Foldereid under 65". I de vesthge Dele er den allerede

sjelden ved Chr.sand (Clausen), og mangler ganske i hele Bergen

Stift, muligens med Undtagelse af de Langfjeldene nærmestlig-

gende Egne (Budstikken for 1820). I meget trange og alle højt-
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liggende Dalfører forekommer den sparsomt, og forsvinder paa

Fjeldsiderne allerede i de subalpinske Dele. Tetrao, Lin. Bo-

na si a lagopus, Brehm.

Lagopus, Briss,

133. L. alhus, Lin.., subalpina, Nilss. Alm. Rugefugli Birke-

beltet i alle Landets Fjeldegne, samt i Kysttrakterne fra Stavan-

ger af op til den russiske Grændse, men mangler ganske i de

lavere Trakter østenfor Clir.fjorden. I overordentlig stort Antal

i^iL/ forekommer den paa Øerue nordenfjelds, især i Lofoten og Ve-

steraalen; mod Syd ruger den paa alle Kjeldene i Chr.sand Stift,

samt endog sparsomt paa Ringerike og Højderne om Chria, Om
Vinteren besøger den ofte de allersydligste Dele, og enkelte In-

divider ere saaledes skudte ved de fleste af Byerne rundt Chr.-

fjorden, samt langs Chr.sand Stift ned til Lindesnæs. Tetrao, Lin.

134. L. r IIpes tris, GineL, alp in a, Nilss. Ruger alm. paa

^
Fjeldene ovenfor Trægrændseu, i størst Antal i de nordlige Stif-

ter op til den russiske Grændse, inen talrigt ogsaa paa alle Dov-

res og Langfjeldenes Forgreninger ned til Norefjeld i Krydsherred

og Hekfjeld i Chr.sand St. (584*^). Om Vinteren besøger den

sparsomt de vestlige, men neppe nogensinde de sydlige Lavlande.

Tetrao lagopus, Lin.

Per di x, Briss.

135. P. riner ea, Briss Indvandrede første Gang 1733 fra

Bohuslehn gjennem Smaalehnene, fredlystes i 3 Aar (Pontopp.),

udbredte sig over hele Chria. St., forekom endim 1780 paa Ha-

deland (Hammer), men forsvandt efterhaanden mod Aarhundre-

dets Slutning. 1 1811 indvandrede den paany, og er perio-

disk bleven talrig i Chria. og Hamar Stifter, samt i de østlige

Dele af Chr.sand Stift. Langs Vestkysten har den endnu ikke

vist sig, og er forsøgt forgjæves at indføres omkring Stavanger

(Bahr). Dette er lykkedes bedre i de sydlige Dele af T.hjems

St., hvor den i de seneste Aar er trængt op til Lidherred, under

(-11-
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64*^ (Lundgr.). Paa Fjeldsiderne er den funden rugende lige op

i de subalpinske Dele, saasorn i Opdal 1841 (Rasch). St arna,

Bonap. Tetrao Perdix, Lin.

Ortygion, Keys. & Blas.

136. 0. Coturnix, Lin. Ruger tem. talrigt i de lavere Dele

af Chria og Hamar Stifter op til Egnen om T.hjemsfjorden, hvor

den oftere er bemærket i Surendalen (Brandt); et enkelt Individ

er skudt ved Tromsø og opbevares paa den lærde Skoles Sam-

ling (Lundgr.). Langs Vestkysten er den sjelden, men dog be- "",

mærket i SøndQord Sommeren 1858 af Dr. Bidenkap. I vertical

Retning er den funden rugende i de højere subalpinske Dele i

Foldalen paa Dovre (Siebke). Perdix, Lin Telrao, Lin. Co-

turnix commun i s, Bonnat.

Ord. VIL Grallae, Linné.

Charadrius, Lin.

137. C. apricarius, Lin.., plnvialis, Lin I Landets indre,

sydøstlige Dele forek. den rugende udelukkende i Vidiebeltet paa

Kjeldene, men sees aldrig uden under Trækket i de lavere Dele.

Særdeles talrig er den derimod overalt langs Kysten, saavel paa

Kjeldene, som paa lyngbevoxede Steder i enhver Højde over Ha- '^'^

vet, lige fra den russiske Grændse sydover til Jæderen og Chr.-

sand, samt hist og her paa de flade sydøstlige Kystøer, til og med
pna Hvaløerne (Nyt Mag. f.Naturv. 14 B. p. 23)^. Plnvialis, Brelun.

End rom i as, Boie.

138. E. morinellus, Lin. Vaartrækket slaar i store Skarer w Jct^ ««««»,

ind paa de sydlige Kyster i det smale Belte fra Lindesnæs og op '\_'^'^^<-'!^^

' I Hanimeis Fauna Norvegica, Kbhvn._ 1775, læses følgende i 1 B. p. 44: ,,Af
'^'' '^^"^^ '**»

Otis Tetrax ere tvende for nogle Aar siden fangede paa Smølen, men Hr.

Bisp Gunnerus mener, at de ere did fordrevne ved en Storm." Uagtet oven-

nævnte Værk i usædvanlig høj Grad vidner om Mangel paa Kritik og Kyn-

dighed fra Forfatterens Side i enhver Retning, turde ovenstaaende Notits, væ-

6entlig paa Grund af den Forbindelse, hvori den er sat med Gunneri Navn,

muligens ikke savne al Grund.
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^^jAå^ Ci^ til det nederste af Jæderen, hist og her ogsaa paa de vestlige og

dUtJi^'j <^f. nordlige Kyster. Herfra udbreder den sig paa alle de høiere Fjelde,

"^
i stort Åntal i de nordlige Stifter op til den russiske Grændse, men

ogsaa alm. ovenfor Birkegrændsen i de sydligere Dele, især paa

Dovres og Langfjeldenes Forgreninger lige ned paa Norefjeld i

V 7 Krydsherred, og Hekfjeld i Thelemarken (59"). Tilbagetoget gaar

<ii i^^^dior/^^^^"^^^^ samme Vei, som om Vaaren, men i Regelen østligere

/æi^ u.jf ,i^^eh(\ Landet. Kun ganske undtagelsesvis berøres under Trækket

V ***''^^^C(je sydøstlige Lavlande, hvor de først i de seneste Aar, ved Moss

iU /fetmif^ 'Høsten 1865, og ved Øieren Vaaren 1867, ere bemærkede. Cha-

On-i.G-.f/^./ifi; radrius, Lin Pluvialis, Brehm.

Aegialites, Boie.

139. A. Hiaticulo, Lin. Alm. rugende langs hele Kysten

fra Hvaløerne op til den russiske Grændse, paa gunstige Locali-

teter i stort Antal; endvidere hist og her paa grusede Strand-

'"^"^
bredder i Landets indre Dele, endog paa Fjeldene i og ovenfor

Birkegrændsen, saasom ved Syndinvand i Valders (Printz), ved

Ronderne (Rasch), paa Dovre (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B. p. 157),

samt ved Røraas (Lundgr.). Charadrius, Lin.

140. A. can ti anus, Lath. Et enkelt Individ blev Høsten

1864 skudt paa Jæderen, hvor den muligens oftere forekommer,

og indsendt til Bergens Musæuni (Bahr, Stavang. Omegns Fugle).

Charadrius, Lin. * -^rtiZéf

141. A. minor, M. & W., fluviaiilis, Bechst. Ruger alm.

paa de flade Kystuer og sandige Fjordbredder i Chria. og Chr.sand

;;.
Stifter, sparsommere langs Vestkysten op til T.hjemsfjorden, hvor

den endnu er fundet rugende i Surendalen (Brandt). I Landets

indre Dele er den ikke sjelden ved de lavereliggende større Ind-

søer og Elvebredder, saasom Øieren, Fiskumvand, Valders, Rans-

fjorden og Glommen. Charadrius, Lin.

Squatarola, Cuv.

142. S. helvetica, Briss. Ruger hist og her paa Fjeldene,

""^^ fornemmeUg i Landets nordlige Dele, hvor den er truffen om Som-
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rneren ved Sulitjelma (Løvenbjelm), ved Nordkyn (Wallengr., Naum.

f. 1854), samt flere Gange i Østfinm. (Nordvi). I de sydligere

Dele viser den sig oftest om Høsten, da den aarlig træffes, tildels

i B"lokke, i Omegnen afChria. ; ligeledes er den skudt ved Frede-

rikstad, ved Chr. sand, ved Farsund, samt i det Indre af Landet

ved Mjøsen og Tyrifjorden, og turde muligens ruge ogsaa paa de

sydlige Fjelde, Charadrius, Lin. Vanellus melanogaster, Mey.

V an el lus, Briss.

143. V. cristatus, M. & W. I overordentlig stort Ånfal

ruger den paa Jæderen og Lisferland i Chr.sand Stift, temmelig

hyppigt langs Vestkysten saavel paa Fastlandet, som især paa

Øerne op til Smølen, sparsomt mod Nord til Nordland, og over-

skrider regelmæssigt ikke Polarcirkelen ; i Mai 1868 blev et Ind.

skudt ved Varangerfjorden. Østenfor Lindesnæs ruger den i min-

dre Antal paa de flade Kystøer, saasom paa Hvaløerne (Nyt Mag.

f. Naturv. 15 B. p. 12). De sydlige Fjordhunde besøger den jevnligt-

Høst og Vaar, men sparsommere Landets indre Dele, hvor den er

bem. paa Hadeland (Hammer), Eker (Hofgaard). Åasoral (Schiib.),

samt flere Gange endog høit op iGudbr. dalen, saasom i Juli 1832

(Esm.) og i Juni 1867 (Barth). Omtales allerede 1715 af Ramus (efter

ham Pontopp.) som forekommende „i Tønsberg Lehn og Borresys-

sel." Tvinga Vanellus, Lin.

Strepsilas, 111.

144. S. Inter pr es, Lin., co Har is, Temm. Ruger spredt

rundt hele Skjærgaarden, i størst Antal fra T.hjemsfjorden af og

op til ovenfor Polarcirkelen
;

i hele Nordland forek. den endog hyp-

pigt, saasom ved Bodø (Godman, Ibis f. 1861, p. 86 ), ligesom

den ruger ingenlunde sjeldent i Lofoten og hele Øsifinm. (Smf.,

Nordvi). Ved de sydlige og vestlige Kyster sees den oftest under

Træktiderne, dåden især om Vaaren træffes temmelig hyppigt paa

Hvaløerne, Listerland og Jæderen, samt paa Kysterne af Beigen

Stift op til Nordfjord. Sjelden besøges de dybere Fjordbunde, og

aldrig Landets indre Dele. Tringa Interpres et niorinel la, Lin.

4
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Haetnatopus, Lin.

145. //. ost r il egns, Lin. Altn. i-ugende rundt hele Kysten

fra Hvaløerne op til den russiske Grændse. Fra og til har den

vist sig i Landets indre Dele, saasom i Thelemarken ved Nord-

.sjø (Schiibeler), paa Eker ved Fiskurnvand (Hofg.), ved Mjøsen

(Nyt Mag. f. Naturv. 14 B. p. 107), samt flere Gange, endog flok-

kevis, i Valders (Printz).

Tel mat ias, Boie.

146. T. G aUinago, Lin. Udbredt mer eller mindre talrigt

i alle Landets Dele, sparsomst langs de vestlige Kyster. Hyppigst

foi-ek. den i de nordlige Stifter saavel paa Fastlandet, som paa

i-'-' Øerne op til den russiske Grændse; i de sydlige Dele synes den

at foretrække det subalpinske og alpinske Gebet, hvor den ruger

alm. paa alle Fjeldskraaninger op i Birkebeltet. Paa Lavlandet

findes den hyppigst under Trækliderne, men ruger dog paa de

fleste Steder i mindre Antal, paa enkelte flade Kystøer, saasom

paa Hvaløerne, endog i Mængde (Nj^t Mag. f. Naturv, 15 B. p. 11).

Overvintrer fra og til i de vestlige Egne, saasom i Etne i Har-

danger (Smf., Brev af 1868). Scolopax., Lin

147. T. Gallinula, Lin. Ruger hist og her fra Landets

nordligste Egne indtil søndenfor Dovre. Oftest er den om Som-

meren funden ovenfor Polarcirkelen, saasom i Lofoten (Boie), ved

^' Bodø (Godman, Ibis f. 1861 p. 90), Tromsø (Lilljeb. Vet. Ak. H.

':^ f. 1850), samt i Østfinm. (Smf. 1. c. p. 83). I de sydlige Trakter

er den fundet rugende i Juni 1862 i Valders af Dr. Printz (61'^).

Høst og Vaar, samt om Vinteren, forek. den ikke sjelden i de

sydlige Dele, saavel i Kysttrakterne, som i det indre af Landet.

S co lo pa x, Lin. P hilolimnos, Brehm.

148. T. major, Lin. Ruger i de sydlige Stifter særdeles

rj talrigt, men næsten udelukkende i Vidiebeltet paa Fjeldene, og

kun under Trækket viser den sig, i Regelen blot paa bestemte
''

Steder, i stort Antal paa Lavlandet. Langs Vestkysten ruger

den hist og her colonivis lige ned til Søen, saasom ved Stavanger
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(Landm.), Bergen (Barth, Jagaref. tidskr. 1 B.), ?amt i Nordfjord

(Krogh). Nordenfor T.hjemsfjorden ruger den ahn. i enhver Høide

over Havet op til Tromsø, men vides endnu ikke beni. i Østfinm.

Sc ol op a x, Lin.

Scolopax, Lin.

149. S. Rusficola, Lin. Alm. rugende i alle Landets Skov-

egne op til Bodø, men er nordenfor Polarcirkelen blot trufien en-

keltvis, saasom i Lofoten (Barth). Særdeles talrigt forek. den i

alle Vestlandets Løvskove, samt ovei^alt i Granskovene i de indre,

østlige Dele, men kun yderst sparsomt paa skovlose Strækninger,

saasom paa hele Listerland og Jæderen. Paa Fjeldsiderne ruger den

neppe nogensinde ovenfor Naaletræernes Grændse, men besøger

jevnlig om Høsten Vidieregionen (Barth). Overvintrende Indivi-

der ere bemærkede hist og hf^r ved de sydlige og vestlige Kyster

op til Nordfjord (Krogh, Top. Stat. Saml.), især aarlig i Trakterne

om Chr.sand og de nærmestliggende Byer.

Limicola, Koch.

150. L. jiygmaea, Lnlli.., p I (itijrhincha , Temm. Ruger

spredt saavel i Landets nordligste Dele, saasom i Finm. (Rasch),

og ved Bodø (Nilss.), som paa de sydlige Fjelde, hvor den forek.

temmelig hyppigt paa Dovres og Langfjeldenes Forgreninger. Saa-

ledes er den funden rugende paa Gudbr.dalsfjeldene lige ned paa

Neverfjeld ved Lillehammer (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B. p. 126), i

Jotuntjeldene ved Vinstervandene, samt oftere paa Valdersfjeldene,

lige ned til Land under 60^^ (Printz). Under Trækket viser den

sig sparsomt paa Lavlandet, og er herunder skudl i Ørkedalen

(Lundgr.), samt flere Gange omkring Chria. Tvinga, Lin.

Ca lid ris, Cuv.

151. C- orenaria, Lin. Viser sig sparsomt, oftest blot un-

der Træktiderne, rundt Kysten, men ruger dog hist og her, muli-

gens især i Landets nordligste Dele. Ved Tromsø hemærkedes

Ungfugle i August af Lilljeb. (Vet. Ak. Handl. f. 1850 p. 322); i

4-::-



52

Østfiniii. opgives den som rugende af Schrader, hvilket betvivles

af Smf. og Nordvi. I de sydlige Dele vides blot et enkelt Individ

skudt 1830 ved Farsund, et andet Høsten 1840 ved Chria. afCons.

Siebke. Tringa, Lin. Trin ga Calidris, Lin.

Trin ga, Lin.

152. T. Cann'ns, Lin., islandica, Lin. Ruger sparsonnt paa

Bjeldsletterne ovenfor Polarcirkelen, saasom i Østfinrnarken (Smf.,

Nordvi). Under Trækket viser den sig om Høsten, men næsten

aldrig om Vaaren, saavel ved de nordlige Kyster, saasom ved

Tromsø (Lilljeb. 1. c. p. 321), og i Nordland (Esmark), som i de

sydlige Fjordbunde, hvor den i Aug. og Sept. er temmelig alm.

i Chria. fjorden (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 444), og er skudt

ved Farsund (Rasch), og paa Jæderen (Bahr.). Canutus islan-

dicus.) BreJan.

Pel id n a, Cuv.

153. P. marilima, Briimi. Hyppigt rugende paa Østfinmar-

kens Myi-er i koi-fere eller længere Afstand fra Søen (Smf. 1. c.

p. 82, Nordvi). Høst og Vaar, samt om Vinteren besøger den i

store Skarer fornemmelig de nordlige og vestlige Kyster, noget

sparsommere, og uden at trænge ind i de dybere Fjordbunde,

Strækningen iVa Lindesnæs til Hvaløerne. Ogsaa om Sommeren

viser den sig temmelig alm., tildels flokkevis, rundt hele Kysten,

dog neppe nogensinde rugende. Tringa, Lin.

154. P. subarcuaia, Lin. Er skudt om Sommeren i Finmar-

ken, men endnu ikke med Sikkerhed funden rugende i Landet.

Under Træktiderne er den oftere bemærket om Høsten, men næ-

sten aldrig om Vaaren, saavel ved de nordlige Kyster, saasom

ved Tromsø i Aug. 1849 (Lilljeb. 1. c. p. 322), som ved de sydlige;

saaledes er den flere Gange skudt ved Stavanger (Bahr), ved

Farsund (Rasch), samt i Chria. dalen saavel ved Fjorden, som paa

den nærliggende Indsø Øieren. De bemærkede Indiv. have oftest

været Ungfugle. Tringa, Lin.

155. P. alpina, Lin., variahilis, Temm. Ruger alm. i de
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nordlige Stifter, saavel paa Øerne, som paa Fastlandet op til den

russiske Grændse; søndenfor T.hjemsfjorden tindes den colonivis

paa gunstige Localiteter langs de vestlige og sydlige Kyster, og

ruger saaledes i overordentlig stort Antal paa Listerland og Jæ- tt

deren, men sparsommere østenfor Lindesnæs, hvor den er bemær- „

ket om Sommeren dybt ind i Chr. fjorden (Rasch). I de indre,

østlige Dele forekommer den alene paa Fjeldene, hvor den ruger

alm. paa Dovre, i Jotunfjeldene og paa Langfjeldene med alle deres

Forgreninger; under Trækket er den særdeles talrig rundt de

sydlige Kyster og paa de lavereliggende Indsøer.^ Tring a, Lin.

A c 1 d r m a s, Kaup.

156. A. minuta, Leisl. Ruger hist og her i Finmarken, saa-

vel ved Søen, saasom ved Vadsø (Esmark, Juli 1866), som i de
,

indre Dele langs Tanaelven (Nordvi), men som en østlig Form iy,

sees den her, som overalt i Landet, hyppigst under Træktiderne.

Saaledes er den Vaar og Høst alm. i Selskab med foregaaende

Art paa de fleste Steder rundt Kysten, samt paa de lavereliggende

Indsøer, saasom Øieren. Trin ga, Lin. Pel i dua, Cuv.

157. A. Temminckii, Leisl. Ruger alm. i Østfinm. (Smf.,

Nordvi), og besøger de sydlige og vestlige Kyster alene under ^^

Træktiderne, da den er alm. paa de fleste Steder, saasom ved

Tromsø (Lilljeb.), ved Bodø (Godman Ibis f. 1861, p. 90), ved

T.hjem og i Ørkedalen (Lundgr.), samt ved Chria. (Nyt Mag. f.

Naturv. 13 B. p. 443). Tringa, Lin. Pelidna, Cuv.

Machetes, Cuv.

158. M. pugnax, Lin. Har som Rugefugl sin fornemste Ud-

bredelse i Finmai-kens indre Dele, hvor den forekommer alm., og ',',

omtales allerede 1698 af Lillienskiold i hans „Speculum boreale."
,

I Landets sydlige Dele ruger den hist og her, helst i de nogel

høiereliggende Dalfører, saasom i Valders (Pi-iniz), Gudl)rands-

dalen (Nyt Mag. f. Naturv. 14 B. p. 107), samt i Lærdal, men

' T. Schhizii, Brehm, opgives af Schrader at ruge alm. i Ostfinm. (Cab. Jouru.

f. Ornith. 1853 p. 307), men dette benegtes af Smf. (1. c. p. 82).
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ogsaa paa Lavlandet, saasom paa Romerike og Hedemarken. Un-

der Trækket er den især om Høsten særdeles talrig paa enkelte

gunstige Localiteter, saasom i Chria. dalen, Smaalehnene, ved Sta-

vanger (Bahr), ved T.lijem (Lundgr.), samt paa flere Steder ved

de nordlige Kjster. Tringa, Lin. Philoinachus, Moehr.

P hal ar op us, Briss.

159. P. 7-11 fus, Bechst., platyrhinclius., Temm. Besøger spar-

somt og uden at ruge de scandinaviske Kyster. Vaartrækket

synes ikke at berøre Norge, men allerede i August ere de oftere

bemrerkede i Sommerdragt i Øsifinm., og træffes indtil i October

(Smf. 1. c. p. 83). Ved de sydlige Kyster har den blot vist sig

om Vinteren, oftest i October og November, da den flere Gange

er skudt i Chria. fjorden (Nyt Mag. f. Natnrv. 13 B. p. 445), sidste

Gang 2 Indiv. i Jan. 1866. Tringa lobata, Lin. Lohipes,Cuv>.

160. P. liyperboreus, Lnth., angustirostris, Schintz. Ru-

ger alm. ved Indsøer og Ferskvande indenfor Polarcirkelen, saa-

vel paa alle Øerne, i^ær i Lofoten og Vesteraalen, som paa Fast-

landet op til den russiske Grændse. I de senere Aar er den

ligeledes funden rugende pna de sydlige Høifjelde i Vidiebeltet,

saasom af Lilljeborg ved Troldtinderne i Romsdalen, af Forst-

mester Barth o. fl. ved Fokstuen paa Dovre (Nyt Mag. f.

Naturv. 14 B. p. 159); ligeledes omtales den i T.hjemske Selsk.

Skrifter (HI B. 1765) som rugende i Størdalen. Om Høsten og

Vinteren besøger den jevidig de sydlige Kyster, og er ofte skudt

paa Sirækningen østenfor Lindesnæs, fornemmelig i Chria. fjorden.

Tringa hi/perborea et fusca, Lin. Lobipes, Cuv.

To tan us, Bechst.

161. T. Glattis, Lin. Alm. rugende ved Fjeldmyrerne

paa de sydlige Høiljelde, især paa Dovre, i Ronderne, Jotunfjel-

dene, samt Fjeldene i Gudbrandsdalen, Valders og Østerdalen;

noidenfor Fjeldryggen forekommer den i de indre Dele afT. hjem

Stift op til Polarcirkelen, og findes endnu ovenfor denne rugende
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til og med i Østfinm. (Smf.). I mindre Antnl ruger den hist og

her paa Høiderne i de sydlige lavere Dele, saasom paa Hedemar-

ken, samt paa flere Steder i Trakterne om Cliria. fjorden. Under

Trækket besøger den aarlig, tildels i store Flokke, de sydlige

Kyster og Lavlande; langs Vestkysten er den overalt sjelden og

vides ikke med Sikkerhed beniærket i Bei-gen Stift. Scnlop ar,

Lin. Glottis chl oropus, Nilss.

162. T. fusens, Briss. Ruger i ikke ringe Åntal i Landets

nordlige Dele, saavel paa Øerne, saasom i Lofoten (Barths som

paa Fastlandet, hvor den endog i Østfinm. er temmelig alm.

(Smf, Esmai'k). Ligeledes er den funden rugende hist og her i '« /?,/

de sydligere Dele, saasom i Ørkedalen i T.hjem St., hvor den

oftere er skudt (Lundgr.), samt paa Fjeldene i Land og Valders

(Printz), men viser sig paa Lavlandet kun ydei'st sparsomt under

Trækket, da den er skudt ved Chria. 1837 (Esmark), ved Næs

Jernværk (Aall), samt ved Farsund 1830 (Rasch). Sc ol op ax

Totanus, Lin.

163. T. Calidris, Lin. Alm. rugende paa de fleste Steder

rundt hele Kysten fra Hvaløerrie op til den russiske Grændse,

fornemmelig i overordentlig stort Antal paa Listerland og Jæde-

ren. I Landets indre Dele forekommer den især paa Fjeldene,

hvor den ruger alm. i de sydlige Stifter, men dog ogsaa i mindre

Antal paa Lavlandet, hvor den overalt er hyppig under Trækti-

derne. Scolopax, Lin.

164. T. ochropiis, Lin. Forekommer om Sonnneren mer

eller mindre talrigt op til Egnene om Trondhjemsfjorden, men

sees overalt oftest under Træktiderne. Mod Nord er den truflfen
,

rugende endog ovenfor Polarcirkelen ved Bodø (Godman, Ibis f.
'

1861, p. 87). Temmelig hyppigt ruger den paa Listerland (Rasch),

men forek. kun yderst sparsomt langs Vestkysten. Paa Fjeldsi-

derne ruger den ovenfor Trægrændsen, saasom paa Dovre (Nyt

Mag. f. Naturv. 14 B. p. 158). Tring a, L.

165. T. Glareola, Lin. Ruger alm. i Landets indre Dele, (

(-\i/
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fornemmelig fra Polarcirkelen nf, og op til den russiske Grændse;

ligeledes er den byppig sj^dover gjennem T.hjem Stift, og ruger

i de sydligere Dele colonivis, især i Birkebeltet paa Fjekiene,

saasotn paa Dovre og Langtjeldene med deres Foi'greningei'. I

mindre Antal ruger den paa Lavlandet lige ned til Egnene om

Bunden af Chria. fjorden, hvor den overalt er hyppig under Træk-

tiderne. Langs Vestkysten nordenfor Jæderen forek. den ligesaa

sparsomt, som foregaaende Art. T ring a, Lin.

Actitis, Illig.

166. A. hypoleucos, Lin. Jevnt og talrigt udbredt ved Elve

og Ferskvande i alle Landets Dele, men stedse i mindre Antal

umiddelbart ved det salte Vand. Paa Fjeldene er den hyppig lige

op til Snegrændsen. Totanus, Lin.

Lim osa, Briss.

167. L. aegocephala, Lin., melannra, Leisl. Ruger spar-

somt i Finmarken, hvor den sidste Gang blev skudt af Prof. Es-

mark i Juli 1866," men sees her oftest blot Høst og Vaar

(Smf. 1. c. p. 83). I Landets sydlige Dele er hidtil blotet enkelt

Individ skudt ved Fr. hald Vaaren 1860 (Nyt Mag. f. Naturv. 15

B. p. 41). Scolopax, Lin.

168. L. rufn, Briss. Forekommer flokkevis i Østfinm., især

under Træktiderne, og antages her at ruge (Smf.); ved de sydlige

og vestlige Kyster viser den sig sparsomt om Vaaren, men noget

hyppigere under Høsttrækket. Saaledes er den oftere skudt ved

Chria. (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 450), ved Porsgrund 1846

(Schiib.), paa Lister 1830 (Rasch), paa Jæderen 1864 (Bahr), paa

Statlandet 1813 (Krogh, Top. stat. Saml.), samt flere Gange i Eg-

nene om T.hjemsfjorden, første Gang 1817 (Boie, Tageb. p. 822),

senere ved Levanger 1850, i Ørkedalen 2 ludiv. 1865, samt ved

T.hjem 1867 (Lundgr.). I Landets indre Dele er den skudt paa

Modum (Rasch). Scolnpax lapponica, Lin.
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N u m e n i u s, Cnv.

169. A', arcuata, Lin. Langs Vestkysten alm. rugende fra

Lindesnæs til nordenfor Lofoten, saavel paa Fastlandet, saasom i

stort Antal paa Jæderen, som fornemmelig paa Øerne; i mindre ,.

Antal ruger den endnu i Østtium. (Smf., Nordvi). I de indre "

østlige Dele er den sjelden om Sommeren, men dog truf!en "^

endog høit oppe i Birkebeltet paa Fjeldene, saasom i Vaage i

Gudbr. dalen (Barth o. fl.). Høst og Vaar er den alm. ved de

sydlige Kyster. Scolopax, Lin.

170. N. Phoeopus, Lin. Ruger fornemmelig nordenfor Fjeld-

ryggen, hvor den især er talrig i Egnene om T.hjemsfjorden

;

ligeledes er den alm. indenfor Polarcirkelen i Lofoten og Vester-

aalen, og forek. sparsomt i Østfinm. lige op til den russiske

Grændse (&mf., Nordvi). Søndenfor Dovre er den trufTen i Jotun-

fjeldene (Barth), samt i Valders (Printz), og er temmelig hyppigt ud- ,u

11?

bredt paa Fjeldsiderne i Chr. sand St,, saasom i Aaseral (Schlib.). ,
;.

De vestlige og sydlige Kyster besøger den blot under Træktiderne.

En overvintrende Flok Ungfugle, hvoraf flere bleve skudte, beniær-

kedes paa Romerike 1839—40 (Skill.-Mag. f. 1847). Scolopa.r, Lin.

Re cur vir ostra, Lin.

171. E. Avoeetta, Lin. Sparsomt bemærket ved de sydlige

Kyster. Omkring Chr. sand og Mandal har den oftere vist sig,

og idetmindste 1 Individ er skudt (Clausen); ved Frederikstad blev

et Individ skudt 1840, et andet bem. afBureauchefWedel-Jarlsberg

ved Chria. 1843 (Nyt Mag. f. Nat. 13 B. p. 451). Ogsaa i Lan-

dets indre Dele har den forekommet, og er saaledes skudt 1846

paa Hedemarken (Hørby).

Grus, Pall.

172. G. cinerea., Bechst. Har sin fornemste Udbredelse om

Sommeren paa de store, øde Fjeldmyrer i Hamar Stifts østlige

Dele, hvor den ruger temmelig talrigt især i Elverum, Løiten, i

Kl

Aamodt og Finskogen under 60|^^, sparsommere nordover paa

Gudbrandsdals- og Østerdalsfjeldenes Forgreninger, samt i Jotun-

fjeldenejige ned i Land (Printz). Mod Nord ere de endnu be-
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niærkede paa Herø i Nordland Juni 1833 (Esmark), samt flere

Gange i Østfinm. (Smf.), sidste Gang 2 Indiv. i Juni 1863 (Nordvi).

Paa de sydlige Lavlande sees den aarlig under Trækket, ofte, især

i Chria. dalen og i Smaalehnene, i smaa Flokke; i de vestlige

Dele ere enkelte Indiv. bemærkede i Nedenæs (Aall), og anføres

1784 som truflen i Søndmør (Strøm, Supplem. til Søndmøers Be-

skr.). A r de a Grns^ Lin.

Ibis, Moehr.

173. /. falcinellus, Lin. Har flere Gange vist sig i Landet.

Ved Bodø under 67*^ blev et Individ skudt i 1835; senere er et

Individ skudt ved Imsjøen i Ringebo (Rasch). Ved Chria. er

den enkelte Gange bemærket, og en Ungfugl skudt Høsten 1839;

denne findes opstillet paa Univ. Mus. I Juli 1862 observeredes af

Forf. et Indiv. ved Drammen. Ved Bergen bleve 2 Indiv. skudte

i 1848 (Koren). Tan ta his., Lin. P leg ad is, Kaup.

Ciconia, Briss.

174. C. alba, Briss. Viser sig aarlig enkelt eller parvis,

især om Vaaien, men ogsaa undertiden om Sommeren, i Landets

sydøstlige Dele, dog uden nogensinde at ruge, især omkring

Byerne Fr. hald og E'r.stad, samt' i Chria. dalen (Nyt Mag. f. Na-

turv., 13 B. p. 453); paa det sidstnævnte Sted viste sig Vaaren

1837 en Flok paa 26 Indiv. (Esmark). Vestenfor Chria.fjor-

den er den bemærket paa Eker (Strøm), ved Horten (Esmark),

fra og til ved Skiensfjorden (Schub.), flere Gange i Nedenæs (Aall),

enkelte Gange om Chr.sand (Clausen), samt fra og til ved Sta-

vanger (Bahr). Pontoppidan omtaler den 1753 som „seet paa

Vestlandet uden at bygge" (Norges naturl. Beskr.); i Etne i

i Hardanger bemærkedes den i April 1867 (Smf.). Ardea Cico-

nia, Lin.

175. C. ni gr a, Lin. I Aug. 1839 blev et Individ skudt ved

Frederikstad, og opbevares paa Univ. Mus. Senere er et yngre

Individ skudt i Vang paa Hedemarken (Rasch), Ardea, Lin.
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Ardea, Lin.

176. A. cinerea^ Lin. Ruger colonivis alm. langs Vestky-

sten fra Stavanger af og op til ovenfor T.lijemsfjorden ; ved Nord-

lands Kyster er den sjelden, men endna bemærket af Boie ved

Helgeland under 66" (Tageb. p. 310). Østenfor Lindesnæs samt

i Landets indre Dele sees den sporadisk, og hovedsagelig blot

under Træktiderne; den er jevnlig bemærket i Smaalehnene og

ved Ferskvandene om Chria., paa Ringerike, Eker, Hadeland,

og oftere i Valdersdalen lige op ved Vangsmjøsen, og er endog

fundet rugende ved Randsfjorden (Hammer), samt flere Aar efter

hinanden i Ski Sogn, 2 Mile fra Chria. (Rasch). Ovei-vintrer

hyppigt langs Vestkysten.

Pl a tal ea, Lin.

177. P. Leucorhodia,^ Lin. I 1832 blev et Individ skudt

paa Jæderen, i 1836 et andet i Grevskaberne i Nærheden af Tøns-

berg. Det sidste opbevares paa Univ. Mus.

Ral lu s, Lin.

178. R. aqu aticus, Lin. Ruger aarlig i Kysttrakterne idet-

mindsfe op til T.hjemsfjorden, men bemærkes sjeldent og omtrent

ligesaa ofte om Vinteren, som om Sommeren. Flere Individer ere

skudte i Chria.dalen, fremdeles i Smaalehnene (Nyt Mag. f. Na-

turv. 13 B. p. 454), Nedenæs (Aall), temmelig hyppigt i Omeg-

nen af Mandal (Rasch), ved Stavanger (Bahr), Bergen (Koren),

i Sogn (Landm.), Søndmør (Strøm), Nordfjord (Krogh), paa Smø-

len (T.hjemske Selsk. Skr. II B.), samt i Ørkedalen og om T.hjem

(Lundgr.). Omtales allerede 1764 som rugende i Norge (Briin-

nichii ornith. borealis).

Crex, Bechst.

179. C. prat en sis, Bechst. Alm. rugende overalt i Landets

lavere Dele op til Polarcirkelen, hvor den endnu er hyppig paa

' )veUXOC;, hvid, og poåsOC, i'osen(farvet); enkelte Forf. (Blasius, Newton o. fl)

ikrive neppe med Rette leucerodius, af ASUXOiJ hvid, og SOwSwc, en Heire.
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Øerne udenfor Helgeland (Nilss.), samt ved Bodø (Godtnan, Ibis

f. 1861, p. 90). I stort Antal forekommer den overalt langs Vest-

kysten fra Jæderen af op til T.hjemsfjorden. Paa Fjeldsiderne

stiger den op saa høit, som Agerlandet gaar. Rallus Crex,Lin.

Gallinula Cv ex, Lin.

Ga 11 in ul a, Briss,

180. G. chloropus, Lin. Ruger hist og her i Landets Kyst-

trakter, men bemærkes sjeldent. Ved Stavanger er Redet gjen-

tagne Gange fundet (Bahr, Landm.), ligesaa i Etne i Hardanger

(Smf.); i Egnene om T.hjemsfjorden er den i de senere Aar oftere

bemærket i Rugetiden i Ørkedalen og ved T.hjem (Lundgr.). En-

keltvis ere Individer skudte ved Bodø 1828 (Rasch), ved Chr. sand

(Esm.), ved Skien i Dec. 1862, samt ved Chria. i NoV. 1866.

Fu li ca, Lin. Stagnicola, Brehm. Hy dro gallinula, Lacep.

Ortygometra, Steph.

181. 0. porzana, Lin. Sparsomt rugende i Landets syd-

østlige Dele, saasom paa Romerike (Rasch), og paa Hvaløerne

(Nyt Mag. f. Nalurv. 15 B. p. 12); muligens ogsaa paa flere an-

dre Steder rundt de sydlige Kyster, hvor Individer ere enkeltvis

bemærkede ved Porsgrund (Schlib.), Laurvig (Esmark), Frederik-

stad (Rasch), i Nedenæs (Aall), ved Chr.sand (Clausen), og paa

Jæderen (Schlib.) Rallus, Lin. Gallinula, Briss.

Fulica, Lin.

182. F. atm, Lin. Ruger hist og her, muligens i de fleste

af Landets Dele, dog helst i de sydlige Lavlande. I Chria. Om-

egn samt i Smaalehnene skydes den aarlig, især om Vaaren

;

endvidere ere Individer skudte ved Chr.sand, Mandal, Farsund,

paa Jæderen og Lister, samt flere Gange ved Stavanger og Ber-

gen, fremdeles i Søndmør, Nordfjord, paa Hitteren, oftere om

T.hjem, i Guldalen, samt endelig i Østfinm., hvor det blev Smf.

opgivet, at den var fundet rugende (1. c. p. 84). I Landets indre

Dele er den oftere bemærket paa Romerike (Rasch), i Land (Printz),

samt fundet rugende paa Hedemarken (Stud. Grønstad).
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C. ISTatatores, Illiger, Sundev.

Ord. VIII. Lamollirostres, Ciiv.

Cygnus, Lin.

183. C.musicus, Bechst. Ruger sparsomt i Finmarkens indre

Dele, saasom ved Tanaelven i Karasjok og Polmak Prgdd. samt

ved Pasvigelven (Smf., Nordvi), men neppe nogensinde sønden-

for Polarcirkelen. I Landets sydlige og vestlige Egne sees den

blot under Træktiderne, og overvintrer jevnlig saavel i de indre

Dele paa aabne Steder i de større Vande og Elve, som fornem-

melig blandt. Skjærene rundt Kysten, hvor den forekommer i Øst-

finm. enkeltvis, men alm., tildels i store Flokke (Nyt Mag. f.

Naturv. 15 B. p. 42) fra Lofoten af og sydover lige til den sven-

ske Grændse.* Anas Cygnus, Lin.

Anse r, Briss.

184. A, einerens.^ Mey. & W., ferus, Lath. Ruger lalrigt

paa Øer og Holmer langs Landets vestlige og nordlige Kyster, i

størst Antal fra T.hjemsfjorden af og nordover gjennem Lofoten

op til Alten, eller 70'^; i Østfinm. sees den helst om Vaaren (Smf.).

Søndenfur Stadt ruger den endnu hist og her i Skjærgaarden

udenfor Bergen Stift, saasom i Søndfjord (Landm.), og lige ned

til Øerne udenfor Stavanger under 59^ (Bahr;. Under Trækket

følger den stedse helst Kysterne, og træffes i Landets indre Dele

sjeldnere, end følgende Art. Anas Anser., Lin.

185. A. segetuin, Gmel. Ruger neppe sydligere end T.hjems-

fjordens Bredde, (64*'), men talrigt fra Helgeland af og nordover op

til den russiske Grændse, helst i de indre Dele, hvor foregaaende

' C. Bewickii, Yarr., minor, Pall Det af Rasch (Nyt Mag. f. Naturv. 4 B.

p. 174) og Nilsson (Ed. 3. p. 386) omtalte, ved Mjøsen i 1835 skudtc Individ

gik ifølge Prof. Esmark tilgninde, inden det blev saa fuldstændigt undersøgt, at

Arten med fuld Sikkerhed kan optages som tilhørende Landets Fauna.
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Art ikke synes at forekomme, og blot undtagelsesvis sammen

med denne paa enkelte af Øerne indenfor Polarcirkelen. Vaar-

trækket synes næsten ndelukkende at gaa gjennem Landets indre

Dele, men berører om Høsten oftere de vestlige Trakter. Anas
Anser, Lin.

186. A. brachyrhynchus, Baill. Blev i Juni 1867 skudt

og bemærket paa flere Steder i Østfinm., hvor den antages at

ruge, men neppe i Mængde^ (Nord vi, i Breve af 1867 og 68).

187. A. alhifrons, Ginel. Ruger jevnligt i Finmarkens indre

Dele, hvor den allerede 1698 omtales og afbildes i Lillienskiolds

Speculum boreale; senere anføres den 17(34 som skudt i Landet

(Briinn. Ornith. bor.). Søndenfor Polarcirkelen er den oftere bern.

under Træktiderne eller om Vinteren; saaledes flokkevis ved Bodø

i Mai 1857 (Godman, Ibis f. 1861 p. 90); ved Chria. er den truf-

fen fra og til, og et enkelt Individ skudt Høsten 1828; i Nedenæs

har den oftere vist sig flokkevis, og 2 Individer ere skudte i Decbr.

Maaned (Aall). Paa Jæderen ere ligeledes flere Individer skudte

om Vinteren (Bahr), fremdeles ved Bergen (Koren), og i Nord-

fjord (Krogh, Stat. Saml). I Landets indre Dele blev et Individ

skudt af en Flok paa 16 St. i October 1847 i Valdeis, hvor den

senei'e ligeledes har vist sig om Vaaren (Printz). Anas ery-

thropus ^, Lin.

188. A. ?n 17111 1 us, Naum., Temminckii, Bote. Forek. aarlig

og ruger i ikke ringe Antal i Finmarkens indre Dele. især langs

Tanaelven (Smf., Nordvi), samt i Polmakjaure (Esinark 1866\

I Landets sydlige Dele har den hidtil blot vist sig tilfældigt under

Træktiderne; Vaaren 1852 blev et Individ fanget levende paa

Øieren ovenfor Chria., og af Prof. Esmark holdt levende i 2 Aar;

Høsten 1865 blev et andet skudt af en Flok, der muligens alle

bestode af samme Art, ligeledes ved Chria.

' Dette er iklce overensstemmende med Newtons Antagelse i Ibis f. 1865, Noten

p. 514, hvor den Formodning findes udtalt, at A. br ac hi/ r hi/ nchus,\kkc sege-

tum. er den Art, der hyppigst forekommer rugende {)aa Oerne indenfor Polar-

cirkelen.
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Bern ici a, Steph.

189. B. torqnata, Frisch, brenta. Pall. Ruger ikke ved

de scandinaviske Kyster. i Vaartrækket slaar i talløse Skarer ind

paa Kysten ved Lindesnæs, men fortsættes nordover fornemme-

lig langs de ydre Skjær, og uden synderlig at standse, iige op

forbi Nordcap. Om Høsten slaar den attor i Mængde ind i Østfin-

marken, men synes nu at følge nærmere Kysten, end om Vaaren,

og trættes jevnlig ved de nordlige og vestlige Kyster Iige ned forbi

Jæderen, Østenfor Lindesnæs eller i Landets indre Dele gaar

Trækket næsten aldrig, og kun undtagelsesvis ere Flokke endnu

bemærkede over Tvedestrandegnen (Aall), og i Egnene paa Øst-

siden af Chria. fjorden (Rasch). Endnu østligere viser den sig

alene i enkelte Individer, der med lange Mellemrum af Aar ere

skudte ved Chria. og i Smaalehnene. Anser, Briss. Anas, Lin.

190. B. leucopsis, Bcchst. Sjelden berører den paa sit Træk

Noi'ge, og blot enkelte Individer ere fældede i forskjellige af Lan-

dets Dele. Allerede 1764 omtales et indenlandsk Individ i Briinn.-jft^'/'^"-**^,^

Ornith. borealis; senere er den enkelte Gange skudt i Finmarken,'^'^^'^ ""^

hvor den muligens vil vise sig at ruge, fremdeles ved Mandal , ly"^. ^-H!^^

(Rasch), Hosten 1865 paa Jæderen (Bahr), samt sidste Gang ^y^r7j>.\

Vaaren 1867 ved Chr. sand (Clausen). Anser, Briss. Anas ery-

t hr op us 6, Lin.

Vulpanser, Antiq.

191. V. Tadorna, Lin. Ruger i større eller mindre Antal i

hele Skjærgaarden fra Bohuslehn op til Polarcirkelen; i Lofoten

er den ikke alm. (Barth), og i Østfinmarken blot enkeltvis bem.

(Smf. 1. c. p. 86). I stort Antal forek. den paa Hvaløerne (Nyt

Mag. f. Naturv. 15 B. p. 42), samt udenfor Jæderen og nordover .i

forbi T.hjemsfjorden, Sparsomt og blot under Træktiderne træn- ''^" '^

ger den ind i de dybere Fjordbunde; i Landets indre Dele er

den truffen enkelt- eller flokkevis Høst eller Vaar i Mjøsen og i

Thelemarksvandene (Rasch), i Tyrifjorden paa Ringerike (Esmark),

' Boie opgiver (Tageb. p. 65), at han traf parrede Individer ved T.bjerasfjorden

i Mai 1817; denne Observations Rigtigbed bar ikke senere bekræftet sig.
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og i Fiskumvand paa Eker (Hofg.). Anas, Lin. Tadorna gib-

bera, Brehm.

Rhynchaspis, Leach.

192. R. dyp eat a, Lin. Viser sig fra og til ved de sydlige

Kyster, og turde muligens hist og her forek. rugende. I Bunden

af Chria. fjorden ere 3 Individer skudte, det sidste Vaaren 1860;

frenndeles er den skudt ved Mandal 1830 (Rasch), ved Grimstad

(Aall), og har vist sig endog parvis ved Chr. sand (Clausen) og ved

Stavanger (Bahr); paa det sidstnævnte Sted ere Individer skudte

1864 og 1865. Allerede 1764 omtales et Ex. fraNorgei Jn museo

R. Dni. Volquartz" i Kbhvn. (Brtinn. Ornith. bor.). Anas, Lin.

Anas, Lin.

193. A. Querquedula, Lin. I Mai 1862 bleve 2 Individer

bemærkede, og det ene, en Hun, skudt i et Ferskvand ved Chria.

af Cand. Landmark. Opbevares paa Univ. Mus. (Nyt Mag. f.

Naturv. 13 B. p. 465). Cyanopterus , Eyf. Pterocyanea,

Brehm.

194. A. Boschas, Lin. Alm. rugende overalt i Landet op

til Tromsø, sparsomt endnu i Østfinm. (Smf.). Søndenfor T.hjems-

Ijorden ruger den helst i ferskt Vand i enhver Høide over Havet,

dog ogsaa ved Søen lige ned til Hvaløerne. Overvintrer jevnlig

ved de sydlige Kyster fra T.hjemsfjorden af og ned til Bohuslehn.i

195. A. Penelope, Lin. Alm. rugende i Skjærgaarden langs

hele Vestkysten omtrent fra Chr. sand af og nordover til den rus-

siske Grændse; østenfor Lindesnæs forek. den alene under Træk-

tiderne og om Vinteren, da den fornemmelig om Høsten viser sig

meilem Skjærene og i Fjordbundene i overordentlig store Skarer.

I Landets indre Dele ruger den hist og her, helst i de subalpinske

Egne, saasom i Østerdalen (Hørby), Land og Valders (Printz),

samt i de fleste høiereliggende Dalfører i Chr. sand Stift. Mareca,

Steph.

' Anas strepera, Lin. Opgives af Boie (Tageb. p. 97) som af ham observeret

i Helgeland i 1817. Dens Forekomst i Landet har hidtil ikke bekræftet sig.
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Q, LI er qu ed ula, Steph.

196. Q. Crecca, Lin. Jevnt og talrigt udbredt i alle Lan-

dets Dele, og ruger ved Elve og Indsøer, i ringere Antal umid-,

delbart ved det salte Vand, fra Hvaløerne af og op til den russi-

ske Grændse. Søndenfor Dovre er den især hyppig ved alle

Fjeldvande lige op i Vidiebeltet. Overvintrer rundt Kysten fi-a Ørke-

dalen af (Lundgr.) og ned til deu svenske Grændse. Anas, Lin.

Da fil a, Leach.

197. D. acuta, Lin. Ruger alm. indenfor Polarcirkelen op

til den russiske Grændse, sparsommere sydover langs Kysten ned

til Søsterøerne udenfor Chria. fjorden (Nyt Mag. f. Naturv. 15 B.

p. 42). I Landets indre Dele viser den sig oftest under Træktiderne,

men ruger dog hist og her saavel paa Lavlandet, saasom i Land

(Printz) og i Fiskumvand paa Eker (Hofg.), som endnu oftere i

Fjeldvanrlene, saasom paa Dovre og Gudbrandsdalsfjeldene. Over-

vintrer regelmæssigt flokkevis ved de sydlige Kyster. Anas, Lin.

Fu li gula, Steph.

198. F. crisiala. Ren/. Ruger hist og her, stiavel indenfor

Polarcirkelen, som i Landets sydlige Dele, dog altid spredt og

sparsomt. I Østflnm. sees den oftest i Varangerfjorden om Hø-

sten, og antages at ruge i Sydvuranger, da den oftere er funden

rugende paa russisk Territorium ved Anarjoki og i Enare (Smf,,

Nordvi); ved Bodø fandtes flere Par rugende Sommeren 1857 af

Mr. Godman (Ibis f. 1861 p. 91). I Trakterne omkring T.hjems-

fjorden er den bemærket saavel ved ferskt son» salt Vand; søn-

denfor Dovre er den funden rugejide i Land (Printz). De syd-

lige og vestlige Kyster og Ferskvande besøger den aarlig under

Træktiderne, dog aldrig i Mængde. Anas Fnligula, Lin.

199. F. fer in a, Lin. Har vist sig enkelte Gange i det syd-

lige Norge. 2 Individer bleve skudte paa Indsøen Krøderen i

Krydsherred 1829, et ved Frederikshald 1858 (Nyt Mag. f. Naturv.

15 B. p. 43), og et paa Fjorden udenfor Chria. 1859. Anas, Lin.

Aythya, Boie.
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200. F. M ar il a, Lin. Ruger fornemmelig i Fjeldvandene i

Landets sydlige Dele, hvor den forek. alm. paa Dovre, Gudbrands-

dals- og Valdersfjeldene med alle deres Forgreningei-, samt paa

Langfjeldene lige ned .i Aaseral i Chr.sand Stift (Schiib.). Nor-

denfor Fjeldryggen fmdes den i ringere Antal, men ruger dog til

og med i Øsifinm. (Smf.). De sydlige og vestlige Fjorde og Fersk-

vande besøger den talrigt under Træktiderne, og overvintrer alm.

rundt de sydlige Kyster. Anas, Lin. Platypns, Brehm.

Gl au ei on, Keys. (fe Blas.

201. G. Clangula, Lin. I Landets sydlige Dele foretrækker

den de indre østlige Trakter for de vestlige, og ruger alm. ved

de fleste subalpinske og alpinske Elve og Indsøer søndenfor Fjeld-

ryggen; i de nordlige Stifter er den udbredt overalt op til den

russiske Grændse. I stort Antal forek. den ved Fjeldvandene

paa Dovre og de øvrige Fjelde i Hamar og de østlige Dele af

Chr.sand St.; mod Syd ruger den endnu ved Chr.sand (Clausen).

Under Træktiderne og om Vinteren er den yderst talrig ved de

sydlige, mindre ved de vestlige Kyster. Anas, Lin. Fuligula,

Steph. Clangula Glaucion, Boie.

202. G. isl andicum, Gnid., Barrouiii, Richards. Blot 2

Individer ere hidtil skudte i Landet, begge af Schrader i Østfinm.,

hvor den af Nordvi antages at forek. oftere. Det ene, en gammel

Han, blev skudt ved Nyborg i 1848, og var i Selskab med foreg.

Art; det andet, en ung Han, ved Vardø i Sept, 1851, og forek.

sammen, som det syntes, med flere andre af samme Art (Journ.

f. Ornith. 1 Jahrg. p. 319). Anas^ Lin. Fuligula, Steph. Clan-

gula, Bonap. ' "-'W . z^- "
"

Har eld a, Leach.

203. H. glacial i s, Lin., h i e m a I i s, Lin. Ru ger al m. i n d en-

for Polarcirkelen, fornenmielig i Landets indre Dele op til den

russiske Grændse. I mindre Antal forek. den ved Fjeldvandene

i de sydlige Stifter, hvor den er funden rugende paa Dovre (Nyt

Mag. f. Naturv. 14 B. p. 160), i Hallingdalsfjeldene under 60i" (Wiel,
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Top. Journ. f. Norge 31—32 Hefte), i Jotunfjeldene, satnt paa Fjel-

dene i Valders, hvor Redet sidste Gang blev fundet i Mai 1860 af

Dr. Printz. Under Træktiderne samt om Vinteren forek. den i

overordentlig store Skarer i alle Fjorde rundt Kysten, og overvin-

trer undertiden paa aabne Steder i de indre Dele.

En ufuldstændig Albinosform, skudt paa Fjorden ndenfor Chria.

Høsten 1864, opbevares paa Univ. Mus. ^ Fuligula, Steph. P I
a-

typus, Brehni. Clangula, Leach.

Polysticta, Eyl.

204. P. di sp ar, Lin., Stell er i. Pall. Besøger aarlig flok-

kevis, især om Vinteren, Østfinmarkens Fjorde, fornemmelig Varan-

gerfjorden (Smf, 1. c. p, 87), men viser sig ogsaa om Sommeren

udenfor de ydre Elvemundinger lige hen til Porsangerfjorden i

Vesttinm. (Nordvi), uden endnu at være funden rugende ved de

finmarkske Kyster.^ Fuligula, Steph. He ni co nett a. Gray.

Oidemia, Flemui.

205. 0. fuse a, Lin. Talrigt rugende helst ved de noget

høiereliggende Indsøer i Landets nordlige Dele, samt søndenfor

Fjeld i'yggen ved de fleste Fjeldvande lige ned i Chr. sand Stift.

Paa Lavlandet ruger den sparsommere, og altid sjeldent ved salt

Vand; fra Høsten til Vaaren er den alm. i alle de sydlige og

vestlige Fjorde, hvor Hannerne allerede have opholdt sig fra Som-

meren af. A7ias, Lin. Fuligula, Steph. Melanitta, Boie.

206. 0. nigra, Lin. Ruger ved høitliggende Elve og Ind-

søer i de sydlige Stifter, især paa Dovre, Valders- og Hallingdals-

fjeldene med deres Forgreninger, lige ned i Chr. sand Stift, samt

i Landets nordlige Dele saavel ved ferskt Vand som ved Søen op

til den russiske Grændse, overalt, især nordenfjelds i ringere An-

tnl, end foregaaende Art. Om Eftersommeren indfmde Hannerne

' H. his trio ni ca, Lin. Et Par Indiv. af denne Art opgives observerede af Boie

i T.hjemsfjorden Vaaren 1817 (Tageb. p 69). I Etne i Hardanger antages et

Individ at være slvudt Vinteren 1838 (Smf.).

- Ifølge Nordvi blev den i Juni 1856 fundet rugende paa Henø østenfor Jaeobs-

. elven, paa russisk Territorium, ikke langt fra den norske Grændse.
5*
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sig paa de sydlige og vestlige Indsøer og i Fjordene, hvor begge

Kjøn ere hyppige under Træktiderne og om Vinteren. Anas,

Lin. F n I i g n I a, Steph. M ela n i 1 1 a, Boie.

Som at er ia, Leach.

207. S. mollis sima, Lin. Talrigt og jevnt udbredl rundt

hele Kysten, fra Bohuslehn op til den russiske Grændse, i størst

i-i>^ Antal i de nordlige Stifter, hvor Fredningen er total. Uagtet

Colonierne blive mindre og mere spredte søndenfor Stadt, er den

dog overalt lige ned til Hvaløerne den hyppigst rugende af alle

Lamellirostres. Sjelden trænger den dybt ind i de sydlige Fjord-

bunde, og vides aldrig truffen i Landets indre Dele; i Østfinmar-

ken er den dog truffen hækkende ved ferskt Vand (Smf.) Anas,

Lin. F ul igul a, Steph.

208. S. spectabilis, Lin. Besøger fornemmelig om Vinte-

ren i smaa Flokke eller i Selskab med foreg. Arl (Smf. 1. c. p.

88) Skjærgaardene -udenfor Nordlands og Finmarkens Kyster. Om
Sommeren sees i Regelen blot yngre, endnu ikke forplantnings-

dygfige Individer (Barth, Nyt Mag. 8 B. p. 63), men det er sand-

'} synligt, at den ogsaa ruger ved de yderste Skjær. Søndenfor Po-

larcirkelen ere blot enkelte Hanindivider skudte, saasom i Hel-

geland 1816 (Nilsson og Boie), ved Trondhjem (Rasch), 2 Ex. ved

Grimstad (Aall), samt ved Hvaløerne (Schiib.). Anas, Lin. Fuli-

gula, Steph.

Merg us, Lin.

A^. ^u^^. 209. M. al hel lus, Lin. Fra og til bemærket enkelt eller

'i^ "^/^i parvis, hidindtil alene om Vinteren, i Landets .sydlige Dele. Ved

/.e fC^p^salt Vand ere Individer skudte ved Chria. 1830 (Rasch), ved Fr.-

'"^/^ stad 1831, og ved Porsgrnnd 1841 (Schiib.), ved Grimstad 1862,

„ ,
og sidste Gang 2 Ex. ved Tvedestrand 1864 (Aall); ved Ferskvand

:)^. , '7 bleve Han og Hun skudte paa Krøderen i Krydsherred 1830 (Rasch),

samt en Han ved Sarpsborg 1858 (Schiib. ). Ulergellus, Kanp.

210. M. Serr ator, Lin. Jevnt og talrigt udbredt i alle Lan-

dets Dele, og ruger i størst Antal ved Elve og Ferskvande i de
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sydlige Stifter, i de nordlige Dele helst ved Søen. Paa Fjeldsi-

derne er den hj^ppig i alle Fjeldvande i og ovenfor Birkegrænd-

sen. Overvintrer alm. ved Iskanten, selv i Østfinmarken (Smf.).

211. M. Mcrgdnser, Lin., Castor, Lin. Har sin fornemste

Udbredelse i de noget bøitliggende Elve og Indsøer i Landets syd-

lige og sydøstlige Dele, hvor den især i Chr sand Stifts Bjelddale

er hyppigeie end foreg. Art ; sparsommere ruger den her paa Lav-

landet, og næsten aldrig ved Søen. Mod Nord forek. den alm.

saavel ved ferskt som salt Vand op til Lofoten, sparsommere i

Finmarken op til den russiske Grændse (Smf.). Under Trækti-

derne og om Vinteren er den alm. ved de sydlige og vestlige

Fjorde, samt paa aabne Steder i de indre Dele.

Ord. LX. S tega nop odes, Illig-er.

Sula, Briss.

212. S'. bassana, Lin. Viser sig fornemmelig under Silde-

fisket 'Om Vinteren og Vaaren ved de yderste Holmer fra Chr.-

sand af og op til Nordland, paa enkelte Steder, især i Fiskedi-

stricterne fra Jæderen og op til Stat, i større Antal. Enkeltvis

opholder den sig Sommeren over, dog uden nogetsteds at ruge,

ved de vestlige Kj^ster, og besøger næsten hver Høst og Vinter

Strækningen fra Lindesnæs og østover til den svenske Grændse.

Nordenfor Polarcirkelen viser den sig sparsommere, men er dog

skudt ved Lofoten (Barth), og paa begge Sider af Nordcap (Lill-

jeborg, Malm, Nilsson). Døde eller fordrevne Indiv. tindes jevn-

lig dybt inde i de sydlige Fjorde, og ere skudte selv i Ferskvand,

saasom i Store Lee.sjø i Smaalehnene (Nyt Mag. f. Naturv. 15

B. p. 44). Pelecanus, Lin. Dy spor us. III.

Phalacr ocor ax, Gesn.

213. P. Carbo, Lin. Udbredt fra Hvaløerne til den russiske

Grændse, men ruger alm. først udenfor Stavanger; mod Nord

tiltage Colonierne i Størrelse og Hyppighed, og naa sin Høide

i Fuglebjergene i Lofotens og Østfinmarkens Skjærgaarde, hvor
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den ligesom følgende Art overalt er stationær. Høst og Vaar

besøger den ofte de sydligste Fjordbunde, og ikke sjelden ere de

trufne ved de ferske Vande; saaledes ere Individer skudte paa

Ringeriket og i Smaalehnene, flere Gange paa Hadeland (Ham-

mer, Top. Journ. 21 H.), og i Valders (Printz), fremdeles i Mjøsen,

samt i Gudbrandsdalen (Smf. sen., Top. Journ. f. Norge 1795),

En Albino, hvid overalt, er skudt i Tanen i Østfinm. Aug.

1858 (Smf.). PelecannSj, Lin., Halieus, III. Carbo, Cormora-

nus, Temm.

214. P. gr aen I us, Lin. cristatus, Temm. Forek. sparsomt

udenfor Nedenæs's Kyster i Chr. sand Stift, bliver hyppigere ve-

stenfor Lindesnees, er allerede talrig udenfor Stavanger, og ruger

senere i Klippevægge langs hele Vestkysten, og nordover til den

russiske Grændse. I størst Antal forek. den indenfor Polarcirke-

len, hvor den danner et Trin (det næst nederste) af Fu glebj ergene.

Besøger langt sjeldnere Fjordbundene, end foreg. Art, og vides

aldrig, som denne, truffen i Landets indre Dele. Pelecanns,

Lin. Halieus, III. Carbo, Temm.

Ord. X. TiOngipennes. Dnméril.

Stem a, Lin.

215. S. Hirundo, Gmel, fluviatilis, Nawn. Alm. rugende

langs Kysten fra Hvaløerne indtil ovenfor Lofoten, men vides ikke

truffen nordligere, saasom ved Tromsø (Lilljeb.), eller i Finmarken

(Smf.). Om Sommeren besøger den de fiskrige Elve og Vande i

Nærheden af Fjordene, og ruger her paa enkelte Steder, saasom

i Johnsvand ved T.hjeni (Luudgr.). Ikke sjelden viser den sig i

Landels indre Dele, og er oftere truffen i Ransfjorden (Printz),

og i Mjøsen.

216. S'. arctica, Temm., m acrtira, Naum. Ruger alm. langs

Kysten fra Stat?^og nordover til den russiske Grændse, og synes

fra Lofoten af fuldkommen at have indtaget foreg. Arts Plads; i

Østfinm. er den saaledes den eneste forek. Art (Smf.), og ruger

her langt inde i Landet (Noidvi). Sondenfor Fiskeværet Grip
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udenfor Chr.sund (63<^), hvor den første Gang i 1843 blev fun-

den særdeles talrigt rugende (Rasch, Nyt Mag. f. Natuiv. 4 B. p.

172), vides den endnu ikke med Sikkerhed bemærket, men forek.

uden Tvivl ogsaa ved de sydlige Kyster.

i

H y d r c h e 1 i d n , Boie.

217. H. fissipes, Lin., nigra, Briss. Viser sig fra og til,

og turde muligens ruge i det sydlige Norge. I August 1846 be- /<

mærkedes 2 Individer paa Øieren ovenfor Chria. af Prof. Rasch

(Nyt Mag. f. Naturv. 5 B. p. 42); i August 1853 blev et Individ

skudt af Stud. Hofgaard paa Fiskumvand paa Eker, og iudsendt

til Univ. Mus. I de senere Aar er den enkelte Gange beni. ved

Saltvand omkring Stavanger (Bahr). St erna, Lin.

C h r i c c e p h a 1 u s, Ey t.

218. C. ridihundus, Lin. Blev i Juni 1867 første Gang fun-

den rugende paa flere Steder i det indre af Jæderen af Cand. ,, i

Landmark. Tidligere vare blot enkelte Individer skudte i Landet,

ved Skudesnæs udenfor Stavanger i 1832, paa Lungegaardsvand

ved Bergen 1835, samt endelig paa Fjorden udenfor Chria. 1855

(Nyt Mag. f. Naturv. 13' B. p. 474). Lams, Lin.'^

Rissa, Leach.

219. R. tridacfyltt, Lin. Har sin fornemste Udbredelse in- '^'^

denfor Polarcirkelen, hvor den i overordentlig stort Antal ruger i

' S. Dougalli, Mont., paradisaea, Briinn. Opgives hos Nilsson (Ed. 3 p. 313>,^i^^. ^ ^^^_^

uden Angivelse af Kilden, som forekommende om Sommeren i Norge. lJiAnA^w,''''i-?^,e'^,''>r-r6a.,

S. Caspia, Fall Et enkelt Individ antages observeret ved Ilvaløerne i J^"^^ /^^

August 1839 af Sognepr. Scbubeler i Nvt Mag, f. Naturv. 1.5 B. p. 16 ). »Sy Zo- ?<- ^^ <^ ,,>5.t/,

chelidon, Brehm. Hy dr oprogne, Kaup.:^'''"^ /t^>"^it^^' '^*'^^^*' "'^
''

V"^ '

5. cantiana, Gmel. Opgives af Wallengren (Naumannia f. 1855 p. 133)

som bemærket ved Namsos. Tkalasseus, Boie. An^^^e^ /^ "''.- "*
f'

'''^

S. minutd., Lin 2 Individer antages observerede udenfor Jæderen Høsten

1864 af Conserv. Siebke. Sterniila, Boie.

* C. mi nu tu s, Pall. Et enkelt Indiv. antages observeret ved Hvaloerne af Sog-

nepræst Schiibeler Aug. 1839. Lar us, Lin. '^ -^^^ ^^ ^é- /^^ ^-^y»'',^^ /^;
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Fuglebjergene, helst ud mod Havet, sjeldnere inde i Fjordene.

I ringere Antal forek. den udenfor Kysterne af Nordland og T.hjem

Stift, ruger sparsomt endnu paa enkelte af Øerne udenfor Stat

(Rasch, Naturforsk. Forh. 4de Møde p. 261), samt til og med ved

Ferskvande i Etne i Hardanger under 59i" (Smf., Brev af 1868).

Forlader om Vinteren de nordlige Dele, og følger paa denne Aars-

tid i stort Antal Sildestimerne ind i alle de sydlige og vestlige

Fjordbunde. I Landets indre Trakter ere 2 Individer Vinteren

1783 fangede paa Fiskumvand paa Eker (Strøm, Suppl. 1798),

og et Vinteren 1861 i Land (Printz). Lar us, Lin. Ga via, Briss.

Lar us, Lin.

220. L. canus, Lin. Alm. Standfugl overalt rundt Kysten,

oo- ruger især i stort Antal paa Strækningen mellem Stavanger

og Nordcap; østenfor Lindesnæs ere Colonierne mindre, men en-

kelte Par ruge endnu langt inde i de sydlige Fjorde. Vaar og

Sommer følge saavel de gamle, som især Ungfuglene Elvene opad

til de ferske Vande, hvor de ligeledes ruge hist og her, tildels i

større Antal. Selv de høieslliggende Fjeldsøer paa Dovre, Valders

og Thelemarksfjeldene besøger den aarlig, tildels i Flokke, og er

her endog fundet rugende paa Filefjeld og ved Bygdin (Prin(z);

ifølge Wille forekom den Vaaren 1787 „i utrolig Mængde" paa Sil-

lejordsvåndet i Thelemarken. Gav i a, Briss. L ar o id es, Brehin.

221. L. argentafus, Brilnn. Ruger talrigt paa Holmer og

Skjær fra Hvaløerne op til den russiske Grændse, i størst Antal

fra T.hjemstjorden af og nordover indenfor Polarcirkelen. I de

indre Dele har den vist sig paa Mjøsen og paa Fiskumvand paa

Eker; i Østfinm. ruger den ogsaa ved de ferske Vande (Smf. 1. c.

p. 84). Ln raides, Brchm.

222. L. fnscus, Lin. Alm. Rugefugl langs hele Landets Vest-

og Nordkyst op til den russiske Grændse, ofte udelukkende i

Selskah med følgende Art, saasom paa Rot udenfor Stavanger

(Landm.). Østenfor Lindesnæs sees den hovedsagelig blot under
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Træktiderne, da den trænger op i Fjordbimdene og de ferske

Elvemuudinger. Lar oi des, Brehm.

223. L. marinu», Lin. Ruger i større eller mindre Antal,

helst paa de ydre Holmer og Skjær i^nndt hele Kysten, sparsomt ii.

ogsaa hist og her i de nærliggende ferske Vande, saasom i
I';

Norevand ved Stavanger (Bahr), samt i Østfinm. (Smf. 1. c. p. 84).

I størst Antal forek. den i Skjærgaarden udenfor Nordland og

Finmarken, hvor den udgjør en Del af Fuglebjergene. Sondenfor

Stavanger viser den sig oftest under Træktiderne og om Vinteren,

men niger dog endnu paa Søsterøerne udenfor Chria. fjordens

Munding i Selskab med Uria Troile og Alca Torda (Nyt Mag. f.

Naturv. 15 B. p. 20). Laroides, Brehm.

224. L. leucopterus, Faber. Viser sig fornemmelig om

Vinteren ikke sjelden udenfor de finmarkske Kj^ster, og antages

af Sommerfelt at ruge paa Renøen ved Vardø. I de sydlige Dele

er blot et enkelt Individ skadt paa en Indsø i Smaalehnene i 1847

(Rasch, Nyt Mag. f. Naturv. 5 B. p. 42). Leucos, Kanp. La-

roides, Brehm.

225. L. gl aue us, Brihm. Ruger i mindre Colonier hist og

her langs Landeis Vest- og Nordkyst; ovenfor Polareirkelen er "i

den alm. om Vinteren, og funden rugende ved Tromsø (Lilljeb.

1. c. p. 33) og i Østfinm. (Snif.). Ved Nordlands Kyster er

den ligeledes stationær (Smf. sen., Saltdalens Beskr. 1827).

Søndenfor T.hjemstjorden ruger den endnu paa Ristø under 62'^

(Rasch, Naturforsk. Forh. 4 Møde p. 259), og sparsomt muligens

endnu sydligere, da den om Sommeren sees hyppigt fra Lindes-

næs af og nordover, enkelte Aar om Høsten endog i Mængde.

Sjelden gaar den indenfor Fjordmundingerne, og blot et eidielt

Individ er fældet i Chria. Ijorden 1828 (Esmark); i det indre af

Landet blev et Individ skudt paa Isen paa Fæmunsøen i Trysil

Vinteren 1864, 2150 F. o. H., og indsendt til Univ. Musæet (Hørby,

Norsk Jagt- og Skyttertid. 3 Aarg. p. 153). Leucos., Kaup.

Pagophila, Kaup.

226. r. churiiea, Lin. Ruger ikke ved de scandinaviske
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Kyster, men viser sig ikke sjelden melleni Skjærene udenfor Finm.

om Høsten og Vinteren (Lilljeb., Smf., Noi-dvi). Enkeltvis er den

ogsaa truffen ved de sydligere Kyster, og saaledes skudt om Vin-

teren ved T.hjem (Lundgr.), i Størdalen, ved Bergen, samt syd-

ligst ved Karmøen udenfor Stavanger (Rasch). Larus, Lin.

Lestris, lllig.

227. L. Cai (trrhactes, Lin. Viser sig fra og til, muligens

ikke sjeldent, ved Landets nordlige Kyster. I 1816 saa Nilsson

i Helgeland et netop skudt Individ, som Aaret efter blev skjæn-

ket Boie (Tageb. p. 304); i de sidste Aar blev et andet skudt ved

Sværholt i Ø&tfinm. (Smf.). Omtales allerede 1753 af Pontopp. som

forekommende i Noi'ge. Lams, Lin. Caiarrhactes Skua, Brilrin.

228. L. pomarina, Temm. Alm. under Træktiderne udenfor

de finmarkske Kyster, og ruger ved de ferske Vande i Østfinmar-

kens indre Dele (Smf. 1. c. p. 85) ; af Boie blev den truffen hyp-

pigt i Lofoten i August 1817 (Tageb. p. 231, fgg.). Søndenfor

Polaroirkelen har den hidtil blot vist sig enkelt eller flokkevis om

Høsten-, saaledes bleve i 1837 flere Indiv. skudte omkring Chria.,

hvoraf 10 paa Fjorden, og 1 no^ile Mile ovenfor Byen ; i de senere

Aar vides blot et enkelt Individ fældet i Chria. tjorden omtrent

1850. I Landets indre Dele blev i Oet. 1858 et Ex. skudt i Rans-

fjorden, hvoi-hen den havde fulgt en Flok Sterna Hirundo (Printz).

Lams, Lin. Stercorarins, Briss. Coprotheres, Reich. Ca-

iarrhactes, BrUnn

.

229. L. parasilica, Briinn., Richa rdsonii, Temm. Ruger

alm. paa de ydre Holmer og Skjær langs hele Kystlinien, hyp-

pigst fra T.hjemsfjorden af og nordover til den russiske Grændse;

østenfor Lindesnæs ruger den sparsomt, men forek. alm. om Som-

meren i alle Fjordmundinger. Sjelden trænger den dybt ind i de

sydlige Fjordbunde, og vides aldrig truflen i Landets indre Dele.

Lams, Lin. Stercorarins, Briss. Cafarrliactcs, Brfinn.

230. L. Bu ff071 ii, Bnie, longicauda, Briss., er ep id a tn,

Brehnt. Har sin fornemste Udbredelse i Finmai-kens indre Dele.
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hvor den især i Østfinm. niger alm. paa Holmer i Fjordbundene,

samt paa Fjeldmyrerne, (Smf., Nordvi, Esm.). Søndenfor Polar-

cirkelen forekommer den muligens hist og her i de indre Dele

lige ned til Fjeldryggen, og ruger atter aai-Iigt paa Fjeldmyrerne

i Opdal paa Dovre under 62^ « (Nyt Mag. f. Naturv. 5 B. p. 43), hvor

den første Gang blev skudt i 1832 af Wahlherg. Ved de sydlige og

vestlige Kj^ster viser den sig sparsomt, og blot under Træktiderne

og om Vinteren; ved Chria. bleve 2 Indiv. skudte Høsten 1862,

og et ved Tvedestrand Vinteren 1863 (Aall); i Egnene om T.hjems-

fjorden er den skudt i Surendalen Høsten 1864, og ved T.hjem

1865 (Lundgr.). Sommeren 1847 observeredes den af Prof. Rasch

paa Fiskeværet Grip udenfor Søndmør (Nyt Mag. f. Nat. 5 B.).

Stercorarius, Briss. Catarrhactes, Briinn.

P r c e 1 1 a r i a, Lin

.

231. P. gla cialis, Lin. Forek. mere eller mindre talrigt ved

de ydre Skjær og Holmer fra Høsten til Vaaren lige fra Østfinm.

af, hvor den allerede 1698 omtales af Lillienskjold i „Speculum

boreale, og ned til Høiden af Stavanger. Ogsaa om Sommeren

viser den sig i de nordlige Dele (Østfinm., Smf.), og turde mu-

ligens findes rugende hist og her indenfor Polarcirkelen ; i Juli

1864 observeredes den talrigt udenfor Hammerfest af Prof. New^tou

(Ibis f. 1865 p. 476). Ved de sydligste Kyster sees den blot til-

fældigt; et enkelt Individ er skudt paa Fjorden udenfor Clnia. i

Decbr. 1857.i

' Diomedea culminata, Gould. Et Indiv. af denne Art blev i April 1834

fanget paa IsQn paa Fis^kumvand i Ekers Prgd. under 59" 50' (Nyt Mag. f.

Naturv. 1 B. p. 256), og af Prof. W. Boeck ind.sendt til Univ. Mus. Arten var

tidligere bestemt til D. chlororhy nchos, 7'eoHn., under hvilket Navn den stedse

har været omtalt.

Diomedea exulans, Lin. I Brilnnichii Ornithologia borealis, Kblivn. 1764,

læses følgende i Noten p. 31 : ^Diomedeae exidantis ad Norvegiam, ut fer tur,

occisi, caput et pedes monstrantiir Hafniae in mus. R. Dni. Volquartz." Dette gjen-

gives af Wallengren i ,,die Briitzonen d. Vogel Scandinaviens'' (Naumannia f.

1854 p. 265) paa følgende Maade: „Z>. exulans i .s t, nach Bruunich, einnial an

der norweg. Kiiste gefunden worden."
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Th al as si d rom a s, Vig.

232. T. Leachii, Temin. 2 Indiv. ei'e skudte paa Fjorden

udeiifor Cliria., Hosten 1847 og i Jan. 1851, og findes opstillede

paa Univ. Mas. Endvidere opbevares paa Miisæet i Lund idet-

mindste 1 norskt Indiv. (Nilsson, ed. 3, p. 377), og det er sand-

synligt, at den Ibrek,* ikke sjeldent rundt Kysten. Pro cellaria

Bull ockii. Selby.

233. T. pelagicn, Lin. Besoger Høst og Vinter i srnaa

Flokke Kysten fra Hvaløerne op til Lofoten (Barth); i det egent-

lige Finmarken vides den ikke bemærket. Fra og til forslaaes

den ind i de dybere Fjordbunde, og er saaledes flere Gange fan-

get ved Chria., sidste Gang Hosten 1862 (Nyt Mag. f. Naturv. 13

B. p. 479), Vinteren 1860 ved T.hjem (Lundgr.), samt Høsten 1864

i Tistedalselven ved Fr. hald (Stud. Lorange). P rocellaria, Lin.

Pu f fi nus, Briss.

234. P. arcticus, Faber, anglorum, Temm. Hidindtil kun

kjendt som scandinavisk Ait fra Havet udenfor Landets Vestkyst,

hvor den paa Fiskepladsen Storeggen udenfor Aalesund er enkelte

Gange observeret (Nyt Mag. f. Naturv. 5 B. p. 46), og omtales

allerede som forekommende af Poutoppidan 1753, og af Strøm

1762. Senere opgives 1764 i Briiiinichii orienth. borealis, at et

Indiv. „ex Norvegia" opbevares paa Musæet i Kbhvn.^ Nertris,

Forst. Procellarin P nffinns, Brunn.

Ord. XI. Pygopodes. Illig-er.

Pod i ce ps, Lath.

235. P. cristatus, Lin. Ruger hist og her ved Ferskvan-

dene i de sydlige indre Dele; Sonuneren 1823 blev den bem. i

Valders af Smf. senior (Mag. f. Naturv. 9 B. 1 H). Ved de syd-

lige og vestlige Kyster viser den sig sparsomt og helst under Træk-

tiderne og om Vinteren; foruden ved Chria. ere Indiv. skudte ved

' P. major, Faher. Opgives at yær.c observeret af Lilljeb. paa Havet mcllcm

Schuretskaja og Nordcap i Aug. 1849 (Ofv. af Vet. Ak. Forh. f. 1849 p. 31).
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Chr. sand (Clausen), ved Stavanger (Bahr), samt ved Bergen (Ko-

ren), r lij m b u s, Lin.

236. P. ruhricollis, Lath., snbcristafus., Ginel. I Landets

sydlige Dele har den vist sig hyppigere, end nogen af de øvrige

Arter, .og riiger sandsyriligvis paa flere Steder, saasom i -Østsin-

den i Land, hvor den er betn. om Sommeren af Di'. Pi'intz Ved

Chria. er den gjentagne Gange skudt, og til alle Aarstider (Nyt

Mag. f. Naturv. 13 B. p. 480), sidste Gang i Jan. 1866; ligeledes

er den skudt ved Mandal (Esmark), samt fra og til ved Stavan-

ger (Bahr). Colymbus, Lin.

237. P. cornulus, Teinm., arclicus, Bole. Ruger regelmæs-

sigt i Landets nordlige Dele, og synes at være den hyppigst fore-

kommende -af de indenltindske Arter. I 1817 blev den fundet

rugende i Helgeland af Boie (Tageb. p. 308), og opgives 1827 som

aarligt hækkende i Saltdalen (Snif. sen.); i Øslfinm. er den jevn-

ligt skudt i Trakterne om Varangerfjorden, og antages ogsaa her

at ruge (Smf., Nordvi). Omkring T.hjemsljorden har den oftere

vist sig, saavel under Træktiderne. som om Vinteren (Boie, Rasch,

Lundgr.). I de vestlige Dele er den beskreven fra Søndmør af

Strøm 1784, samt fra Nordfjord af Krogh 1813; ligeledes er den

skudt ved Bergen (Koren). Endelig er den i Sept. 1835 samt i

Mai 1856 skudt ved Chria. (Nyt Mag. f. Naturv. 13 B. p. 481).

Colymbus, Lin.

238. P. anritus, Temm., nigricollis^ Brehm. Et enkelt In-

divid er skudt paa Fjorden udenfor Tvedestrand Vinteren 1863—64,

og opbevares i Aalls Musæum paa Næs. Colymbus, Lin.

239. P. minor, Lath Ruger sparsomt hist og her i Landets

indre Dele, hvor den er bem. om Sommeren i Sigdal (Rasch), og

Redet fundet ved Mjøsen (Nyt Mag. 13 B. p. 481). Høst og^^^^^^J
Vinter viser den sig fra og til ved de sydlige og vestlige Kyster,

hvor flere Indiv. ere skudte ved Chra., sidste Gang i Nov. 1862,

fremdeles ved Stavanger (Bahr), samt ved Bergen (Koren). Co-

lymbus, Lin.
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Coly mbu s, Lin,

240. C. gl a ei al is, Lin. Ruger ved de ensomme, helst, høie-

religgende Ferskvande i Nærheden af Søen fra Søndmør af (62")

og op til indenfor Polarcirkelen, dog neppe i Østfinm., hvor den

ifølge Smf. blot viser sig om Høsten ;
ved Ti'omsø blev den fan-

den rugende ved Ømmervatn i 1849 af Lilljeb. (Ofv. af Vet. Ak.

Forh. f. 1849. p. 33). Om Høsten og Vijiteren er den alm. bings

de noi'dlige og vestlige Kyster, hvor Hannerne vise sig allerede

i Juni, medens Hunnerne ruge
5 østenfor Lindesnæs viser den sig

sparsommere, men forek. dog fra og til selv i de sydligste Fjord-

bunde. I ferskt Vand er den skudt i Femsjøen ovenfor Fr. hald

Vaaren 1865 (Nyt Mag. f. Naturv. 15 B. p. 44). Endytes, III.

241. C. a r et i CHS, Lin. Alm. rugende, fornemmelig i Lan-

dets indre Dele, fra Lindesnæs og Hvaloerne op til den russiske

Grændse. Især ruger den hyppigt ved alle Fjeldvande i Birke-

beltet, især paa Dovre og Langfjeldene med alle deres Forgre-

ninger. Rundt Kysten er den alm. fra Hosten til Vaaren, og er

i de fleste Aar stationær selv i Østfinuu (Smf.). Eudytefi, III.

242. C. septemlrionalis, Lin. I de indre, sydlige Dele

foretrækker den det subalpinske Gebet for Lavlandet, og ruger

alm., dog stedse i ringere Antal end foregaaende Art, i Aaslierne

lige ned i Smaalehnene. Særdeles hyppigt forek. den ved Fersk-

vandene i de vestlige og nordlige Dele, især paa alle Øerne in-

denfor Polarcirkelen, og lige op til den russiske Grændse. Under

Tiæktiderne og om Vinteren tindes den alm., tildels i store Flokke

(Nyt Mag. 15 B. p. 16) i de .sydlige og vestlige Ferskvande og

F] orde. Eudytes, III.

Cepphus, Pall.

243. C. Gry Ile, Lin. Ruger alm. paa Holmer og Skjæi- fra

Hvaløerne op til den russiske Grændse, talrigst i de nordlige Stif-

ter, hvor den danner Fuglebjergenes nederste Trin. De sydlige

Fjordbunde besøger den oftere om Sommeren, end om Vinteren,

og trænger langt op i de ferske Elvenuiuilinger, saasom i Glom-

men (Nyt Mag. 15 B. p. 45j, Colymbus., Lin. Urta, Moehr.
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Uria, Moehr.

244. U. Troile, Lin., Lomvia, Brunn. Ruger i overordent-

lig stort Antal i Fuglebjergene i Landets nordlige Dele; søndenfor

PolarcirUelen ere Colonierne mindre, inen findes endnn paa Ristø

og flere andre Øer udenfor Stat (Rasch), samt spvirsomt lige ned

paa Søsterøerne nær den svenske Grændse (Nyt Mag. 15 B. p. 20).

Høst og Vinter forek. den i stort Antal rundt hele Kysten, og

trænger i store Skarer op i de sydligste Fjordbunde. I Landets

indre Dele er et Lidivid skudt i Gudbr. dalen omtrent 1790 (Snif.,

Top. Jouin. 14 H). Colymbiis, Lin. Cepphus, Pall.

En Albino, gulhvid overalt, indsendt fra Tromsø, opbe-

vares paa Bergens Musæum. En anden, hvid med svage sorte

Striber, skudt paa Fjorden udenfor Chria. i Dec. 1867, opbev, paa

Univ. Mus. ~ Ligeledes er en Albino skudt ved Chr. sand (Clausen).

Varieteten ringvia, Biiinn., forek. ikke sjelden blandt Hoved-

formen, og overvintrer hyppigere, end denne, i Landets nordligste

Dele (Smf., Nordvi). Høst og Vinter besøger den Kystlinien ned-

over, og er truffen idetmindste ned til Bergen (Koren).

Varieteten Brunnichii, Sab., arra. Pall. ruger temmelig alm.

blandt Hovedarten i de nordlige Dele, og besøger Høst og Vinter

Kysten nedover til Stavanger (Rasch, Nyt Mag. 5 B. p. 48). Vin-

teren 1857—58 viste den sig i uoverskuelige Flokke i Østfnim.,

alle udelukkende bestaaende af denne Art (Nordvi, Brev af 1867).

Al ca Pi ca, Fabr.

Fratercula, Briss.

245. F. arctica, Lin. Udgjør den overveiende Del af Fugle-

bjergene indenfor Polarcirkelen (cfr. Barth, Nyt Mag. 8 B. p. 50).

Søndenfor T.hjemsfjorden findes den endnu temmelig talrigt paa

Øerne udenfor Stat (Rasch), samt sydligst paa Utsire og flere

andre Øer udenfor Stavanger under 59*^ (Bahr, Rasch). Høst og

Vinter besøge især Ungfuglene de sydlige Fjordbunde, dog i for-

holdsvis ringe Mængde østenfor Lindesnæs. Alen, Lin. •\larmon,

Illig. Lunda, Keys. & Blas. Mormon fratercula, Tcmm.
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Mergulus, Ray.

246. M. Alle, Lin. Besøger alm. Høst og Vinter de scandi-

naviske Kyster, dog ikke aarligtilige stort Antal, og trænger for-

nemmelig søndenfor Polarcirkelen i Mængde ind i alle Fjord bunde

lige ned til den svenske Grændse. I Landets indre Dele er den

skudt i Ransfjorden 1787 (Hammer, Top. Jour. 21 H.), i Mjøsen og

i Vormen 1883, samt ved Kongsberg (Rasch, Nyt Mag. 1 B. p. 386);

ligeledes er den truffen et Par Mile oppe i Surendalen (Brandt).

Ale a, Lin. Uritty Moehr.

A i ca, Lin.

247. A. Tor da, Lin. Har sin fornemste Udbredelse i Landets

nordlige Dele, hvor den findes i overordentlig stort Antal i Fugle-

bjergene indenfov Polarcirkelen; i større eller mindre Antal ruger

den ned til Øerne udenfor Stat (Rasch), sparsomt paa enkelte af

Holmerne udenfor Stavanger (Bahr), samt endnu paa Søsterøerne

ved Udiøbet af Chria.fjorden (Nyt Mag. 15 B. p. 20). Høst og

Vinter besøger den i stort Antal Kystlinien nedover, og trænger i

store Skarer ind i selv de sydligste Fjordbunde. I Landets indre

Dele er den skudt 1786 i Ransfjorden (Hammer, Top. Journ. 21 H.).

En Albino, gulhvid overalt, skudt i Chria.fjorden Dec. 1865,

opbev. paa Univ. Mus. Utamania, Leach.

248. A. itnpennis, Lin. Alle Angivelser af de gamle Forf.

ere usikre. 1 1762 omtales den som alm. udenfor Søndmør (Sti-øm)

;

i 1764 opgives et Ex. fra Norge at opbevares paa Mus. i Kbhvn.

(Brilnnichii ornith. bor.); ligeledes opgives den som hyppig udenfor

Nordfjord i Slutningen af forrige Aarhundrede (Krogh, Top. Stat.

Saml). Ifølge Lilljeb. er et Individ skudt ved Tromsø (Vet. Ak.

Handl. 1850 p, 331). I de senere Aar ere 2 Individer fundne ved

Landets Kyster, uden dog at blive opbevarede; det ene ved Frede-

rikstad 1837 (Rasch, Nyt Mag. 1 B. p. 386); det andet i Østfinm.

1848 (Nilsson, ed. 3, 2 B. p. 571., Smf. 1. c. p. 88).

Et islandsk Exemplar, det eneste i Landet, opbevares i Aalls

Samling paa Næs Jernværk (Journ. f. Ornith,, 14 Jahrg. f, 1866,

p. 70). P euguinus, Bonn. P laut us, Briinn.
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