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Petschoras mynning vänder sig emot Waigats
och södra Novaja Semlja. Till de tre arter som för-
modades häcka redan vid norra Rysslands kust komma så-
ledes ytterligare några, hvilkas första häckningsstationer
vidtaga på nämnda öar. Deremot har man ännu här fun-
nit några allenast under flyttning (Ckaradrius helveticus,
Tringa minuta, arenaria och Cygnus minor); andra åter
hafva alldeles icke blifvit ertappade, men ej heller visat
sig stanna tidigare för att kläcka, hvarföre de ännu torde
upptäckas här, åtminstone stadda på genomtåg; dessa äro

Phalaropus fulicarius Anser leucopsis
Tringa subarcuata » rufieollisf

» canutus Fuligula Stelleri
Anser albifrons Larvs leucopterus.

Man stannar således åter tvehogsen hvarifrån de arter, som
anträffats här samt möjligenockså de sist uppräknade,kunna
komma. Några anlända uppenbarligen från Taimyrlan-
det åtminstone till en del; ty såsom längre fram meddelas,
häcka de der, men hafva aldrig förekommit under flyttnin-
garne uti Sibiriens eller norra Rysslands inre delar; så är
fallet åtminstone med Somat. spectabilis, Fuligula Stelleri,
Larvs glaucus och leucopterus. Utan att för närvarande
något bindande bevis kan anföras, synes det vidare vara
mest antagligt, att största delen af de öfriga komma till
Novaja Semljas södra från dess norra delar l), der
isjelfva verket en och annan också uppgifvits förekomma.
Denna förutsättning kommer efter all sannolikhet att be-
kräftas genom framtida undersökningarpå ort och ställe,
ty den motsäges ej af det skäl, som anfördes emot Spets-
bergen såsom häckningsort för samma arter. Novaja Sem-
ljas vidsträckta inre är nemligen icke genomskuret af tal-
rika vikar, ej heller så uppfylldt af hög inlandsis, efter-

]) Enligt Heuglin flyttade gäss, svanar m. m. i medlet af sept. 1871
vid ön Meschduseharrski vid södra Nov. Semlja i NO

—
SV-lig riktning.

Petermanns Geogr. Mitth. 1872, s. 29.
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som talrika massor af sädgäss finna sin föda derstädes, och
sannolikt hafva de anförda foglame ett lika lämpligt hem-
vist här som ostligare iTaimyrlandet. För en sådan tolk-
ning talar ytterligare den omständigheten, att längre fram
en annan flyttningsväg kommer att angifvas, hvilken de
Taimyrlandske foglame besöka,hvarfore de icke äro tvungne
att passera denna väg. Härmed är dock ej sagdt, att icke
somliga arter kunna flytta till nejden af Waigats längs
begge vägarne, både fråii Taimyrlandet och från
norraNovaja Semlja, ehuru detta troligen sker endast
för vissa arter och undantagsvis. —

För denna flyttnings-
linie äro således utgångspunkterna funna, hvarfore det åter-
står att fullfölja den imotsatt riktning.

Östra delarne af norra Tyskland samt Danmark*).
Charadrius helveticus. Tyskl.: icke sälls. vid Pomern

och Eugen, Naumann ') (VII, s. 257). Neuvorpommern sälls.,
men år 1854 i okt. utomord. talr., A. v. Homeyer2); Strahl-
sund, Luhdner3), vid önPölofta iskaror, Zander4) och Preen5).
Ilandets inre mycket sällsynt. — Danm.:östra Sjselland, Arö,
Bingkjöbingsfjord,iavg. och ännu iokt. ej sällsynt. Pelvorm
och Deichsand vid vestkusten iskaror till hundradetal,Naumann
(VII, s. 257).

Phalaropus fulicarius. Tyskl.: ön Pöl enl. Borggreve.—
Danm.: nov.— mars; Flensburg, Warde iJutland, Helsingör,

Kiel, g. sälls.

*) Alla icke annorlunda citerade uppgifter från Danmark äro hem-
tade från Kjserböllings arbeten: Danmarks fugle, Köpenhamn 1852, samt

Verzeichn. d. in Danemark vork., wenigergewöhnlichen and seltenenVa-
gel. Naumannia 1851, 3 sid. 38.

') Naumann, Naturgesch. d. Vög.Deutsehlands.
2) A. v. Homeyer, Journ. fur Örn. 1854, s. 218.
3) Luhdner, Journ. fur Örn. 1872, s. 301.
*) Zander, Eine om. Exc. nach d. Ins. Pöl. Naum. 1851, 2, s. 54.
5) Preen, Zusätze till föreg.afh. Naumannia 1856, s. 79.



65

n

Tringa maritima. Tyskl.: ytterst sälls. vid Östersjön;
aldrig i det inre, Naum. (VII, 474); iOstpreussen en g. erh.
af Boeok, likaså vid Hiddensee, Borggrevec). — Danni.:Born-
holm, Mols ymnigt, Säby, Trekroner, Möen,Flensborg, Aaben-
raa, Grenaa, ibland öfver vintern; Sylt enl. Borggreve.

Tringa subarcuata. Tyskl.: icke sälls., Namn. (VII, 417).
Pöl, Zander och Preen 7), Stralsund, Ltlhdner; Oderbruch och
Hiddensee, Borggreve. Idet inre ofta nog. — Danm.: gamla
iavg., unga isept.; Ulfshale, Grenaa, Flensborg; hertigdömenas
ost- och vestkust, Helsingör, Aarhus, Köpenhamn.

Tringa minuta. Tyskl.:enstaka eller iflockarisept.
—

medlet af okt., Namn. (VII, 399). Pöl, Zander; Schwerin,Preen.
Idet inre oftare om hösten än om våren.

—
Danm.:vid ku-

sterna; Kallebodstrandisept., Möenisept. och okt. itemligen
stora flockar.

Tringa cdnutus. Tyskl.: flyttar längs kusterna mindre
talrikt från mcdl. af sept. till slutet af okt., ej ofta om våren,
Namn. (VII, 382). Pöl, Zander, Stralsund, Ltlhdner. Mycket
sällan idet inre af landet. — Danm.:islutet af maj och börj.
af juni; äfven ijuli och avg.; talrikt på vestkusten af Jylland
och Slesvig, Aarhus, Möen, Aabenraa, Flensborg, Fyen mycket
allmän. Enligt Naumann på Fyen och Laaland, samt Jyllands
vestkust.

Tringa arenaria. Tyskl.: flyttar längs kusten, vid Öster-
sjönisept.— nov., Namn. (VII, 360); Eugen, Hiddensee, Schil-
ling8) mer eller mindre talrikt; Stralsund, Ltihdner. Ganska
sällan idet inre. — Danm.: Köpenhamn, Möen, flere ggr under
juli— dcc, äfven iflock; Mols, Flensborg, Fanö,Kallebodstrand.

Cygnus minor. Tyskl.: torde knappast vara funnen vid

6) Borggreve, Die Vogelfauna von Norddeutschland. Berlin 1869.
')Preen (Jonrn. f. Om. 1863, sid. 460) anför Wismar som fyndort

och häckställe; Borggreve har redan anmärkt ohållbarheten häraf.
8) Schilling, Die an der n.v. Kiiste von Riigon beob. Vögel. Journ.

f. Om. 1853, sid. 374.
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tyska Östersjökusten; någon gång idet inre.
—

Danm.:Fyen,
Flensborgs fjord, Bingkjöbingfjord; sällsynt och icke alla år.

Anser albifrons. Tyskl.: regelbundet i flockar vid ku-
sten, Naum. (XI, 358), men sälls. idet inre. — Danm.: vid
kusterna; Möen och Palster talrikt imars

— apriloch sept.-— okt.
Anser hyperboreus. Uppgifves af Naumann (XI, 222)

hafva blifvit iakttagen om vintern 1822 samt något senare år
vid Greifswald; möjligen äfven annorstädes vid Östersjön.

Anser leucopsis. Tyskl.:icke talrikt vid Pomern, Namn.
(XI, 385); Rugen fåtaligt, Borggreve. Mycket sällan idet
inre. — Danm.:istor mängd*) islutet af sept. och början af
okt., på sydkusten af Falster, vid Ulfshale, Flensborgs fjord;
på Holsteins vestkust iDitmarsken och vid Husum. Halfön
Deichsand och Eiderstadt enl. Naum. **). Öresund (sf. riksm.).

Anser hernicla. Tyskl.: vid Pomerns kuster årligen i
mängd islutet af okt. och börj.af nov., Namn. (XI, 398). Eu-
gen, Schilling årligen imaj talrikt, Qvistorp fl) enstaka imars;
Mecklenburg, Pöl, Zander. Granska sällan idet inre.— Danm.:
istor mängd på kusterna, mest på Laesö; sept., okt. samt maj
och början af juni; stannar qyar under milda vintrar. Är enl.
Borggreve formligen skadlig uppå ön Sylt.

*) Möjligen hafva massorna blifvit af Kjserb. och Naum. öfverskat-
tade eller bero de af tillfällig mängd ett år; åtminstone förekommer ar-
ten annorstädes hvarken vid Östersjön, eller Nordsjöns kuster i så an-
märkningsvärd mängd. —

Enl. Kjserb. skola massorna genom exkremen-
terna t. o. m. ödelägga gräsväxten på Botö och Gjedsör.

**) Naumann (XI, sid. 385) anmärker, att A, leuc. under under sina
vandringar följer bestämda linier, längs hvilka den förekommerårligen
och imängd. "Detta är högst märkvärdigt och kunde gifva anledning
till mången förmodan; likaså det förhållande, att den öfveralltundviker
prntgåsen, men der den sammanträffar med henne, håller sig på bestämda
ställen så långt bort som möjligt; så t. ex. ser man på Deichsand och i
trakten af Husum skaror af flere tusende, men nästan aldrig en A. ber-
nicla och deremot på den närbelägna ön Pelworm tusenden af den se-
nare, men aldrig någon hvitkindad gås."

9) Qvistorp, Bemerknngen etc, Naumannia 1858, s. 51 och 57.
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Anser ruficollis. Tyskl.: vid ön Koos iPomern ett par
gånger, men aldrig i det inre af landet, Nanm. (XI, 411) och
Homeyer enl. Kjaerbölling (s. 361). —

Danm.: norra Sjaslland
en g. 6 cxx.; Eibe och Fyen; mycket sällsynt.

Somateria spectabilis. Tyskl.: ön Eiiden vid Usedom i
mars, Munter 10), Danzig, Bock "), t. o. m. oftare enligt Borg-
greve. Greifswald, Naumann.

—
Danm.: Köpenhamn (Skovs-

hard) samt iSundet.
Fuligula Stelleri. Tyskl.: Danzig en gång Naum.l2). —

Danm.: Gilleleie inärh. af Köpenh.och Helsingör om vintern.
Larvs glaucus. Tyskl.: iokt.— dcc. 1852 enstaka på

Eugens n.v. kust, Schilling. Aldrig i det inre. ■
— " Danm.:i

Sundet och Belterna, Ulvshale, Stege, Köpenhamn,Flensborgs
ijord, HelholmiHolstein. Ungfoglar någongång vid Helsingör,
Naum. (X, 359).

Larvs leucopterus. Tyskl.: 3 cxx. idcc. 1859 vid Hid-
densee på Eugens vestkust, Qvistorpl3). —

Danm.: Helsingör
tvenne gånger, om vintern. Bornholm.

Larvs tridactylus. Tyska Östersjökusten sälls. enl. Naum.
(X, 328); någongång ilandets inre. — Danm.: Sundet, Grenaa
oftare, Flensborgs fjord, Köpenhamn,Bornholm.

Larvs eburneus. Aldrig vid tyska Östersjökusten enligt
Naum.

—
Danm.: vid Kallebodstrand och Slesvig någon gång.

Mergulus alle. Tyskl.: några få ggr vid Pomerska ku-
sten — oftare vid Jyllands vestkust, iKattegat och Sundet,
Namn. (XII, 558). Årligen oftast om hösten, vissa år imängd;
Helsingör, Yeilefjord, lilla Belt.

Resultatet utaf sammanställningarne från Skandinavi-
ska halfön, Finland och Östersjöprovinserna gaf vid han-
den, att de undersökta arterna flytta utmed Östersjöns

i») Munter, Journ. f. Om. 1853, sid. 207.
") Bock, Journ. f. Örn. 1853, sid. 371.
") Naumann, Öp. eit. XII, sid. 248 och Naumannia 1854, e. 156.
») Qvistorp, Journ. f. Örn. 1860, sid. 369.



68

begge kuster och öar söderut. Uppgifterna från Tysklands
norra del bekräfta också, att samma arter förekomma vid
södra stränderna af innanhafvet. De flesta foglame finnas
nemligen här under flyttningstiderna, sparsamt ostligare
vid Pomerns stränder '), talrikare deremot till individ- och
artantal längre vesterut. Deremot är det en genomgående
och betecknande regel, att arterna itrots af rikedomen på
individer längs kusten, antingen alldeles icke erhållits i
landets inre eller blott såsom sällsyntheter, åtminstone icke
regelbundet. —

Alla fakta utvisa således att skarorna af
de anförda arterna flytta inorra Tyskland utefter
kusten af Östersjön, hvilket också erfarenheten utvisat
genom omedelbar iakttagelse 2).

Stråkvägarne å ömse sidor om Östersjön och utefter
dess öar komma således att sammanslutas emot innanhaf-
vets mynning och nalkas Danmark. Sistnämnda land upp-
gifves nästan öfversvämmas af flyttande foglar; här äro
nemligen alla de utvalda arterna ej blott funna, utan flere
af dem förekomma t.o.m.iså storamassor, att ett liknande
fenomen knappast torde kunna uppvisas på någon så liten
fläck iEuropa, om ej inärmaste granskapet. En synner-
lig vigt måste läggas på denna rikedom idanska flyttfo-
gelfaunan. Den största mängden arter och individer före-
kommer merendels på öarne Möen och Falster samt ku-
sterna af Slesvig och Holstein;i jemförelse härmed besö
kes Sjaslland och Jyllands kuster af ett mindre antal. Säll-
syntast förekomma öfverhufvud de arter, som enligt regeln
stanna för att öfvervintra redan tidigare, vid norska ku-
sten och iÖstersjöns norra del, nemligen

Phalaropus fulicarius Larvs glaucus (oftare)
Somateria spectabilis r> eburneus;
Fuligula Stelleri

') Beklagligen finnas ej från Ostpommern några särskilda lokalför-
teckningar att tillgå, såsom Borggreve (op. cit. s. IX) också framhåller.

2) Borggreve påpekar äfvenledes samma faktum.
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dessa komma ända hit blott under stränga vintrar eller
tillfälligtvis. Trenne arter (Cygnus minor, Anser hyperbo-
reus och ruficoUis) äro här likasom annorstädes iEuropa
synnerligen stora rariteter, men förekomma dock relativt
oftare, den förstnämnda t. o. m. nästan årligen, ehuru fåta-
ligt. Under vintern stanna här regelbundet Tr. maritima,
Anser bernicla, Larvs tridactylus och Mergulus alle. De
öfriga arterna besöka deremot landet blott vår och höst.—
Resultatet af alla dessa fakta blir, att de tallösa skaror,
somkommit från Östersjöns alla kuster, flytta tvärs
öfver danska öarne och halfön från öster till ve-
ster. Redan af det föregående framgick dock, att åtmin-
stone någon del af de iDanmarks nordliga delar förekom-
mande individerna måste hafva kommit dit från Norges
och Sveriges vestkust, om också en del spridt sig hit
från öfverfartsstället vid halföns bas. Ett sådant tillskott
från Norge bevisas också ögonskenligen genom förekom-
sten i Danmark af Tringa maritima, hvilken art saknades
inom Östersjön.

Länderna närmast söder om Nordsjön.
Charadrius helveticus. Helgoland,Eeimers och.Busche ').

Kusten af Oldenburg ofta enl. Negelem2), Jahdebusen vester om
Wesers utlopp, Wiepken3). Vid ön Borkum imynningen af
Ems regelbundet i olika mängd under skilda år, förelöparei
mcdl. af avg., hufvudflockar af hundradetal individerisept., få-
taligt i okt.— nov., om våren imaj och början af juni, Droste-

I) Reimers och Buschc, Fört. öfver Helgolands foglar, meddelad i
Naumanns afh.: tjber den Vogelzug mit besonderer Hinsicht auf Helgo-
land. Ehea 1846, s. 18.

2)Negelem, Verz. d. in Oldenburg vorkommenden Vögel. Nauman-
nia 1853, sid. 60 och 448.

3) Wiepken, Naumannia 1853, s. 454 och Om. Exe. am Jahdebusen.
Naumannia 1854, s. 355.



70

Hfilshoff 4). Holland ymnigt enl. Naum. (VII, 257), icke så tal-
rikt enl. Sehlegels); Belgien allm. enl. Sharpe och Dresser 6).
Ytterst sälls. idet inre.

Phalaropus fulicarius. Helgoland vintern 1843, Brandt
enl. R. & B. Nordsjökusten oregelbundet, ett par ggr vid ost-

friesiska kusten, möjligen äfven vid Borkum, Dr.-Hff. Holland
någongång vid kusten, Sehlegel.

Tringa maritima. Helgoland,E.&B. Borkum sällsynt
enligt Droste-Hulshoff. Holland sällsynt enl. Schlegel, öfvervin-
trande, Naum.; troligen under vissa år ymnigare, eftersom Tem-
minck uppgifvit arten vara allmän derstädes '). Belgien enligt
Degland och G-erbe s). Knappast någonsin idet inre landet.

Tringa subarcuata. Helgoland E. & B. Eegelmässigt
om ock ej ymnigt vid kusten; sällsyntare i det inre landet,
Kaum. och Borggreve. Enl. Droste-Hulshoff skulle arten finnas
sällsyntare vid Nordsjökusten än vid Östersjökusten; Borkum i
maj och sept., äfvensom ifull sommardrägtijulioch avg., dock
utan att kläcka; Holland allmän enl. Naum., mindre talrik vid
kusten enl. Sehlegel.

Tringa minuta. Helgoland, E. &B. Borkum enstakai
juli, flockvis iavg., talr. svärmar isept.; om våren iapril

—
mcdl. af maj, Droste-Hulshoff. Från Holland äro uppgifterna
olika: Sehlegel säger, att arten finnes här och der vid kusterna,
andra åter (jfr Sharpe och Dresser) tillfälligtvis, men oftare i
det inre. Belgien sälls., Sh. & Dr.

*) Droste-Hulslioffs förträffligalokalfauna: Die Vogelvvelt der Nord-
see-Insel Borkum. Minister 1869. — Dr.-Hff låter artens häckningsom-
råde upphöra med ryska lappmarken;arten häckar dock utan tvifvel
ännu vid Taimyrlandets kust.

B) Sehlegel, De Dieren van Nederiand; Natourlijke Historia van Ne-
derland. Haarlem 1860.

8) Sharpe and Dresser. A History of the Birds of Europé, London,
pt, VI, avg. 1871.

>) Yarrell, British Birds, 111, s. 95.
8) Degland et Gerbe, Ornith. européenne. Paris 1867.
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Tringa canutus. Helgoland B.&B. Elbes mynning (år
1819 ännu ijuli), Namn. Borkum enstaka islutet af juli och
början af avg., talr. isept., fåtaligt iokt., någon enda om vin-
tern, Droste-Hulshoff. Holland imaj och avg., öfvervintrar till
en del, Schlegel. Belgien, Degl. & Gr.

Tringa arenaria. Helgoland juli och. avg. 1852, Schil-
ling9). Oldenburgs kust sälls., Negelem. Borkum fr. mcdl. af
avg. t. nov. vanligen blott några dagar, Dr.-Hff. Holland talr.
vår och höst, Temminck (Yarrell), Schlegel, mycket talr. inov.
och maj enl. Naum. Belgien, Degl. & Gr. Enl. Borggreve säll-
syntare vid Östersjön än Nordsjökusten. Sällsynt idet inre.

Cygnus minor. Oldenburg en g. vid kusten vintern 1853,
Wiepken IU). Holland g. sälls. Schlegel; Belgien fl. cxx. vid
Schelde och Maas, vid Luttich, Degl. & Gr.

Anser brachyrhynchus. Holland årl. enstaka, Schlegel");
Höll.och Belgien g. sällan, Selys-Longchamps '-).

Anser albifrons. Helgoland, E. & B. Oldenburgs kust
istora skaror, Negelem, Naum.; likaså vid friesiska kusten,Dr.-
Hff, ehuru arten ej erhållits vid Borkum; arten öfvervintrar till
en del;Holland, Schlegel. Belgien vid kusten, sällan idet inre,
Selys-Longchamps.

Anser leucopsis. HelgolandE.&B. NordsjökustenNau-
mann och Borggreve. Oldenburg sälls., Negelem. Vid Borkum
g. säll., oftare vid Holländska kusten, Dr.-Hff, Schlegel.

Anser bernida. Helgoland E. & B. Tyska Nordsjöku-
sten icke så talr. som vid Hollands enl. Naum. (XI,398). Ol-
denburg, Negelem. Friesiska kusten ienormt antal; arten an-

9) Schilling, Journ. f. Örn. 1853, s. 71.
1°) Wiepken, Naumannia 1853, s. 454.
ii) Schlegel (de Dieren s. 204), upptager namnen "A. brachyrhynchus

(segetum Naum.)" och siiger derstädes intet oni förekomsten, men väl i
Naumannia 1855, s. 256; han synes således identifiera de olika formerna,
hvarigenom uppgifterna blifva mindre användbara.

i 2) Selys-Longchamps, Bemerk. iiber die wahren Gänse Europas.
Naumannia 1855, sid. 261.
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länder oni hösten, blir vid sträng köldmer fåtalig, återvänder
redan ifebr.— mars samt finnes qvar ännu iapril, ibland imaj,
Droste-Hiilshoff. Sehlegel uppger den ej komma talrikt tillHol-
land. Belgien ifebr.

—
mars, Dubois 12).

Anser ruficollis. Holland in. sällan, någongång en flock
af fiere cxx., Sehlegel. En g. vidBelgien enl. Naum.(XI, 411).

Somateria spectabilis. Helgoland,E. & B.
Fuligula Stelleri. Helgoland,Grätke enl. Blasius '?).
Larvs glaucus. Helgoland,E. & 8., Gätke. Sällsyntare

vid tyska nordsjökusten än vid Östersjön; Elbes mynning, Cux-
haven, iNTaum. Oldenburg några gånger, Xegelein. VidBorkum
och på ostfriesiska kusten då och då under stränga vintrar,Dr.-
Hff. Efter stormar vintertid ibland vid Hollands kust, Sehlegel.

Larvs leucopterus. Elbes mynning och tyska nordsjöku-
sten, Naum. (X, 374); äfven vid holländska kusten, Sehlegel
och Dr.-Hff. Belgien, Selys-Longchamps enl. Tarrell(111, 600).

Larvs tridactylus. Helgoland,E. & B. Om vintern och
våreniskaror vid nordsjökusten, vid mynningen af Elbe, We-
ser och andra floder, men sällan idet inre, Naumann (X, 328).
Oldenburg ibland iskaror, Negelem. Ostfrieslands kust idcc,
febr.— mars, Dr.-Hff. Holland, Sehlegel.

Larvs eburneus. Elbes mynningnågongång ifebr.— mars,
Holland en g., Naum. (X, 346). Aldrig idet inre.

Mergulus alle. Helgoland ej sälls., E. & 8., nästan årl.,
äfvensom vid Elbes mynning efter uthållande n.-v. vindar och
köld,Naum. (XII, 559). Oldenburg sälls., Negelem. Ostfries-
lands kust vintertid efter stormar, Dr.-Hff. Då och då vidHol-
ländska kusten, Sehlegel.

Vid kusten af Nordsjön äro åter alla arter funna, de
flesta istora massor, under det flere arter alldeles icke,
andra åter mer eller mindre oregelbundet visa sigilandets
inre. Särskildt hafva nästan alla blifvit anträffade på den

1J) Dubois, Notizen etc. Journ. f. Örn. 1855, s. 270.
") Blasius, Briefl. Mitth. fiber Helgoland. Naumannia 1858, s. 316.
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lilla ön Helgoland, också de som enligt regeln öfvervintra
nordligare. Ungefär samma arter som befunnos öfvervin-
tra tidigast vid södra Norge och Danmark, stanna äfven
här, några numera blott fåtaligt, andra först nu till jemfö-
relsevis större antal, och några vika härifrån endast för
den allra kallaste tiden, ehuru enstaka individer äfven då
dröja qvar; de öfriga arterna förekomma blott om hösten
och våren. Såsom man kunnat förmoda redan af förhål-
landet ide näst förut afhandlade länderna ådagalägga nu
anförda fakta, att de uppräknade arterna flytta från Dan-
mark längs Nordsjöns kuster förbi Holland och
Belgien. Det är derjemte särskildt anmärkningsvärdt, att
en del arter yppas här också sommartid, ehuru utan att
häcka, hvarföre om dem gäller det ofvan (sid. 38) anförda
beträffande arternas häckning-sställen.

Innan flyttningsvägen på kontinenten fullföljes längre
bort är det af nöden att egna särskild uppmärksamhet åt
samma arters förhållandeuti de länder vidNordsjön,hvilka
ännu återstå, nemligen

Britiska öarne*).

Charadrins helveticus. Nästan alla tider på året, minst
dock om sommaren; häckar ej. Fem Islands ijuni, Kincardine-
shire. Kegelbundet höst och vinter på Irland.

Phalaropus fulicarius. Sälls. höst och vinter vid östra
kusten; Orken-öarne och Skotland, Yorkshire, Wiltshire, Batter-
sea vid Thames. Funnen äfven vid Irland.

Tringa maritima. Vid kusterna från sept. öfvervintern
till april— maj (häckar möjligeninorra delen?); Shetlands och
Orken-öarne. IEnglandvid ostkusten: Durham, Yorkshire,Nor-
folk, Essex, Kent, Sussex, Dorsetshire, Devonshire, Corirwall.
Norra och södra kusten af Wales; Irland om vintern.

') Yarrell, A History af British Birds. London 1856, lI— III.
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Tringa subarcuata. Skotland och England längs hafs-
kusterna ismå flockar. Dumfriesshire, Northumberland, Durh.,
Norf., Kent, London, Greenwich; Hampshire, Devonsh., Corn-
"vrall. Irland regelb., dröjande qyar äfven om sommaren.

Tringa minuta. Östra och södra kusterna. Durham,
Yorksh., Cambridgeshire, Norf., Suff. allm. vår och höst; Koni-
ney Marsh, London, Sussex, Plymouth. Äfven vid vestkusten,
Lancashire; Solway, Belfast bay.

Tringa canutus. Höst, vinter och vår, ibland till maj, i
mängd på östra och södra kusterna; Norfolk, Essex, Yarmouth.
Irland imängd ') och regelbundet om vintern.

Tringa arenaria. Norra och vestra Skotland, iblandännu
islutet af juni. Längs Englands östra och södra kuster; erhål-
les på Londons torg iavg., okt. och ännu ijan. samt om våren
iapril— juni. Afven på Irland. Mycket sällan vid vattendrag
inåt landet.

Cygnus minor (Bewickii). Funnen om vintern rätt ofta.
Flere ställen iSkotland. Newcastle, Yarmouth, hemtad till tor-
get iLondon; Manchester, Middelton. På Irland funnen om vin-
tern flerstädes, t. o. m. allmännare än vanliga svanen; Belfast.

Anser brachyrhynchus. Hebriderna, Edinburg. Holkam
iNorfolk; Weymouth iDorsetshire. Förekommer imindre floc-
kar om vintern, mest vid ostkusten.

Anser albifrons 2). På ost- och sydkusten regelbundet
om vintern i stora skaror. Northumberland, Durham, Norfolk,
Suffolk, Cambridgeshire, Kent, Sussex, Hampshire, Devonshire,
Cornwall. Tillfälligtvis vid Wales; Dumfriesshire; regelb. vid
Irland.

(Anser hyperboreus är uppgifven vara funnen iEngland,
hvilket andra påstå bero på ett misstag, se Degland och Gerbe,
11, s. 494.)

i) Warren enl. Droste-Hulshoff (op. cit. p. 212).
a) Yarrell sammanblandar A. albifrons (vera) och A. minutus, hvar-

före uppgifterna blifva osäkra; det är dock föga troligt alt den senare
förekommer annat än tillfälligtvis, då arten ej synes fiytta iNorge.
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Anser leucopsis. Om vintern iflockar på östrakusterna,
Northumberland. Norfolk, Cambridgeshire, Sussex, Dorsetshire,
Devonshire, Cornwall. Vid vestkusten ibland imängd vidLan-
cashire och Solway Firth. Eegelb. på Irlands norra, nordöstra
och södra kuster ').

Anser bernicla. Eegelb. och mycket talr. omvintern vid
kusterna, i synnerhet på de östra och södra; någongång idet
inre. Shetlands-öarne och Hebriderna. Northumb., Norf., Suff.,
Hampsh., Dorsetshire. Irlandiofantlig mängd på kusterna.

Anser ruficollis. Funnen här oftare vid ost- och sydku-
sten än annorstädes iEuropa. Vid Tweeds mynning, Yorksh.,
Cambridgesh., Norf., Devonshire; alltid blott vid enskilda till-
fällen och ifå exemplar.

Somateria spectabilis. Några få ggr funnen; Papa we-
stra, en af Orken-öarne2). Breydon iNorf.; AldboroughiSuf-
folk; Irland en gång.

Fuligwla Stelleri. Något enda ex. om vintern på ostku-
sten. Scarborough iYork, YarmouthiNorfolk.

Lams glaucus. Om vintern vid östra och södrakusterna.
Shetlands-öarne, Firth of Forth, Northumb., Scarborough i York,
Cambridgesh., Thornham och YarmouthiNorfolk, traktenutanför
London. Bamsgate, Brighton iSussex, Devonsh., Cornwall, Se-
vem. Tillf, vid Irlands kuster.

Larvs lencopterus. Om vintern enstaka gånger, mest i
norra och östra delarne. Shetlands- och Orken-öarne;Skotlands
sydvestra kust, Ayrshire. Northumb., Yorksh., Lincolnsh., Sus-
sex, Devonsh., Plymouth. Ett par ggr på Irland.

Larvs tridactylus. Häckar på kusterna af Skotland och
närl. öar; om sommaren vid Northumb., Durham; äfvenså vid
sydkusten, Hampsh., Wight, Dorsetsh., Devonsh., Cornwall; li-
kaså på Irland. Ibland äfven öfvervintrande längs sydkusten.

')Uppgifterna af Dann (Yarrell111, 167) såväl om artens häcknings-
ställen som flyttningar äro nästan samtliga oriktiga.

2) Enligt Bullock häckande! — påtagligen abnormt i fall uppgiften
är riktig.
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harus eburneus. Enstaka gånger funnen om vintern på
östra kusten; Shetlands-öarne vid Balta sound; Banff, Durham,
Yorkshire. Vid sydkusten, S:t Leonards iSussex och Torquay
iDevonshire. Vid vestkusten, Firth of Clyde. Irlands vestra
kust och Gralway.

Mergulus alle. Om vintern talrikast på ostkusten efter
stormar (särskildt iokt. 1841). HartlepooliDurham, Eedcar
iYorkshire, Lincolnshire,Norf., Suff., Essex, Kent, Sussex; säl-
lan vid sydkusten, Devonshire, Cornwall. Vid vestra kusten,
Cumberland, Bristol. Äfven på flere ställen iinre landet, Bir-
mingham, Worcestersh., Shropshire, vid Severn, iHertfordshire.
På Irland, Wexford, Kerry.

På britiska öarne bafva alla arterna (utom A. hyper-
boreus) blifvit anträffade längs kusterna, medan allenast
någon enda art erhållits uti det inre. Larvs tridactylus är
den enda som häckar här. Samma arter, som enligt regeln
öfvervintra uti nordligare länder (Phal. fulicaruts, Somat.
spectabilis, Fuligula Stelleri), visa sig här ytterst sällan
om vintern, de åter hvilka vanligen tillbringa den kalla
årstiden vid Nordsjöns öfriga kuster vistas också här lika
talrikt; sådant är förhållandet med de flesta simfoglarne
samt ett par af vadarne. De öfriga visa sig vid öarne
blott om hösten och våren samt flytta således längre bort.
Beträffande fyndorternas läge och individernas fördelning
befinnes en stående regel gälla (undantag Cygnus minor —
Bewichii),nemligen att foglame uppträda mest regelbundet
och talrikt på orter vid östra kusten, vanligen från nord-
östra Skotland och Shetlands- samt Orken-öarne ända till
Kent och Kanalens smalaste del; vidare förekomma de,
om ock ej alltid lika talrikt längs sydkusten ända till Corn-
wall ivester. Deremot anträffas samma arter vida mera
fåtaligt utmed vestra kusterna af samma ö och på Irland,
på sistnämnda ställe vanligen mera på ostkusten. De upp-
räknade arterna flytta således utmedbritiska öar-



77

nes kuster, förnämligast de östra. Denna anmärk-
ningsvärda olikhet ifyndorternas fördelning synes icke be-
tingas af någon olikhet ibegge kusternas beskaffenhet,
utan torde den enda antagliga orsaken ligga deri, att fog-
lame anlända till öarne från något ostligare beläget land,
eller hellre från nordost. Idetta afseende kan Norge när-
mast kommaifråga; enligt hvad ofvan blifvit anfördt flytta
samma arter isjelfva verket derstädes (med sammaundan-
tag) utmed kusten ända till sydvestligaste delen och för
somliga af dem stod icke ens någon fortsättning att finna
längre åt söder eller sydsydvest. Deraf framgår således, att
flyttningsvägen utmedbritiska öarneskuster står
ikontinuerligt sammanhang med stråkvägen längs
Norges vestra och norra kust, hvars ledningstråd af-
bröts inejden af Lindesnäs. Satsen vinner ytterligare be-
kräftelse deraf, att de flesta arterna förekomma iungefär
samma proportioner uti begge länderna samt att vissa an-
dra fogelarter uppträda på det ena stället samtidigt som
de försvinna på det andra. Härmed äro också häcknings-
ställena inorden angifna för de individer, hvilka passera
britiska öarne, eller åtminstone för en stor del af dem.

Såsom nyss nämndes göra tvenne arter undantag från
ofvanstående regler: Cygnus minor och Anser ruficollis
flytta veterligen icke längs norska kusten, ej heller känner
man, att de skulle häcka iländerna dit norska vägen le-
der; deremot blef ofvan visadt, att begge uppträda såsom
sällsynta gäster under flyttningarne längs kusterna af Öster-
och Nordsjön,hvarutom begge häcka iländerna der denna
väg ändas. Dessa skäl tala för att båda foglame kommit
längs den senast anförda vägen, särdeles som A. ruficollis
blifvit funnen iEnglands sydöstra och södra delar. Det
synes knappt lida något tvifvel derom, att äfven mången
af de andra arternaanländt till England denna väg. Allena
för sig kan denna tolkning dock ej förklara utbredningen
af Cygnus minor (Bewickii), som tvertom skall förekomma
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talrikare vesterut, och på Irland t. o.m. mera än annorstä-
des iEuropa. Detta antyder ett tillskott från annat håll,
ihvilket afseende vi vilja tillse arternas förhållande på

Island.
Phalaropus fulicarius. Mycket sälls. på sydvestra sidan

enl. Faber '); ibland vid Eeykiavik enl. Krtiper 2).
Tringa maritima. Enl. Krtiper sälls. om sommaren, om

vintern ytterst talrik; Faber.
Tringa canutus. Islutet af maj och avg.ända tillmcdl.

af sept. merendels på östra sidan af ön,Krtiper.
Tringa arenaria. Uppgifves af Faber hafva förekommit

vid Grimsey, hvilket icke kan bekräftas af Krtiper.
Cygnus minor (Bewickii). Naumann (XI, 503) angifver

denna art såsom förekommandepå Island och derifrån flyttande
öfver till Irland. Äfven Degl. & Gerbe upptaga arten för Is-
land, och. Yarrell (111, 204) på Temmincks auktoritet.

Anser albifrons förekommer enl.Faber; enl. Krtiper blott
på genomtåg till Grönland.

Anser bernicla finnes flyttningstiderna istor mängd.
Anser leucopsis likaså; uppgifves af Thienemann 3) hafva

blifvit iakttagen vid öns norra och vestra kuster istora flockar,
kommande öfver hafvet iriktning från Grönland,men öfvervin-
trar icke på ön.

Larvs glaucus och leucopterus upptagas af Faber.

Dessa arter flytta således dels direkte till eller förbi
Islands kuster, eller häcka der, men flytta derifrån. Man
kan knappast komma att tänka på något annat land, ifrån
hvilket de skulle anlända, än Grönland,der de flesta äfven

') Faber, l'rodr. der isländischen Örn. Isis 1824, s. 135.
2) Kruper, Der Myvatn vrid seine Umgebung. -Naumannia 1857, I,

s. 33, 11, s. 1.
3) Thienemann, enl. Naumann op. cit. XI, s. 385.
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anträffats, ej heller något annat land dit de skulle draga
sig, än britiska öarne. Detta förklarar hvarföre somliga af
arterna på britiska kusterna, ehuru de hufvudsakligen fär-
dades längs ostkusten från Norge, dock uppgifvas finnas
ien anmärkningsvärd mängd på Irland, exempelvis de tre
gåsarterna och Tringa canutus; härigenom förstårman äf-
ven hvarföre den lilla svanen visar sig så ofta på öarne
och särskildt deras vestra del. Så länge för handen va-
rande data till frågans afgörande ännu äro så knapphän-
diga, må derföre endast medgifvas, att några af arterna flytta
från Grönland öfver Island till Britiska öarne,
dit de således kunna komma från tvenne eller tre håll,
längs skilda vägar. Deremot måste lemnas oafgjordt ihvil-
ket förhållande vägarne besökas, livart de företrädesvis
leda inom britiska området samt om individerna från alla
vägarne äro fullt öfverensstämmande med hvarandra.
Iförbigående må här tilläggas, att man såsom ett

hufvudsakligt stöd för antagandet, att de arktiska foglame
iEngland anländt från Grönland, framställt den omstän-
digheten, att en mängd amerikanska fogelarter förekommit
på britiska öarne, särdeles dessas vestkust, och oftare här
än annorstädes iEuropa. Häraf må man dock ej låta sig
missledas, ty de sistnämnda foglames ankomst hit kan bero
af andra vilkor än dem, som betinga britiska flyttfoglarnes
regelbundna migrationer. Om således bevis skola anföras
för en flyttningsväg öfver Island från Grönland, böra de
tagas från dessa öars häckfoglar, icke fråu tillfälliga fynd
af sydligare fremlingar iEngland.

Frankrikes kusttrakter.
Charadrius helveticus. Eegelb. v. o. h. vid norrakusten

imcdl. af maj samt avg.— sept.;äfven ijuli, Degl.o. Gerbe ');

') Degland et Gerbe, Ornithologie enropéeime 11, Paris 18S7.
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Boulogne, Deinarle2). Vid Seines mynning, Hardy 3). Afven i
det inre.

Phalaropus fulicarius. Oregelbundet vid norra kusten i
okt.— dec. samt imaj; iokt. 1834 istor mängd vidDunkerque
samt utmed hela hafskusten ända till Bayonne efter ett svårare
oväder, Dgl. & Gr. Boulogne,Dem.; Seine inf.,Hardy. Basses
Pyrénées, Loche4).

Tringa maritima. Icke alla år; iokt.— nov. vid ku-
sterna nära Dunkerque och Calais, Dgl. &G. Boulogne, De-
marle; Seine inf., Hardy; Picardie o. Normandie, Vieillot (Yarr.).

Tringa subarcuata. Vid norra hafskusten iavg.— sept.
och maj— juni, Dgl. & Gr. Boulogne, Demarle; Seine inf.,Hardy.
Sällan inåt land.

Tringa minuta. Regelb. vid norra kusten, isynnerhet
vid Dunkerque islutet af avg. ochiapril; om våren funnen vid
Lille, Dgl. & Gr. Boulogne, Dem. Seine inf., Hardy. Gascog-
nes kust, Basses Pyrénées, Loche.

Tringa canutus. Vid norra kusten itrakten af Dunker-
que och vid Picardie iavg.— okt. samt april— maj, Dgl. & G.
Seine inf., Hardy.

Tringa arenaria. Vid norra kusten i avg.— okt. och
april— maj, itrakten af Dunkerque, Dgl. &G. Boulogne,Dem.;
Seine inf., Hardy.

Cygnus minor. Under stränga vintrar vid norra kusten;
Picardie, Temminck (Yarr.); 1829 och 1830 flere cxx. vidDun-
kerque; åtskilliga cxx. erhöllosinärheten af Montreuil; seder-
mera funnen teml. ofta vid kusten af Kanalen och vid Gascog-
ner-viken, Gerbe *), Degl. & Gerbe. Seine inf., Hardy.

2)Demarle, Tableau des oiseaux observ. dans le Boulonnais. (Ref. i
Naumannia 1855, s. 418.)

3) Hardy, Cat. des oiseaux observ. dans le dep. de la Seine infé-
rieure. (Ref. iNaumannia 1855, s. 421.)

4) Loche,Fört. öfver fogl. i Basses Pyrénées; Actes de la soc. linn.
de Bordeaux. (Ref. iNaumannia 1855, s. 420.)

5) Gerbe, Note snr le Cygne Bewickii. Revue zool. 1845, s. 245.
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6

Anser brachyrhynchus. Oregelb. några cxx. vintertid
vid norra kusten; Dunkerque, Calais, Abbeville.

Anser albifrons. Istor mängd under dcc.
—

febr. inär-
heten af norra kusten, oftast vid Lille. Basses Pyrénées, Dgl.
& G. Boulogne,Dem.; Seine inf.,Hardy. Iblandidet inre landet.

Anser levcopsis. Under kalla vintrar idcc-— jan. samt
imars uti norra kustländerna,Dgl.& Gr. Boulogne,Dem.; Seine
inf., Hardy. Tillfälligtvis inåt land.

Anser bernicla. Vid norra kusten idcc.'— jan. istor
mängd; kommer till Dunkerque om våren vid nordlig, om hö-
sten vid ostlig vind, Dgl. & G. Boulogne, Dem.; Seine inf.,
Hardy. Mycket sällan idet inre af landet.

Anser ruficollis. Tillfälligtvis vintertid; Normandie en
gång, Naum. (XI, 411); Caen, Eochefort, Dgl. & G.

Somateria spectabilis. Ett ex. vid Boulogne sur mer,
Dgl. & G. (Vieillot enl. Tarrell).

Fuligula Stelleri. Ytterst sällan; ett ex. vid Audingnon
mellan Calais och Boulogne,Dgl. & G.

Larvs glaucus. Oregelb. vid kusten af Dunkerque, of-
tast ungfoglar, gamla ytterst sällan, Dgl. & G. Boulogne,Dem.;
Seine inf., Hardy.

Larvs leucopterus. Unga cxx. någongång vid norra ku-
sten, Dunkerque, Cancale- och Somme-viken, Dgl. & G. Seine
inf., Hardy.

Larvs tridactylus. Allmän vid norra kusten om hösten;
iblandidet inre om våren, Dgl. & G. Boulogne,Dem.; Seine
inf., Hardy.

Larvs eburneus. Tillfälligtvis iFrankrike, Dgl. & G.
Boulogne,Demarle.

Mergulus alle. Oregelb. vid norra kusten under stränga
vintrar efter stormar, Dgl.& G.; Seine inf.,Hardy.

Visserligen stå iallmänhet från Frankrike temligen
bristfälliga meddelanden till buds, men redan de angifva
det karakteristiska uti fyndorternas fördelning. Arterna
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äro nemligen funna här merendels vid norra kusten och
särskildt faller iögonen, att inordöstrahörnet eller vid
kanalens smalaste del samma arter erhållits, som vid de
närbelägna kusterna af Holland, Belgien och södra eller
östra England. Deremot är det här, likasom iTyskland,
en regel, att arterna ganska sällan och fåtaligt uppträda i
det inre af landet. Resultatet häraf blir att hufvudmas-
san af foglame kommer från Nordsjönssödraoch
vestra kuster till kanalens östramynning och flyt-
tar vesterut längs dess begge kuster samt fort-
sättningsvis längs vestra kusten. Under denna
sträcka öfvervintra allt ännu de arter, som gjorde det vid
Kanalen, men huru långt vester- och söderut kan af de
uppräknade data icke fastställas. — Ett anmärkningsvärdt
undantag från vanliga förhållandetbildar åter samma art,
C. minor, som på Britiska öarne uppträdde talrikt ide ve-
stra delarne och derföre ansågs hafva kommit från ameri-
kanska norden; äfven här är den observerad oftare vidKa-
nalen och Gascognerviken än man skulle förmodatpå grund
af dess förekomst iEuropa för öfrigt. Tydligen kommer
den således hit från Britiska öarne och bestyrker härige-
nom det nyss om arten erhållna resultatet.

Slutligen må här ännu nämnas att
Char. helveticus är funnen vid spanska kusteniGalicien,

A. Brehm ') samt Sharpe och Dresser 2), talr. höst och vår; och
Larvs tridactylus, ofta allmänt om hösten någongång äf-

ven om vintern iGalicien,Brehm5
hvilka fakta utvisa, att åtminstone dessa två arters flytt-
ningståg sträcka sig längs kusten ända hit, utan att den
förra ens här stannar öfver den kallaste årstiden. — Här-
med må flyttningsvägen längs Europas hafskuster tills vi-
dare lemnas.

') A. E.Brehm, Vorläufige Znsammenstellung der Vögel Spaniens.
Allg. deutsche natnrhistorische Zeitnng 111, 1857, s. 431— 489.

2! Sharpe and Dresser, Birds of Europé. London 1871— 72.
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Under hela den fullföljda vägen ända från kontinen-
tens allra nordligaste delar hafva arterna således befunnits
följa markerade flyttningslinier utefter hafskusterna. Om
man frånser de ställen, der enskilda arter slutligen stanna
för att öfvervintra,hafva nästan alla uppgifter stämt öfver
ens deri, att foglame förekomma såväl under höst- som
vårflyttningen. Undantag finnas visserligen,idet några få
arter ställvis blifvit iakttagna allenast, eller åtminstone
företrädesvis, under endera sträckningstiden '); detta kan
likväl snarare bero deraf, att samma arter öfver hufvnd
äro sällan observerade och undgått uppmärksamheten un-
der den andra sträcktiden. Man kan så mycket hellre med-
gifva denna tolkning, som samma arter blifvit på andra
ställen utmed samma flyttningslinie ertappade under begge
flyttningstiderna. På grund häraf kan man antaga såsom
regel, att de uppgifna arterna passera utefter de
utstakade linierna både om höstenoch våren. Sat-
sen måste för tillfället ega en synnerlig betydelse, emedan
den utgör en nödvändig länk vid förklaringen af ofvan ut-
redda fogelarters förekomst uti det inre af Europa,hvar-
om uppgifternaidet föregående blifvit lemnade utan afse-
ende för att icke inveckla sjelfva hufvudfrågan. Numera
kunna de åter lämpligen anföras iett sammanhang och
granskas på en gång till vinnande af större öfverskåd-
lighet.

Af de undersökta arterna hafva några få blifvit funna
idet inre af Norge, synbarligen anlända dit från närmaste
sträcka af kustvägen. Likaså hafva några visat sig på be-
stämda ställen uti mellersta Sverige, hvarom ofvan medde-
las närmare uppgifter. Några yppas nemligen höst och
vår eller endera årstiden, om också blott sällan samt till
ringa antal, vid Mälaren och itrakten af Örebro, en och
annan äfven vid Carlstad samt Göteborg och södra Sveri-

') T. ex. Phal. fulicarius blott om hösten vid Skandinaviens kuster.
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ges vestra kust, på sistnämnda ställe oaktadt arten icke
visat sigiBohuslän under flyttningarna; sådant är fallet med

Char. helveticus,M. Ö. Anser albifrons, Ö. årl.
Tringa subarcuata, G. Larvs glaucus, Ö.
Anser leucopsis, C. » tridactylus, Ö.

« bernicla, O. Mergulus alle, O.
Så mycket man känner hafva de icke förekommit annor-
städes imellersta eller södra Sveriges inre delar, lika litet
som ihela norra hälften af landet. Anmärkningsvärdt nog
ligga alla dessa fyndorter ien räcka invid vattendragen;
de vinna sin naturliga förklaring genom antagandet, att en
af de uppräknade arterna mindre besökt genväg för
flyttningen sträcker sig tvärs genom mellersta Sve-
rige, utgående itrakten af Stockholms skärgård från den
vanliga flyttningsvägen och fortsatt längs stränderna
af de stora insjöarne,Mälaren,Hjelmaren och Wenern
samt Göta elf, efter hvars utlopp foglame passera längs
vestkusten nedåt Sundet.

Notiserna från Finland utvisa att arterna jemförelse-
vis ganska sällan ertappats uti lappmarkens inre delar,
Utsjoki, Enare och Kittilä; de hafva påtagligen anländt
hit från ishafskusten. Vidare hafva flere arter mer
eller mindre tillfälligtvis förekommit vid Uleåborg; några
af dem kunna svårligen hafva anländt dit från Ishafvet,
samt torde ej heller hafva häckat ilappmarken, måhända
dock någon gång (Charadrius helvetimisf); men då tvenne
af dem (Larvs glaucus och Mergulus alle) förekomma som-
martiden utiKantalaks vik af Hvita hafvet, synes all sanno-
likhet vara för handen, att ej blott de, utan äfven öfriga
tillfälliga gäster, om hösten kommit från Hvita hafvet
öfver Kuusamo till Uleåborgs trakten samt fortsätta
färden längs vestkusten. Om våren åter har det lika säl-
lan inträffat att arterna visat sig vid vestkusten eller idet
inre, tydligen anlända dit från Östersjön och finska
viken.
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På likartadt sätt kunna förklaras fynden af några ar-
ter idet inre af norra Ryssland, nemligen:

Tr. subarcuata vid Suchona imaj 1864, Grcebel*);
Tr. minuta vid Suchona, Grcebel; och
Anser leucopsis, sedd om våren 1864 vid Ustjug Weliki,

Crcebel.
De funna individerna hafva utan tvifvel kommit om

våren från landets södra delar, hvarom längre fram. — I
det föregående har redan blifvit anfördt, att åtskilliga ar-
ter regelbundet passera genom Östersjöprovinserna. Det
följer således iordningen att behandla länderna nedanför
Öster- och Nordsjön samt Kanalen. Emedan ett jemfö-
relsevis vidlyftigt material af uppgifter förefinnes från detta
område, sammanställas de här skildt för hvartdera landet.

Inre Tyskland.
Charadrius helveticus. Vid floder och sjöar, oftare om

hösten än om våren, Naum. (VII, 257). Ober-Lausitz flock-
vis, Tobias '). Vid Elbe, iAnhalt, Eisleben, Mannsfeld, nästan
årligen, ytterst sällan dock om våren, Naum. Mtlnsterlandet
en g. om hösten, Bolsmann 2); Köln, Ruhl3), Neuwied om hö-
sten, Brahts 4). Baiernisept.— okt., Jäekel 5). Tyrolen sälls.
om vintern, Althamner 6).

*) Goebel, Reise v. S:t Petersburg nach Archangel. Journ. fur Oru.
1871, s. 20.

l) Tobias, Wad- und Sehwimmvögelin Ober-Lausitz. Journ. f. Om.
1853, s. 214.

2) Bolsmann, Verz. d. Im Munsterlande vorkommeuden Vögel. Nau-
mannia 1852, 2, sid. 32.

3) Ruh), Vögel in d. Umgeg. v. Miihlheiin am Rhein bei Cöln. Nau-
maiinia 1852, 2, s. 52.

*) Brahts, Vogelfauna v. Neuwied. Naumannia 1855, s. 342.
3) Jäekel, Örn. Jahresbericht avs Bayern. Naumannia 1857, s. 382.
6) Althammer, Verz. d. in Tyrol beob. Vögel. Naumannia 1857,

sid. 392.
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Tvinga subarcuata. Vår och höst icke så sälls. vid vat-
tendragen, särskildt iAnhalt och vidEisleben, Naum.(VII, 417).
Mark, mycket sällan, Vangerow 7). Unga foglar om hösteni
Ob.-Lausitz, Tobias. Köln,Euhl. Franken, Kuster enl. Jäckel 8).
Baiernisenare hälften af okt. fåtaligt, Jäckel. Visar sig om
våreniTyrolen enl. Althammer.

Tringa minuta. Nästan årligen, ibland mer flertaligt,
dock vida sällsyntare om våren än om hösten; mest iAnhalt
och vid Mannsfeld, Naum. (VII, 398). Ob.-Lausitz sälls., unga
om hösten, Tobias. Timringen ibland om hösten, Hellmann9).
Neuwied vid Rhen, ismå flockar isept., Brahts. Köln,Euhl.
Prag en gång t. o. m. isvärm om våren, Fritsch 10). Tyroleni
juni på flyttn. enligt Althammer; äfvensom iDalmatien, Yarrell
(111, 72).

Tringa canutus. Sälls., ej alla år och blott vid de stora
floderna i sept.— okt. Anhalt, Mannsfeld, Friesnitzer-see vid
Main, vanligenunga och vilsekomna foglar. Mark sälls., Vange-
row. Lausitz fl. g. om hösten, Tobias. Munsterlandet någong.,
Bolsm. Tyrolen, erh. om våren, Alth.

Tringa arenaria. Granska få komma inåtland; Mannsfeld,
dock ej alla år, äfven vid Main och Elbe, Naum. (VII, 360).
Ob.-Lausitz enl. uppgift, Tobias. Saalfeld, L. Brehm11); Thii-
ringen mycket sällan, Hellmann. Köln,Ruhl. Böhmen några få
cxx., Fritsch.

Cygnus minor (melanorhinus Naum.). Vissa vintrar flere
cxx. Anhalt 1822— 23 och 1837— 38; förstnämnda vinter äfven
vid Möckern nära Leipzig och vid Pöplitz iMuldedalen enligt
Naum. (XI, 504) samt andra delar af Tyskland enligtBrehm;

') Vangerow, Vers. einer tfbers. d. Vög. d. Mark. Journ. fur Ornit.
1855, s. 342.

8) Jäckel, Beitr. z. Örn. Frankens. Okens Isis 1848, s. 42—46.
9) Hellmann, Verz. d. Vög.in Thiiringen. Naumannia 1853, s. 276.

10)Fritsch, Nat.-Geschiehte der VögelEuropas. Prag 1870.
") L.Brehm, tjber die enr. Arten d. Gattung Calidris. Naumannia

1851, 2, s. 69.
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likaså 1827 vid Muhlhausen nära Gotha, Br. Mtlnsterlandet en
g. om våren, Bolsmann.

Anse?' albifrons. Ofta nog inorra delen, mycket sällan
iden sydliga; Anhalt icke årligen, Naum. (XI, 358). IMark
enstaka och sällan om hösten och vintern, Vangerow. Lausitz
ej ofta, Tobias. Miinsterl. några gånger, Bolsmann. Neuwied
enstaka, Brahts. Altmuhl iFranken några ggr, Jäckel. Frauen-
berg isödra Böhmen, Fritsch. Tyrolen mycket sällan om vin-
tern, Alth.

Anser hyperboreus. Skjuten iSchlesien och sedd af Bech-
stein flyttande italrika skaror från öster till vester öfver Thu-
ringerwald d. 13 jan. 1792; för öfrigt osäkra fyndorter: Preus-
sen, Anhalt, Donau m. fl. st. enl. Naum. (XI, 222).

Anser leucopsis. Sälls. isynnerhet uti sydl. delarne; af-
lägsnar sig vanligen ej många mil inåt land, dock funneniSchle-
sien, Thtiringen, Ehen och Main-dalarne, t. o. m.iÖsterrike enl.
Naum. (XI, 385). En g. iMark, Vang. och iOb.-Lausitz, To-
bias. FrauenbergiBöhmennågon enda gång, Fritsch (s. 402).

Anser bernicla. Vilsekommen och sällsynt, Schlesien,
Eisleben, Rhen och Main-trakterna samt Österrike, Naum. (XI,
398). ISachsen vid Elbe en g. idcc. enl. Dehnel2). Lausitz
fl. ggr j mars och april, Tobias. Thuringenm. sälls.,Hellmann;
Mönsterlandet ibland, Bolsmann. Vid Rhen ibland om våren,
Brahts. Mycket sällan vid Main, Jäckel. Neckar den 20 mars
1849, Heuglinl3). IBöhmen 3 cxx. funna enl. Fritsch 14). Ty-
rolen mycket sällan om vintern, Althammer.

Anser ruficollis. En g. iSachsen enl. Naum.l5); Strass-
burg, Vieillot (Yarr.). Enl. Fritsch en g. en svärmiGalizien.
Bopfingen iöstra Wurtemberg, Heuglin.

12) Dehne, Naumannia 1853, s. 206.
13) Heuglin, Beob. iiber Zug- und Strichzeit in Suddeutsehland vor-

kommender Vögel. Naumannia 1851, 2, s. 65.
14) Fritsch, Einige seltnere Vögel Böhmens. Journ. far Om. 1853,

sid. 370.
15) Naumann, Reminiscenzen etc. Naumannia 1854, s. 155.
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Larvs glaucus. Ytterst sällan vilsekommen; Neuwied en
ung fogel vid Bhen enl. M. af Neuwied (Brahts). Enl. Gloger
vid Neisse iSohlesien hälft förhungrad,Naum. (X, 360).

Larvs tridactylus. Af stormar och oväder drifven inåt
flodmynningarna temligen långt upp, men oregelbundet; Beeh-
stein och Meyer omtala t. o. m. stora tillfälliga skaror. Fun-
nen iAnhalt ismå flockar, Naum. (X, 328). Mark om senhö-
sten och vintern, Vang.; Ob.-Lausitz oftast imars, uthungrad,
Tobias. Timringen mycket sällan, Hellmann. Munsterl. om ef-
tervintern vilsekommen och utmattad, talrikare 1850, Bolsmann.
Köln,Euhl; Neuwied vid Ehen ibland idcc, Brahts. VidNec-
kar imängd i febr. 1849, Th. Heuglin. Schwaben och Neu-
burg enl. Lev IU). Franken ej ovanlig; Baiern vid Schwabach
halfdöd, och Tegernsee, Jäckel. Tyrolen sälls. på de små sjö-
arne, yngre foglar, Althammer.

En närmare granskning af enskildheterna visar, att
förhållandena äro betydligt annorlunda idet inre Tyskland
än vid kusten. Några arter hafva alldeles icke blifvit an-
träffade här, emedan de stannat nordligare för att öfver-
vintra, nemligen:

Phal. fulicarius Som. spectabilis Lar. eburneus
Tr. maritima Ful. Stelleri Merg. alle.
Ans. brachyrhynchus Lar. leucopterus

Till samma grupp höra också C. minor, Ans. hyperboreus,
ruficollis och L. glaucus, ehuru de blifvit anträffade såsom
ytterst sällsynta gäster. De flesta andra flytta här oregel-
bundet och fåtaligt, hvilket skarpt afsticker mot de mas-
sor af individer,som besökakusterna; fyndorterna äro der-
jemte fördelade olika öfVer områdets skilda delar. Från
östra Tyskland har man knappast någon notis om arterna,
vare sigiföljd af bristen på meddelanden iallmänhet eller
derföre, att samma arter alldeles icke flytta här igenom;
det sistnämnda synes så mycket mer antagligt, som ett lik-

16) Len, enligt Naumannia 1855, s. 423.
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artadt förhållande eger rum äfven i angränsande trakter åt
öster, (se längre fram) samt arterna uppträda vida fåtali-
gare vid östra än vestra delen af Östersjökusten. Deremot
blifva fyndorterna talrikare vesterut, om arterna också ej
yppas isamma mängd som vid kusten; söderut blir bri-
sten på uppgifter åter anmärkningsvärd. Beträffande års-
tiden, under hvilken de flyttande individerna blifvit an-
träffade, synes det vara en genomgående regel, att de i
hela Nord-Tyskland förekomma uteslutande eller till större
antal om hösten än om våren, således stadda på flyttning
från norden; detta inträffar på orter belägna vid Öder och
Elbe, t. ex. iLausitz, Anhalt, Eisleben och Mannsfeld,
eller invid Weser och Ems, uti Thuringen och Mönster-
landet. Isödra Tyskland eger åter ett motsatt förhållande
rum: endast få individer komma hit, och vanligen då om
våren, någon enda är funnen under vintern; så inträffar
det åtminstone iTyrolen och från andra orter har man
knappast några meddelanden om samma arter. De här an-
träffade foglame måste således varit på väg från Medel-
hafvet, hvarom längre fram meddelas närmare uppgifter.
Såsom redan nämndes blifva fyndorterna talrikast ivestra
Tyskland samt ligga merendels invid Rhen och Main. Här
åter eger ej någon så stor skiljaktighet rum beträffande
årstiden, utan arterna uppgifvas vanligen förekomma under
såväl vår- som höstflyttningen; de färdas således fram och
åter för att öfvervintra någonstädes längre bort, eftersom
ingen art regelbundet gör det inom hela det ifråga Va-

rande området. Hvart de taga vägen bör derföre framgå
ur notiser om arternas förhållandeiländerna söder,och
vester om Tyskland, nemligen
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Inre Frankrike och Schweiz.
Charadrius helveticus. Förekommer med Ch. apricarius

idep. Eure-Loire, Marchand '). Isödra delen af landet på ge-
nomtåg inov. och mars enligt Sharpe och Dresser 2). Mycket
sällan iSchweiz, Naum. (VII, 257), Geneve-dalen regelb.på ge-
nomtåg, Fatio-Beaumont 3). Lyon sälls., Olph-Galliard 4); Ca-
margueiProvence (Ehones delta) om vintern teml.allm.,Mtiller 5).

Phalaropus fulicarius. Funnen vid insjöariSchweiz enl.
Naum. (VIII, 264); Geneve tillfälligtvis, F.-Beaum. Camargue,
skjuten iavg., Muller. Enl. Jaubert6) en g. isödraFrankrike.

Tvinga maritima. Enl. Yarr.(111, 96) funneniSchweiz.
Camargue sälls. om vintern,Muller;(Jaubert betviilar artens före-
komst iProvence).

Tringa subarcuata. Skjuten imaj vid Chartres, Mar-
chand; Noyers vid Seine en g. isept., Smety 7). Geneve-dalen
regelb.,F.-Beaum.; Camargue talriktiapril samt om hösten,en-
staka om vintern, Muller.

Tringa minuta. Montereau en gång isept. enl. Sinety.
Touraine regelb., Elsass och Vogesertrakten 'tillf.,Kroener enligt
Sh. & Dr. Geneve-dalen regelb., F.-Beaum.; Lyon, Olph.-Gall.;
Camargue vår och höst,Muller. Provence, Polydore Eoux enl.
Yarr. (ni, 72).

') Marchand, Cat. des oiseaux de la dep. d'Eure-et-Loire. Revue et
m*g. zool. 1867, s. 33.

2) Sharpe and Dresser, A Hist. of the Birds of Europé. London1871.
3) Fatio-Beaumont, Verz. d. Vögel im Thale von Genf. Naumannia

1856, sid. 165.
') Olph.-Galliard, Verz. der Vögel der Umgegend von Lyon. Nau-

mannia 1855, sid. 50.
5)Muller, Beitr. zur Fauna des Mittelmeerbeckens (Provence). Journ.

fur OrL 1856, s. 228.
6) Jaubert, Lettre sur I'om. de laFrance mérid. Revueet mag. zool.

1856, sid. 103.
') Sinety, Notes pour servir a la faune du dep. de Seine-et-Marne.

Revue et mag. zool. 1854, s. 427.
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Tringa canutus. Schweiz, Naum. (VII, 382). Geneve-
dalen regelb., F.-Beaum.; Lyon sälls., Olph.-Gall. Provence i
maj, Muller.

Tringa arenaria. Schweiz vid Bodensjön sälls., Naum.
(VII, 360); Geneve tillf.,F.-Beaum. Provence oregelb. vår och
höst, Jaubert. Camargue, vinter och vår, t. o. m. om somma-
ren, Muller; vid Medelhafvet under kalla vintrar enligt Crespon
(Degl. et Gerbe).

Anser albifrons*). Sällan iEure-Loire, Marchand ochi
Seine-Marne, Sinety. Anjou, Lorain enligt Dgl.& G.; Geneve-
dalen tillf., F.-Beaum. Lyon sälls., Olph.-Gall. Camargue regel-
bundet under kalla vintrar, Muller. Enl. Jaubert fåtaligt isö-
dra Frankrike.

Anser hyperboreus. Ett yngre ex. skjutet om vintern
1829 nära Arles iProvence enl. Dgl. & G.

Anser leucopsis. Tillf, idet inre, Dgl.&G. Bodensjön,
Naum. (XI, 385). Provence enl. Yarrell. Camargue under kalla
vintrar, Muller, hvilket dock betviilas af Jaubert.

Anser bernicla. Mycket sällan idep. Eure-Loire, Mar-
chand. Bodensjön,Naum. (XI, 398). Geneve-dalen tillf.,Fatio-
Beaum. Camargue sällan under kalla vintrar, Muller (betviilas
af Jaubert).

Larvs glaucus uppgifves af Muller vara skjuten iCa-
margue.

Larvs tridactylus. Teml. ofta, iblandistort antal eller
funnen död, uti dep. Eure-Loire, Marchand. Geneve tillf., F.-
Beaum. Lyon sälls., Olph.-Gall. Camargue teml. allm. höst och
vinter, Muller.

Larvs eburneus. Vid Genfersjön en ungfogel d. 10 mars
1817 enl. Naum. (X, 346); tillfälligtvis F.-Beaum.

Mergulus alle. Schweiz ett ex., jfr Naum. (XII, 559).

*) Fatio-Beaumont upptager Anser brachyrhynchus såsom regelbun-
den flyttfogel vid Geneve; — påtagligen menas dermed A. segetum Naum.
(nec. auct.)-
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Från det inre och södraFrankrike saknas således alla
uppgifter om några arter (Cygnus minor, Anser ruficollis,
Fuligula Stelleri, Somat. spectabilis och Larvs leucopterus),
och för de öfriga äro fyndorterna geografiskt fördeladepå
ett annat sätt än iTysklands inre. Vestra och mellersta
Frankrike besökas nemligen jemförelsevis fåtaligt och till-
fälligtvis, oftare deremot och mer regelbundet de östraoch
sydliga delarne; särskildt framståisådant afseende orterna
närmare Rhens deltaland, vid samma flods öfre lopp, Ge-
neve-dalen, Lyon och Rhones deltaland; men endast vid
Rhones mynning öfvervintra några af arterna regelbundet,
under det de på andra orter förekomma blott om våren
och hösten.

Öfverblickas nu samtliga fakta och de preliminära
slutsatserna från Tysklands och Frankrikes inre delar samt
Schweiz, så befinnas de uppräknade arterna omöjligenhafva
färdats genom landet ien riktning parallel med kustvägen
och vinkelrät emot floderna, emedan fakta icke gifva stöd
för en sådan förmodan. Deremot hafva omedelbara iakt-
tagelser ådagalagt, att somliga arter vid missgynnande vä-
derlek, köld, stormar eller oväder, från kusten kastas in
åt flodmynningarna; likaså är det förnämligast invid floder
och vattendrag som de flesta arterna blifvit iakttagna uti
landets inre. På grund häraf kan såsom regel uppställas
den sats, att somliga individer af olika arter taga
af från den normalt besökta kustvägen och till
störreeller mindre antal komma uppför floderna
och andra vattendrag. Endast derigenom kan förkla-
ras, hvarföre fyndorterna ligga itrakter, som genom större
floder sammanbindas med kusten; hvarföre en arts talrik-
het längs en flod står iett direkt förhållande till samma
arts förekomst vid samma eller åtminstone närliggande flo-
ders mynningar, förutsatt nemligen att arten öfverhufvud
kommer inåt land; hvarföre vissa orter (norra Tyskland)
endast eller företrädesvis besökas under höstflyttningen,
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medan andra (Tyrolen) uppsökas sällan och då om våren,
samt hvarför somliga orter besökas både vår och höst —
allt beroende af vägen och stationen, från hvilka foglame
för tillfället komma.

Det inre landet genomdrages af flere sådana vägar,
hvilka alla utgå från kustvägen vid Östersjön och Nord-
sjön. Den mest besökta stråkvägen leder från Rhens
deltaland längs floden ända till Schweiz, hvarige-
nom förekomsten af en mängd arktiska fogelarter tillfäl-
ligtvis eller regelbundet vid de stora sjöarneuti just denna
centrala del af Europa vinner sin naturliga förklaring. De
stanna likväl ej här öfver vintern; påtagligen måste de
flytta vidare längs Aardalen, eftersom stråkvägen fortsat-
tes längs Geneve-bäckenet ochRhone-dalen förbi
Lyon tillMedelhafvets kust*). Här anträffas ibland
om vintern t. o. m. sådana arter (Tringa maritima, Phal.
fulicarius, Larvs glaucus och eburneus), som högst sällan
komma ens till Nordsjöns kuster; de deremot, som på sist-
nämnda ort hafva sina normala vinterstationer (Tringa ca-
nutus, Anseres) komma temmeligen ofta till Rhones myn-
ning, isynnerhet under kalla vintrar. En och annan art,
som veterligen ej stannat på någon förut berörd punkt,
blir också öfver vintern här (Ch. helveticus, Tr. subarcuata,
arenaria), men blott under vissa,antagligen milda, år eller
till ringa antal. Slutligen öfvergifver åtminstone en art
(Tringa minuta) deltalandet allenast för en kort tid un-
der vintern och måste således stanna först någonstädesi
närheten. Af de arter som öfvervintra måste likväl en stor
del individer också flytta längre bort, emedan de icke hela
tiden finnas lika talrikt, som de förekomma under vå-
ren och hösten; dessa böra således följas vidare på fär-
den. Emedan åtminstone de arter, som passera flyttnings-

*) Man jemförehärvid någon oro-hydrograftsk karta, helst Stielers
Atlas bladet Tyskland, der dalsänkningen framstår särdeles tydlig.
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linien till något så när stort antal om hösten,åter visa sig
längs densamma om våren, synes vårsträckningen ihuf-
vudsak följa samma linie som höstflyttningen. ■

— Vidkom-
mande åter de öfriga vägarne genom landets inre tyckas
icke så få arter med en viss regelbundenhet sträcka upp-
för Weser och Elbe och derigenom kunna anträffas på
orter merendels vid gränsen mellan nordtyska låglandet och
mellersta landets bergstrakter, iThuringen, Anhalt och
vissa delar af Sachsen; likaså uppför Öder till Schle-
sien, dit Elbe också till en del kan lemna bidrag. Huru
förhållandet är vid Weichsel måste för närvarande lemnas
oafgjordt af brist på notiser derifrån. Såvidt fakta gifva
vid handen synas de på detta sätt anlända foglame seder-
mera flytta genom baierska låglandet till Donaus floddal
och utmed densamma vidare till sydöstra Europa, livarom
längre fram. Det finnes nemligen blott ytterst få uppgif-
ter från länderna öster om Baiern och isydtyska berglän-
derna äro arterna, såsom nyss antyddes, funna nästan blott
om våren, anlända från annat håll. IFrankrike spelar
Seine och Maas en likartad rol, som de uppräknade tyska
floderna, och det lider väl intet tvifvel att detsamma gäl-
ler Loire på vestkusten; de individer som kommit längs
floderna inåt landet, måtte troligen längs Saone komma till
Rhone-linien och förökade frånTysklandanlända flockarne.

Öfriga länder omkring vestra Medelhafvet.
Charadrius helveticus. Spanien vår och höst, Malaga,

Andalusien, Gibraltar enl. Sharpe och Dresser 1); tillf, och sälls.
ijan. yid Corunna enl. Bolie2); sälls. om våren vid Albufera
di Valencia, Vidal3). Sardinien flere gånger om våren, Salva-

') Sharpe and Dresser, A History of the Birds of Europé.
2) Bolie, Die Erstlinge moderner spän. Örn. J. f. Örn. 1855, s.303.
3) Vidal, Verz. d. Vög. des Sees Albufera bei Valencia; se Bolies

citerade afh. och Brehm, Vorl. Zusammenst. d. Vög. Spaniens. Allgem.
dentsche nat.-hist. Zeit. 111, 1857, Dresden; s. 431

—
489.
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dorij4). Italien och dess öar om vintern enl. Naum. (VII,257);
Sicilien och Algier enl. Sh. & Dr.

Phalaropus fulicarius. Tillf, högst sälls., Yidal (som-
maren).

Tringa maritima. Uppgifves af Naum. (VII, 475) hafva
förekommit temligen regelmässigt vid kusten af Genuaviken *).
Sardinien, Capo S. Elia, Cara enl. Salvadori. Funnen också i
Italien enl. Tarrell (111, 96).

Tringa subarcuata. Icke allm. iCastilien enl. Grrsells,
men allm. om sommaren vid Albufera di Valencia enligt Vidal.
Baleariska öarnes kuster om sommaren utan att häcka, A. v.Ho-
meyer5). Sardinien om våren allmän, Salvadori; ända till maj
(Tarr.). IItalien talrikt, särdeles itrakten af Pisa, Giorlini 6).
Mycket talr. på Sicilien fr. okt. till april (Yarr.), äfvensom vår
och höst på Malta, Wright 7). På Algiers kust allm. vid Bona
samt på genomtåg vid sjöarne Fedzara och La Calle enligt La-
boulysse 8).

Tringa minuta. Allmän iCastilien, Graells enl. Brehm.
Sardinien mycket allm. om vintern, Salvadori. Italien, Sicilien,
Malta och Algier mycket allm. på genomtåg enl. Sh. & Dr.

Tringa canutus. Sälls. om sommarenvid Albufera,Vidal.
Ganska sälls. vid Sardinien, Salvadori; Sicilien och Malta myc-
ket sälls. enl. Yarrell. Algier, Loche9).

Tringa arenaria. Ibland iCastilien, Grsells enl. Brehm.
Någon gång på Sardinien, Salv. Genua talrikt om vintern enl.

4) Salvadori, Catalogo degli Uecelli di Sardegna. Milano 1864; (äf-
ven öfvers. i Journ. f. Om. 1865).

") Naumann uttrycker den förmodan, att dessa individer vandrat
rnndt omkring vestra Europa inåt Medelhafvet eller också tvärs öfver
Frankrike från Gascogner-viken.

5) A. v. Homeyer, Die Balearen. Journ. f. Örn. 1862, s. 428.
6) Giorlini, The Ibis 1865, s. 61, enl. Droste-Hiilshoff.
') Wright, enl. Droste-Hiilshoff.
8) Laboulysse, enl. Baldamus. Naumannia 1853, sid. 344.
°) Loche, Cat. des Mammif. et Oiseaux, Droste-Hfilshoff.
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Calvi (Naum. VII, 360, noten); årligenialla drägter vid Genua
och tillfälligtvis vid Nizza och Sicilien enl. Yarrell (11, 509).

Anser albifrons upptages af Savi bland Italiens foglar
enl. Yarrell (111, 165).

Anser leucopsis. Enligt Graslls på genomtåg uti Castilien,
Brehm.

Anser bernicla likaså.
Larvs glaucus. Enl. Vidal funnen vid Albufera, Brehm.

(Upptages af Cara för Sardinien, men enligt Salvadori, sid. 8,
med orätt.)

Larvs tridactylus. Tillf, om hösten vid Valencia,Vidal;
Murcia enl. Brehm. Sardinien ett par cxx. tillfälligtvis, Salv.
Genua om vintern enl. Yarrell; Palermo mycket sällsynt. Saun-
ders 10). Constantine vid Algiers kust allm. enl. Laboulysse och
Taczanowski "). Tripoli enl. Yarrell (111, 584).

Vid vestra Medelhafvet hafva af de utvalda arterna
blott sådana blifvit funna, som visat sig också längs Rhen-
Rhone-linien,dock hafva Phalaropus fulicarius,Larvs ebur-
neus och Mergulus alle numeraej erhållits ens tillfälligtvis.
Deras rol spelas här åter af andra (Tr. maritima, Anser-
arterna och Lar. glaucus), som isin tur hålla på att för-
svinna ur listorna och om hvilka uppgifterna derföre äro
högst osäkra. Några komma hit mera sällan om vintern
(Tr. arenaria, canutus, Lar. tridactylus), och slutligen ett
par arter (Ch. helveticus, Tr. subarcuata, minuta) lika re-
gelbundet och talrikt som till Lyoner-bugten, dels förhela
vintern, dels allt ännu blott på genomtåg. — Sådant är
förhållandet på flesta ställena, nemligen vid Spaniens ost-
kust, på Sardinien och iItalien med dess öar, åtminstone
enligt de uppgifter, som stått till buds. Dessutom äro nå-
gra arter nppgifna från Spaniens inre. Särskildt är det
anmärkningsvärdt, att en och annan art förekommer vid

10) Saunders, The Ibis 1869, s. 396.
») Taczanowski, Journ. f. Örn. 1870, 9. 'io.
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7

Medelhafvet äfven om sommaren, men likasom fallet var
vid Nordsjöns kuster, utan att häcka. Hvarken de anförda
fakta eller det ofvan utredda förhållandet iSchweiz och
södra Tyskland tillstädja antagandet, att arterna skulle
hafva kommit till vestra Medelhafvet längs någon an-
nan väg än den nyss nämnda och detta bekräftas ytter-
ligare genom den funna öfverensstämmelsen mellan namn-
listorna, samt genom arternas relativa talrikhet på begge
ställena. De uppräknade fogelarterna anlända således
längs Rhen-Rhone linien till Medelhafvets ve-
stra delar och sprida sig från Lyon-bugten längs
kusterna såväl till östra Spanien och dess öar,
som till Corsica och Sardinien äfvensom till Ge-
nua-bugten och Italienskuster,Sicilien ochMalta,
samt tillAlgiers norra kust. Somliga uppgifter från
sistnämnda orter antyda, att flyttningen för vissa arter
derifrån ännu fortgår till Tripoli samt troligen någonstädes
genom det inre landet söderut,men för närvarande finnas
veterligen icke några faktiska uppgifter, hvilka skulle form-
ligen bevisa detta. Säkert är åtminstone, att de mest
långväga af arterna tillbringa vintermånaderna vid vestra
delarne af Medelhafvet och dermed hafva funnit den andra
gränspunkten för sina årliga flyttningar genom kontinen-
tens inre delar.
Idet föregående blef sagdt, att de uppgifna arterna

icke skulle komma till vestra Medelhafvet någon annan
väg än den utstakade; man kunde häremot göra ett par
inkast, som genast må upptagas till bemötande. Vestra
Medelhafvet ståriomedelbart sammanhang både öster-och
vesterut med vidsträckta områden, hvilka enligt hvad man
har sig bekant besökas åtminstone till en del af samma
fogelarter, som befunnits här tillbringa vintern; det är så-
ledes möjligt, att desamma från någotdera hållet anlända
hit, om icke uteslutande så dock till en del. En passage
från östra till vestra delarne af Medelhafvet är visserligen
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ej omöjlig, men synes föga sannolik, då som vi längre
fram skola visa, samma arter ostligare flytta längs andra
banor. Vidkommande åter det förmodade tilloppet vester-
ifrån gäller sistnämnda medgifvande också derom, men san-
nolikheten af denna väg synes vara ganska ringa. Om nå-
gra individer skulle färdas inåt Medelhafvet genom den
enda väg som står öppen,Gibraltar sund, så måste de hafva
anländt dit längs den europeiska kustvägen. Vid spanska
halföns vestkust anträffas isjelfva verket några af desam-
ma arternaallt ännu under vår-och höstflyttningarna,hvar-
före också närmast bör utredas om dessa flytta vidare ut-
med Atlantens kuster eller ej. Sker det ej, så kan en flytt-
ning genom sundet inåt Medelhafvet vara antaglig, är det
förra åter fallet, så finnes icke skäl att medgifva detta för-
hållande såsom bestående regel. Dermed hafva vi åter-
kommit till fortsättningen af den ofvan ofullbordade kust-
vägen och hafva nu att granska uppgifterna från

Nordvestra och vestra Afrika.

Charadrius helveticus. Tanger och norra Fez, Carsten-
sen'); Marocko och. Canarieöarne enl. Sharpe och Dresser (op. c),
på sistnämnda öar tillf, om vintern enl. Om. canar. 2). Guldku-
sten, Pel3);Munifloden, SenegamMen och Damara-landet enl. Sh.
& Dr.; södra Afrika ivinterdrägt, Layard4).

Tringa subarcuata. Tanger, Fez, Carstensen. Enl.Dro-
ste-Htilshoff (op. c. sid. 218) och Yarrell (111, 53) flyttar arten

") Carstensen, Verz. der in d. Umgeg. von Tanger und in nördl. Fez
vorkommenden Vögel. Naumannia 1852, 1, sid. 76.

2) Webb, Bertholet et Moquin-Taudon; Ornith. canarienne (ref. i
Naumannia 1858, sid. 358).

3) Pel; Syst. Verz. d. von Herrn Pel auf d. Goldkäste gesammelten
Vögel, von Hartlaub. Journ. f. Örn. 1855, s. 361.

*) Layard, The Birds of eouth Africa. London 1867.
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sannolikt ntmed hela vestkusten ända söder om eqvatorn och
förekommer iDamara-landet enl. Hartlaub 5) samt talr. vid Cap
om vintern, Layard.

Tringa minuta. Tanger, Fez, Carstensen. Flere orter
längs hela vestkusten, Gambia, Guldkusten, Casamanca, Benguela,
Damara-landet, Hartlaub. Allm.vidkusterna af södra Afrika enl.
Layard.

Tringa canutus. Tanger,Fez, Carstensen. Gambia, Hart-
laub, som uppgifver äfven södra Afrika, hvilket dock ej kunnat
bekräftas af Xayard.

Tringa arenaria. Tanger, Fez, Carstensen. Canariska
öarne tillfälligtvis2), Bolie6). Gambia och Saccondée enl. Hart-
laub. Guldkusten, Pel. Södra Afrika, Smith (Tarrell 11, 509),
ivinterdrägt, Layard.

Anser leucopsis. En högst sällsynt gäst vid norra Afrika
enl. Schlegel ').

Larvs glaucus upptages af Carstensen för Fez.
Larvs tridactylus. Tanger, Fez, Carstensen. Följer ef-

ter ångbåtar till Madeira och Canariska öarne,der arten finnes
hvarje vinter ifebr. enl. Bolie 8) och Godman <J); Madeira, Hem-
eken (Tarrell 111, 584). Senegambien om vintern, Bolie och
Hartlaub.

Mergulus alle. Funnen tillfälligtvis på Canariska öarne,
men förekommer enligt uppgift oftare på de ostligare af dem,
Godman.

5) Hartlaub, System d. Örn. Vest-Africas. Bremen 1857.
°) Bolie, Bemerkungen über die Vögel d. Canarischen Insel. Journ.

fiir Örn. 1855, s. 175.
') Schlegel, Mus. de Pays-Bas, enligt Droste-Hälshoff (1. o. sid. 271,

hvarest dock ej säges om arten förekommitin.v. Afrika eller möjligen
i Algier).

8) Bolie, Journ. f. Örn. 1857, sid. 341.
9) Godman, The migratory birds of Madeira and the Canaries. The

Ibis 1872, sid. 158.
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De nu uppräknade notiserna kunna visserligen på
långt när icke i talrikhet och noggrannhet jemföras med
dem från Europa, men torde icke desto mindre vara något
så när tillräckliga för ändamålet. Alla arter, som rimligt-
vis kunnat väntas förekomma vid nordvestra Afrikas kust,
hafva också blifvit anträffade derstädes, några af dem (An-
ser leucopsis, L. glaucus, Merg. alle) likväl endast som till-
fälliga vintergäster. Canariska öarne synas högstlitet be-
röras under flyttningarna. Larvs tridactylus upphör först
ivestligaste Afrika, men Ch. helveticus och ZWw^ra-arterna
förekomma allt ännu på flere ställen längs kusten, de fle-
sta ända vid Oaplandet. Här stryka de omkring iflockar
under det midvintern råder inorden, och försvinna seder-
meraifebruari då de åter draga norrut.— På grund häraf
synes man berättigad anse, att den väg, som längs hafs-
kusterna leder till Spanska halfön, omedelbart fortsattes
längs hela vestkusten af afrikanska kontinenten.
Isådant fall synes intet skäl förekomma att antaga ett
regelbundet afsteg inåt Medelhafvet genom Gibraltar sund,
åtminstone ej för något större antal individer.

Härmed är denna stora hufvudväg afslutad, hvilken
de utvalda arktiska foglame besöka under sina årliga fär-
der. Dess källor ligga högt uppe ipolens grannskap och
de mest vidtutbredda arterna förekomma om midvintern
ända vid kontinentens sydligaste spets. Enligt den ofvan
gifna framställningen flytta de anförda arterna utefter
hela den angifna sträckan, eftersom forskningen veterligen
icke kunnat uppdaga några olikheter emellan individer,
som under skilda tider erhållits på olika punkter längs
densamma. Detta innebär likväl ingalunda att nödvändigt-
vis samma individer skola hafva passerat vägenihela dess
längd. Tvertom är det icke blott möjligtutan t.o.m.sanno-
likt, att individer, som under året häckat inorden, icke
hinna utmed flyttningslinien längre än till vestra Medel-
hafvet, nordvestra eller vestra Afrika, på sin höjd till Se-
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negambien,och att de här tillbringa årets kallaste del,medan
deremot hufvudsakligen de flockar af ofruktsamma individer,
hvilka blifvit anträffade längs Nordsjöns och vestra Me-
delhafvets kuster, sträcka ännu längre nedåt Afrikas ku-
ster och komma ända till Cap. På sådant sätt kunde sam-
ma arters vidsträckta vintertillhåll erhålla en enkel förkla-
ring. Det behöfver likväl knappt påpekas, att ett ömsesi-
digt utbyte af individer årligen måste försiggå utefter de
gemensamma delarne af flyttningsvägen. Att afgöradenna
fråga är hvarken möjligt för ögonblicket eller ligger det i
planen för närvarande afhandling.

Idet föregående har ännu ej blifvit redogjordt för de
uppräknade fogelarternas förekomst uti vissa delar af En-
ropa, nemligen de sydostliga, ehuru det är bekant, att en
stor del af dem anträffas också der under sina flyttnings-
tåg; vi öfvergå derföre nu till dessa länder.

Europeiska Rysslands mellersta och södra delar.

Charadrius helveticus. Wologda, Mejakoff'): Enl. Sa-
banajeff2) iPerm och på genomtåg i hela Jekaterinenburgska
guvernementet af mellersta Ural2) såsom vid Pavda och Kaslin-
ska Ural; enl. Eversmann 3) äfven om sommaren isamma guv.
Vid Karna och uti Isetska provinsen enl. Falck 4). Mycket ut-
breddisödraKyssland under genomtågeniflockar, talrikastvid

i)Mejakoff, Cat. des oiseaux dans le gouvern. de Wologda. Bull.
Mosc. 1856, 2, sid. 633.

2) Sabanajeff,KaTa-iort ..nrnut ..cpeaHaro ypaja. Bull. Mosc.
1871, 11, sid. 257.

3) Eversmann enl. Sabanajeff.
*) Falck, Beitr. zur topograph. Kenntniss des Russischen Eeiches

Petersburg 111. 1786, sid. 376.
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Pérékop enl. Nordmann s). Taurien, Eadde c). Eupatoria, Ka-
leniozenko ").

Phalaropus fulicarius. Jaroslawska guv., Sabanajeff8);
skall då och då yisa sig vid Svarta hafvet, Nordm.

Tringa maritima. Sedd vid Wolga af Pallas9).
Tringa subarcuata. (Suchona, sid. 85). Passerar ge-

nom sydöstra delen af Jekat. guv. enligt Sabanajeff; Eversmann
anför arten fr. mellersta Wolga,Karna och Otenburgskaguv.10);
Sarepta, Becker") och Artzibascheffl2). SödraEyssland under
flyttningarne g. allm. vid salt-insjöarneinvid Odessa och på Krim,
JTordmann; vid Eupatoria,Kalenicz. Vid mynningen af Don enl.
Yarrell (111, s. 52). Funnen isept. uti Jekaterinoslawskaguv.
nära Bachmut, Czernayl3).

Tringa minuta. (Suchona, se s. 85.) Jaroslawska guv.
om våren enligt Sabanajeff och antagligen om hösten i större
mängd (uppgiften sid. 230 1. c. saknar artnamn). Moscau, Sa-
banajeff2). Kiew, Goebel 14) iavg., samt Kesslerl3). Jekateri-
nenburgs omgifningar, Pavda enl. Sabanajeff. Kasan, Eversmann.
Udji vid Charkow, Czernay. Södra Ryssl. ej sälls. vid Krims
sydkust under flyttn. äfvensomiBessarabien islutet af avg. och

s) Nordmann, Observations sur la Faune pontique. Demidoffs Voyage
dans la Russie méridionale et la Crimée. Paris 1840.

6) Rådde, Beitr. z. Örn. Sud-Russl. Bull. Mosc. 1854, 11, 152 et 173.
') Kaleniczeuko, Series anim. Caucas. et Taur.; Bull. Mosc. 1839, s.

263 sqq.
8) Sabanajeff,MaTepia^H A-ia *ayHMKpocJaßCKoft ryoepniH. Bull.

Moso. 1868, 111. s. 220. (Månne icke Phalaropus hyperboreus?)
9) Pallas, Zoographia rosso-asiatica, 11.

10) Bogdanoff och Sabanajeff betvina uppgiften.
il) Becker, Bull. Mosc. 1853, I, s. 239 och Naumannia 1853, s. 305.
i 2) Artzibascheff, Excurs. et observ. ornith. sur les bords de la

Sarpa. Bull. Mosc. 1559, 11, s. 81.
13) Czernay, Beiträge z. Fauna des Charkowschen guv. Bull. Mosc.

1850, I, s. 623.
») Goebel, Journ. f. Örn. 1870, sid. 180.
15) Kessler, Einige Beiträge zur Wanderungs-Geschichte der Zugvögel.

Bull. Mosc. 1853, I,sid. 187.
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börjanaf sept. samt imaj,Nordm., Kalenicz. Äfven under hela
sommaren iflockar, men utan att häcka, Eadde 1C).

Tringa canutus. Pavda och Jekaterinenhurgimellersta
Ural, Sab. Kegelbundet vid Svarta hafvets kusterismå flockar,
Odessa iokt., Krim inov.; öfvervintrar ej veterligen,Nordm.
Äfven om sommaren utan att häcka, Eadde.

Tringa arenaria. Vid Karna och uti Isetska provinsen
enl. Falck. Kiew vid Sokolowska sjön tvenne ggr isept. och
okt., Goebel. Funnen vår och höst vid Odessa och Krim, Nord-
mann. Sarepta, Becker.

Cygnus minor. Uppgifves från sydöstra Ural, Kaslinska
Ural, enl. Sabanajeff.

Anser albifrons. Wologda på genomtåg, Mejakoff; Jaro-
slaw, Sabanajeff*). Enl. densamme flyttar arten mycket talrikt
längs sjöarne på Urals sydöstra sluttning, till ringa antal ännu
något norr om Jekaterinenburg;ivestra delen af Perm flyttar
arten längsKarna. Sarepta våroch hösttalr.,Mceschler och Artzib.
Isödra Eyssl. iokt. och april på flyttning, Nordm. Kiew, Grce-
bel och vid Charkow, Smiew och Liman enl. Czernay (antagl.
blott om våren).

Anser hyperboreus. Skall enligt uppgifter åt Sabanajeff
ibland förekomma under flyttning uti Kaslinska Ural.

Anser leucopsis. (Ustjug Weliki, se s. 85.) Jaroslaw,
Sabanajeff. Uppgifves af Sabanajeff komma talrikt under flytt-
ningarna till sydöstra Urals sjöar (synes behöfva bekräftas).
(Czernay meddelaren uppgift,attden skulle visat sig vidCharkow.)

Anser bernicla skall enl. Sabanajeff (s. 266, noten) visa
sig imellerstaUral.

Anser ruficollis. Enl. Sab:s förmodan iJekat. guv.; enl.

i 6) Rådde, Das Thierleben am faulen Meere. Bull. Mosc. 1855, I,
sid. 180.

*) Sabanajeff (1. c.) upptager väl artens namn bland foglar, som flytta
om hösten genom Jaroslawska guv., men då A. minutus icke upptages,
synes en förvesJing ej blott varit möjlig utan sannolik.



104

Artzib. sannolikt äfven vid Sarepta. Funnen vid Orel enl. Da-
niloff 17); mycket sällan vid Svarta hafvets kuster, Nordmann.

Larvs glaucus. En gång vid Pérékop, imaj 1839, Kry-
nicki enl. Kaleniczenko.

Larvs tridactylus. En gång idcc. vid Odessa, Nordm.

Från mellersta och södra Ryssland har man således
alldeles ingen uppgift om flertalet af de arter, som redan
idet föregående befunnos saknas också uti norra Ryss-
lands inre, samt mycket sällan komma till andra inre län-
der iEuropa, utan flytta längs kusterna vesterut. Sålunda
saknas här

Som. spectabilis Larvs leucopterus Afergulus alle.
Ful. Stelleri n eburneus.

Några andra arter hafva endast få gånger visat sig på
olika ställen, såsom

Phalaropus fulicarius Anser bernicla
Tringa maritima r> ruficollis
Cygnus minor Lams glaucus
Anser hyperboreus » tridactylus.

De öfrigaåter förekomma årligen, ofta istor mängd, men
allenast ivissa delar af området. Från hela nordliga och
vestra europeiska Rysslands inre finner man knappast nå-
gon uppgift om dem; någon enda gång har en art blifvit
funnen t. ex. vid Suctiona, iWologda, Jaroslaw eller vid
Kiew. Så mycket skarpare afsticker det då, att somliga
arter förekomma årligen om höstenoch våren, flockvis eller
t. o. m. iskaror, stadda på flyttning iområdets sydligaste
och östra trakter. Fyndorterna ligga itemmeligen oafbru-
ten följd och utvisa således sträckningen af en ganska be-
sökt stråkväg längs norra kusten af Svarta haf-
vet, öfver Taurien,längs Don och Wolga upp till
Kasan, längs Karna till Jekaterinenburgska gu-

"') Daniloff, Cat. des oiseaux dela partie sud-est du gouv. d'Orel.Bull.
Mosc 1864, I, s. 464.
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vernementetimellersta Ural. Det kan rimligtvis ej
komma ifråga, att foglame skulle kunna komma till dessa
orter från någon punkt uppå de förut behandlade europei-
ska flyttningsvägarne; ty hvarken förekomma de veterli-
gen uti mellanliggande delar af Ryssland, eller låter för-
hållandet uti öfriga Europa antaga något dylikt. Också
stråkvägens sträckning inom området utvisar, att vi här
hafva att göra med en väg, som icke står iomedelbart
sammanhang med de förut afhandlade; dess fortsättning
mot norden synes hellre böra sökas uti länderna invid mel-
lersta Ural, der arterna visa sig mycket talrikt. Isådant
afseende bör deras förhållandeivestra Sibirien lemna
afgörande utslaget. Härom finnas också några uppgifter:

Phalaropus fulicarius. Vid Obviken, Sujew enl. Pallas.
Tringa subarcuata är funnen vid Öb af Teplouchow enl.

Sabanajeff ').
Tringa minuta, funnen vid Ilinsk af Teplouchow, Sab.
Cygnus minor. Flyttar vid gränsen mellan guv. Jekat.

och Tobolsk, vanligenuti Irbitskakretsen och Werchotursk, Sab.
Anser albifrons 2) flyttar enl. Sab. från Jekat. guv. ge-

nom Irbitska kretsen till Obflodens mynning.
Anser hyperboreus förekommer enl. Pallas vid Obvikens

kuster mycket sällsynt.
Anser ruficollis finnes enl. Pallas 2) talrikt (häckande?)

vid Obflodens mynning.
Somateria spectabilis. Talrikt vid Jalmal iObvikens

mynning, Pallas.

') Sabanajefis ofvan citerade afhandling om mellersta Urals fauna.
2) Pallas (Zoogr. rosso-as. 11, 226) säger om A. albifrons, att "den i

synnerhet åtföljer nodernas sträckningar och färdas i talrika skaror ge-
nom södra Ryssland och Sibirien ända imaj, flyttande småningom till
nordligare länder; i september återvänder den, med årsungar, och drager
sig till mildare klimat ända till länderna bortom hafvet samt följer, så-
som talrika iakttagelser utvisat, iRyssland en sydvestlig,iSibirien en
ostlig riktning."
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Om man undantager den sistnämnda arten, hvilken
enligt det föregående flyttar från Sibiriens nordligaste ku-
ster vesterut, återfinnas således uti vestra Sibiriens inre
delar alla de arter, som förekomma till något så när stort
antal längs den nyss utpekade vägen från Svarta hafvet
till mellersta Ural. Trakterna äro visserligen högst brist-
fälligt undersökta, men redan ofvan angifna iakttagelser
synas lemna tillräcklig ledning för bedömandet. Fyndor-
terna ligga neinligen uteslutande ivestligaste Sibirien och
ien omedelbart fortsatt serie längs floden Öb samt dess
källor, utvisande att stråkvägen öfvergåritrakten
af Kamas källor vester om Uralska höjdsträck-
ningen till källorna af Tobol på östrasidan,hvar-
efter den fortlöper längs denna och Obfloden ända
till dess mynning och Obvikens kuster. Iföljd af
bristande undersökningar är det för närvarande icke be-
kant om arterna häcka på sistnämnda ställen, hvilket. väl
är en möjlighet;isådant fall hafva de här den norra slut-
punkten för flyttningslinien. Skulle åter, såsom med sä-
kerhet kan antagas,åtminstone en del af arterna icke stanna
derstädes, återstår intet annat val, än antagandet att de
härifrån begifva sig till det närbelägna Taimyr-
-landet; på sist anförda ort hafva de flesta befunnits häcka.
Endast några få (möjligen Tr. canutus, arenaria och Ans.
leucopsis) hafva också här blifvit iakttagna allenast stadda
på färd högre upp mot Ishafskusten och den obe-
kanta norden. Huruvida de foglar, som komma till sist
anförda orter, flytta hit från nedre loppet af Öb omedel-
bart öfver tundrorna eller längs hafskusten, måste tills vi-
dare lemnas oafgjordt; sannolikt begagna de begge vä-
garne.
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Grekland och Turkiet.
Charadrius helveticus. IGrekl. höst och vår, öfvervin-

trar till mycket ringa antal, flyttar bort imars enligt Linden-
mayer '). Tillfälligtvis iEpirus och. på Korfu, men ej sälls. i
Turkiet,Mindre Asien och Palestina, Sharpe och Dresser (op.c).

Tvinga maritima. Enligt Lindenm. vår och höstiteml.
antal iGrekl. På Cycladerna någon gång, v.d. Mtlhle2), samt
enl. Erhard'■>) på genomtåg.

Tvinga subavcuata *). Allmän iGrekl. imcdl. af maj
och om hösten, Lindenm.; öfvervintrar på Peloponnesus, v. d.
Muhle;- funnen äfven om sommaren på öarne, Erhard. Korfu,
Yarrell (111, 53). Euhoea Lindenm. 4).

Tvinga minuta. Istort antal iGrekl., öfvervintrar ock-
så, Lindenm. Cycladerna på genomtåg; Dalmatien talrikt enligt
Yarrell (111, 72); Joniska öarne Sh. & Dr., särskildt Korfu,äf-
vensom Kreta, europ. och asiat. Turkiet, Trehizond enl. Yarrell.
Euboea, Lindenm. Palestina om vintern sälls.,Tristram, Sh.& Dr.

Tvinga canutus. Vår och höstiGrekl. till ringa antal,
Lindenmayer.

Tvinga avenavia likaså.
Ansev albifvons. Ifebr. och mars vid fasta Grekl., om

vintern på Peloponnesus,Lindenm. Flyttar imängd vid Smyrna
enl. Antinori 5). Euboea, Lindenm.

Ansev hypevboveus. Funnen enligt v. d. Muhle och Lin-
denm. inorra delen af Grekl. ett par ggr; vid viken Atalanti.

i) Liudenmayer, Die Vögel Griechenlands. Passau, 18G0.
2) v. d. Muhle, Beiträge zur Ornith. Griechenlands. Leipzig 1844.
3) Erhard, Katalog etc.; Naumannia 1858, s. 13.
4) Lindenmayer, Euboea, eine naturhist. Skizze. Bnll. Mosc. 1855,

I, s. 450.
") Droste-Hulshoff (Die Vogelwelt der Nordsee-Insel Borkurn, s. 218)

säger vid Tr. subarcuata: "Östra Medelhafvets flyttfoglar komma otvif-
velaktigt till största delen öfver Svarta hafvet från Wolgo-uralensiska
stepperna, resp. från vestra Sibirien."

5) Antinori, Über einen wunderbar starken Schnepfenzug im Janvar
1858 bei Smyrna. J. för Ornith. 1858, s. 484, noten.
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Larvs tridactylus. Sälls. och blott om vintern iGrekl.,
Lindenmayer.

Utaf de foglar, som förekomrno längs den ofvan ut-
stakade vägen, saknasiGrekland och Turkiet Cygnus,PJiala-
ropus, A. leucopsis, bernicla och ruficollis samtLarvsglaucus;
dessa hade också visat sig längs den föregående sträckan så
sällan, attuppgifterna derom voro ganskaosäkra. Alla öfriga
hafva deremot blifvit funna här ungefär isamma mängd-
förhållande, som tidigare. Fyndorterna äro fördelade så-
lunda, att de flesta uppgifter finnas från Grekland och öar-
ne, ett fåtal från vissa punkter vid kusterna af mindre
Asien samt Palestina och alldeles ingen från Turkiets inre
delar, vare sig de europeiska eller asiatiska. På sistnämnda
orter torde foglame isjelfva verket icke sträcka, att döma
af förhållandet annorstädes på likartade ställen; men väl
är det troligt, att mer omsorgsfulla undersökningar af de
osmaniska kusterna skola utvisa, att arterna der förekom-
ma mer regelbundet, liksom på grekiska sidan. Dessa fakta
och sannolikhetsskäl synas således gifva stöd för slutsat-
sen, att de uppgifna arterna passera från Svarta
hafvets kuster, hufvudsakligen de norra, genom
mynningen af samma haf till Arkipelagen samt
kusterna af Grekland och Mindre Asien. Alla de
arter, som nyss angåfvos komma hit tillnågot så när stort
antal, så att deras regelbundna förekomst kunnat konsta-
teras genom tillräckligt många iakttagelser, befinnas till-
bringa åtminstone en del af vintern på dessa orter; de ar-
ter och individer,som försvinna till den kallaste tiden flytta
alltsålängre bort.

— Frånmellersta delarne af Afrikas norra
kust stå icke några uppgifter till buds, hvarföre utrednin-
gen om flyttningsvägens sträckning vidare måste framgå
ur fakta från
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Nordöstra Afrika och Arabien.
Charadrius helveticus. Om vinternilägre Egypten,Shel-

ley'). Kordofan och vid Eödahafvet, Heuglin2); och Arabien,
Sh. & Dr. (op. cit.).

Tringa maritima. En gång vid Blåa Nilen enligt Vier-
thaler 3).

Tringa subarcuata. Om vintern icke talrikt iEgypten,
Alexandria i febr., Golosaneh imaj, Shelley. Nubien,Muller 4).
Suez, Eöda hafvet vid Sauakin, Massaua och Eas Belul, samt
Somali-kusten enl. Heuglin 2). Petreiska Arabien, Heuglin5).

Tringa minuta. Talrikt iEgypten 6) om vintern samt
uti Nubien imängd, särdeles isomliga delar vid sandbäddar
längs floderna, Shelley. Nubien och Blåa Nilenidcc.— jan. och
ännu i april, Yierthaler7). Sinai halfön, Sh. & Dr. Suez om
vintern, Sauakinijuli, Heuglin.

Tringa canutus. En enda gång vid ChartumiSudan, d.
24 nov. 1851, Vierth.8); således tillfälligtvis,Heugl. (zoog.Sk.),

Tringa arenaria. Små flockar inedre Egypten om vin-
tern, Heuglin9). Eöda hafvets kuster imängd om vintern, i
synnerhet vid Aden-viken;isept. vid Eas Belul och Eas Asab.
(12—13° n. br.), Heuglin2).

') Shelley, A Handbook to the birds of Egypt. London 1872.
2) Heuglin's Forsch. iib. d. Fauna d. Rothen Meeres und d. Somali-

kfiste (Petermanns Geogr. Mittheil. 1861, hft 1,s. 27) äfvensora Zoogeogr.
Skizze (geogr. Mittheil. 1*869, s. 406—418).

3) Vierthalers dagbok i Naumannia 1857, s. 113: arten upptages lik-
väl ej i Heuglins förteckning.

4) Muller, Naumannia 1852, 2, sid. 107.
5) Heuglin, Wirbelth. des nördl.Ägyptens und d. petreischen Arabiens

Peterm. Mittheil. 1861, s. 312.
6) Shelley, Contrib. to the ornith. of Egypt. Ibis 1871, sid. 309.
') "Vierthalers dagbok i Nanmannia 1852, 1, sid. 42; 1855, sid. 374

och 475; 1857, sid. 113.
8) Samma afh. 1852, 1, sid. 29 och 1857, sid. 113.
9) Henglin, Syst. Übers. sid. 63 (enl. Shelley).
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Anser albifrons. Uti Egyptenistor mängd och flockvis
om vintern ända tillmars, Shelley, Brehm 10);ijanuariifloc-
kar, Yierthaler (1855, s. 373 och 375); Heuglin och Taylor").

Anser bernicla. Ismå flockar om vintern inedreEgyp-
ten, Heuglin9).

Larvs tridactylus, upptages för Nilens område af Heug-
lin (zoogeogr. Sk.).

Ofvanstående uppgifter utvisa, att alldeles samma ar-
ter, som anlände till grekiska kusterna också förekommai
nordöstraAfrika och ungefär isamma förhållande; tvenne
arter (Tr. maritima och canutus) hafva väl blifvit ännu
mera tillfälliga; menistället är en funnen här (Ans. ber-
nicla), hvilken icke ertappats annat än högst tillfälligtvis
längs den nordligare delen af flyttningslinien. Förekomst-
ställena för de öfriga äro belägna från och med Nilens
delta ända till öfre Egypten, Nubien och Sudan; några ar-
ter äro dessutom funna pä olika ställen vid Röda hafvet.
Utan att för närvarande fullt bindande bevis kunna med-
delas om dessa flockars tidigare vägar, synes samstämmig-
hetenemellan nuanfördauppgifter och resultaten af det före-
gående gifva vid handen, att de foglar af samma arter,
hvilka till vintern öfvergifva Aegeiska hafvets kuster, icke
begifva sig derifrån vesterut, utan flytta antingen öf-
ver Medelhafvets östra del eller omkring längs
kusterna och sålunda komma Nilens deltaland.
Det är nemligen knappast rimligt att antaga en regelbun-
den tillförsel hit från andra håll. Sedan foglame en gång
anländt tillnedre Egypten, flytta de längsNilen uppåt
ända till dess kallfloders förening iSudan, och
derefter längs den ena af dem inåt centrala Afri-

">) A. Brehm, Der Winter in Egypten in ornithologischer Hinsicht.
Naumannia 1851, 1, sid. 49.

») Heuglin, Die Vög. n.-o. Afrikas s. 66; Taylor, the Ibis 1867, sid.
71 (enl. Malmgren).
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kas vattendrag, längs den andra åter i sydost
emot Adenviken; någon del synes också färdas
längs Röda hafvet. De flesta arterna tillbringa här
vintermånaderna. Det är anmärkningsvärda, att några vi-
stas här ställvis älven under fortplantningstiden i flockar,
menutan att häcka; någon enda (Tr.subarcuata) uppträdde
så äfven vid Grekland och likasåhar manimellersta Ural
funnit vissa arter sommartiden, troligen stadda på tidig
flyttning.

Östra och södra Afrika.
Charadrius helveticus. Aden-viken, Arkeko, Zanzibar,

Madagaskar, Scychellerne, Mauritius, Transvaal, Port Natal,
enligt Sharpe och Dresser (op.c); vid ostkusten ända ned till Cap
talriktivinterdrägt och utan att häcka enl. Layard').

Tringa subarcuata. Somali-kusten, Heuglin2). Istor
mängd vid Afrikas södra kuster uti vinterdrägt, ss. vid Kobben
Island och Saltflodens utlopp, enl. Layard.

Tringa minuta. Somali-kusten, Schychelliska arkipela-
gen allm., Fazy, Natal, Transvaal och Cap allm. om vintern,
enl. Sharpe och Dresser, samt Layard.

Tringa arenaria. Aden-viken i tusenden vid kusten,
Heuglin. Istora flockar, uti vinterdrägt längs ostkusten ända
till Cap, Layard.

Det synes tydligt, att de numera återstående få ar-
ternas flyttningsväg fortsattes omedelbart längs Afrikas
hela ostkust ända ned till Oaplandet; under denna
sträcka tillbringa foglame våra vintermånader strykande
omkring istora flockar af en eller flere arter, menutan att
någonsin visa tecken till häckning.

i) Layard, The Birds of south Africa. London 18G7.
*) Heuglin, Petermanns geogr. Mittheil. 1861, Hft 1.
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Innan vi åter vända oss till arktiska länder, som i
det föregående icke blifvit berörda, blir det nödigt att se
till arternas förhållandeuti

Södra delarne af vestra Asien.
Charadrius helveticus. Funnen på stepperna vid Kaspi-

ska hafvet. Lehman enl. Brandt 1); vid Astrakan om våren och.
mycket tidigt om hösten Jakowleff2).

Phalaropus fulicarius skall någon gång visat sig vid
Kaspiska hafvet, Nordmann (Faune pontique).

Tringa maritima. Enl. Pallas 3) funnen på Barabensi-
ska stepperna af Falck.

Tringa subarcuata. Astrakan om våren och isynnerhet
om hösten, Jakowl. Tatariska stepperna samt imängd om våren
vid Kaspiska hafvet enl. Pallas. Erzerum iPersien enl. Tarrell
(111, 53).

Tringa minuta. Transkaukasien Ménétries (Yarr.Nordm.)
Östra kusten af Kasp. hafvet, Novo-Alexandrowsk, Lehmann,
Brandt; Erzerum enl. Sharpe och Dresser.

Tringa arenaria. Novo-Alexandrowsk vid östra kusten
af Kaspiska hafvet imaj några cxx., Lehmann.

Cygnus minor. Vid Astrakan fåtaligt.i slutet af febr.
och början af mars. Jakowleff.

Anser hyperboreus. Astrakan i små flockar af omkr.
10 st., Jakowleff.

Anser albifrons. Orenburg, Eversmann; Astrakan islut.
af febr. Pall., Jakowleff. Kasp. hafvet enl. Ménétries, imindre
flockar om midvintern vid Baku (Yarrell 111, 165).

Anser ruficollis. Astrakan islut. af febr. och början af
mars, samt ännu imaj, Pall.; enl. Jakowleff fåtaligt.

*) Brandt, Zool. Anhang zur Lehmanns Eeise in Buchara und Sa-
markand. Baer und Helmersens Beiträge, XVIIp. 323

—
33f.

2) Jakowleff, Cnacoicß irrimt BCTpsiaremnxc/i bx AcrpaxaHCKoft
ryöepniH. Bull. Moso. 1872, IIs. 323.

3) Pallas, Zoogr. rosso-asiat. 11.
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S

Larvs glaucus skall enl. Lehmann hafva förekommit vid
TJralflodens mynning. (Uppgifter af Eversmann och Bogdanoff
från Kaspiska hafvet äro enl. Jakowleff osäkra).

Emedan vi idet följande icke kunna finna någon skild
flyttningsväg, längs hvilken de nu anmärkta foglame skulle
kommit till nyss uppgifna orter synes det sannolikt, att
de anländt hit samma väg som de individer,hvilka besöka
Svarta hafvet, nemligen längs Obfloden ända till dess
källor isteppländerna, samt att de utmed Ischim
kommit till Turanska låglandet och längs Tobol,
Uralfloden och Kaspiska hafvets stränder till
Persien och Kaukasus. Huruvida de flytta ännu län-
gre måste lemnas oafgjordt; ibetraktande af ländernas fy-
siska beskaffenhet synes detta likväl vara föga troligt.

Härmed har den flyttningsväg, som från Sibiriens
nordliga delar fortgår längs Obflodens lopp,nått sina sista
slutpunkter dels inom Asien, dels iAfrikas sydligaste del.
Om hela denna lime gäller dock alldeles samma anmärk-
ning, som om den förut afslutade, nemligen att det icke är
afgjordt om verkligen samma individer flytta utefter hela
sträckan eller om icke hellre årets häckfoglar stanna att öf-
vervintra tidigare, t. ex.inordöstra Afrika,medan deofrukt-
samma soinmarfoglarne från östra Medelhafvet och Röda
hafvet äro de, som stryka omkring ända till Caplandet.

Mellersta och östra Sibirien.
CJ^aradrius helveticus. Förek. enl. Pallas (op. cit.) tal-

rikt vid Norra Sib. alla kuster. HäckariTaimyrlandet såväl på
Byrranga-tundran (74° n. br.) som vid Boganida (71°) enligt
Middendorff'). Funnen vid Tschindansk vid Onon uti Transbai-
kalien isept., Eadde 2). Kamtschatka enl. Sharpe och Dresser.

!) Middendorff, Sibirische Eeise, Bd. 11, Th. 2 (se härom närmare
ofvan sid. 40 och föreg.)

2) Rådde, Reisen in Suden von Ost-Sibirien 11. Petersburg 1863.
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Nikolajewsk vid Amurs utlopp, isept. Schrenck 3), sälla, på
genomtåg vid Darasum iDaurien enl. Dybowski och Parrex 4).

Phalaropus fulicarius. Häckar talrikt på tundrorna vid
Taimyrfloden, äfven vid Boganida, Midd. Vid Ishafskusten af
östra Sibirien samt omkring Kamtschatka och på Berings- äf-
vensom Kurilska öarne,Pallas.

Tringa maritima. Häckade enligt Middendorff ej iTai-
myrlandets inre, der likväl tre cxx. anträffades iavg. Förekom-
mer vid Behringsöarne enl. Steller och Kurilerne enl. Merkel
(Pallas). Funnen enligt Dyb. och P. vid Darasum iDaurien.

Tringa subarcuata. Häckar på tundran vid Taimyrflo-
den, funnen äfven vid Boganida, Midd. Baikal enligt Pennant
(Yarrell). Dschindagatai iTransbaikalien islutet af juli, Eadde.
Daurien enl. Pallas, vidDarasum Dyb. och Px. Ussuri uti Amur-
landet nära mynningen af Por iavg., Schrenck. Arten uppgif-
ves af Droste-Hiilshoff s) flytta iofantliga skaror längs Asiens
ostkust.

Tringa minuta. Häckar vid Taimyrfloden(74°) och fun-
nenäfven vidBoganida,Midd. Kamtschatka idcc. enl. Kittlitz 6).
Iflockar vid Kira samt vid Tarei-nor iTransbaikalien, Eadde.
Vid Amurs öfre lopp vid utmynnandet af Schilka och Grorbiza
iAmur, funnen imaj af Maack, iavg. uti Bureja och vid Ni-
kolajewsk vid Amurs utlopp, Schrenck. Udskoi-Ostrog vid syd-
kusten af Ochotska hafvet enl. Midd. (äfven med något afvi-
kande färgteckning).
Isydöstra Sibirien är för öfrigt funnen en med föregående

mycket närabeslägtadfogel Tringa albescens Grould (subminuta
Midd.) hvilken äfven blifvit anträffad sydligare iöstra Asien.

3) Schrenck, Eeisen und Forsehungen im Amurlande 11. Peters-
burg 1858.

♥)Dybowski and Parrex, Verz. der
- - -

in Darasum in Danrien
beob. Vögel. Journ. f. Örn. 1868 s. 330.

5) Droste-Hiilshoff, Die Vogelwelt der Nordsee-Insel Borkum. Mun-
ster 1869 sid. 217

—
utan angifvande af källor.

6) Kittlitz, Denkwördigkeiten einer Reisen nach den russ. Amerika,
nach Mikronesien und dureh Kamtschatka. Gotha 1858 IIsid. 418.
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Tringa canutus. Middendorff förmodar, att arten häckar
vid kusten af Taimyrlandet; vid floden erhölls ett ex., och i
slutet af maj fanns arten mycket sällsynt vid Boganida. Vid
stränderna af Baikal talrikt enligt Pallas(?) Istora flockar vid
mynningen af Uda iOchotska hafvet (något afvikande till fär-
gen)iavg. vid Amurs mynning Nikolajewsk, Schrenck.

(En närståendeunderart, Tringa crassirostris Temm., flyt-
tar äfven genom Amurlandet).

Tringa arenaria. Förekom talrikt vid Taimyrfloden och
Boganida samt förmodas af Midd. häcka vid kusten. Omkring
Baikal, Pallas. Darasum iDaurien Dyb. och Px. Förekom-
mer enl. Pallas också vid kusterna af östra Oceanen.

Cygnus minor. Imaj vid Tolstoi-nos och islutet af
avg. på flyttning vid Dudeno i trakten af Jeniseis mynning,
Schmidt '). Middendorff tror sig hafva sett fogeln vid Taimyrflo-
den, och Pallas antager att den förekommit vid Lenas nedre
lopp, Steller. Förekomiapril, utan att häcka, på Dauriska hög-
stepperna, vid Tarei-nor och Irkutsk,Eadde. Darasum iDaurien,
Dyb. och Px. Enl. Schrenck troligen vidEmmeroilägre Amur-
landet.

Anser hyperboreus. Flyttar talrikt från öster mot nor-
den vid Lenas mynning, mest dock vid floden Jama, sällsyntare
vid Kolyma, Indigirka och isynnerhet vid Kamtschatka samt
Jurakernas land, Pallas. Ajan vid Ochotska hafvet Wosnessenskij
enl. Midd. (Isepiptesen).

Anser albifrons. Tolstoi-nos vid Jeniseismynning,Schmidt.
Häckar iTaimyrlandet särskildt vid floden och sjön af samma
namn samt mynningen af Päsinä och Bolochnjä, Midd. Irkutsk i
sept., Eadde. Kamtschatka imaj vid kusten och det inre, Wos-
nessenskij enl. Middendorff (Isepiptesen). Isept. vid sydkusten af
Ochotska hafvet, Middendorff.

7) Schmidt, "Wissenschaftliche Resultate der Mammuth-expedition.
Mém. de l'ac. imp. des se. de S.-t Petersbourg. VIIser. T. XVIII1872.
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(Anser leucopsis uppgafs åt Middendorff förekomma häc-
kande vid Taimyrlandets kuster; företrädes ostligare af den vi-
karierande arten Anser leucopareia Brdt.)

Anser bernicla. Häckar vid Taimyrfloden och Boganida,
Midd. (Utan tvifvel är det endast den uti ostligare delen af
Ishafvet vikarierande Anser nigricans Cass.-, tillhvilkenPallas'
uppgift hänför sig, att Anser brenta förekommer årligen vid
Lena imaj, flyttande från öster längs kusten mellan Lena och
Kolyma mot norden öfver Jakuternas land; finnes äfven vid
Kamtschatka och udden Kronotskoi ehuru sällsyntare, Pallas.)

Anser ruficollis. Häckar vid Taimyrlandet vid Päsinä
och Boganida,Middendorff.

Somateria spectabilis. Häckar vid Boganida och Tai-
myrfloden Midd. Enl. Pallas vid hela ishafskusten, särskildt
Lenas mynning; flyttar iflockar längs Kamtschatkas kuster, der
arten visar sig isynnerhet vid Olutora, Karaga, Lopatka och
Kurilska öarne,Pallas.

Fuligula Stelleri. Häckar allmänt vid Taimyrfloden,
Midd. Förekommer vid Behrings öarne och Kamtschatkas ku-
ster vår och höst enl. Pallas.

Lams glaucus. Häckar på tundrorna vid Taimyrfloden,
Midd. Vid Ochotska hafvet, Pallas. En gammal fogel hlef
skjuten vid Baikals norra strand (55°) den 31 juli1855,Eadde.

Larvs leucopterus. Midd. tror sig hafva sett fogeln vid
Taimyrfloden (55°). Kittlitz omtalar (II sid. 412) arten från
Kamtschatka.

Larvs tridactylus. Enl. Pallas vidkusten af Kamtschatka.

Då man förnärvarande har att tillgåornitologiskaupp-
gifter allenast från vissa delar af det vidsträckta Sibiriska
området, kunna resultaten ej heller blifva så pålitliga som
ivestligare länder. Att fyndorterne ej alltid bilda sam-
manhängande serier, som skulle utvisa flyttningsvägames
sträckningar, vållas tydligenblott af vår bristfälliga känne-
dom af landet. Ett försök att tolka fynden, genom att an-
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gifva den mest sannolika sträckningenaf flyttningslinierna, är
likväl berättigadt,särdeles som mandervidkan hafva etträtte-
snöreuti förutdragna slutsatser. Fyndorterna äro öfverhuf-
vud belägnaiTaimyrlandet(hvarest ett särdeles stort antalaf
arternahäckar), vidhela norrakusten, särskildtmynningarne
af Jenisei och Lena, samt omkring Kamtschatka; uti södra
Sibirien åter i trakten af Baikal,iDaurien och Amurlan-
det. Från hela antalet arter kunna några helst särskiljas
genast, hvilka angifvas allenast för Taimyrlandet och ku-
sten närmast vesterut, nemligen Anser leucopsis, bernicla
och ruficollis; det gifves knappast exempel derpå, att dessa
skulle blifvit ertappade annorstädes iSibirien änide nord-
ligaste och vestra delarne. Dessa arters flyttningsväg för-
löper således från Taimyrlandet åt sydvest samt län-
gre vesterut såsom ofvan blifvit utlagdt. Bland de åter-
stående kunna några likaså grupperas för sig nemligen
Phalaropus fulicarius, Somateria spectabilis, Fuligula Stel-
leri, Larvs glaucus, leucopterus och tridactylus, hvilka re-
dan förut befunnits flytta nyssnämnda väg, men dessutom
äfven förekomma annorstädes, nemligen vid öfriga ishafs-
kusterna (der äfven de för A. leucopsis och bernicla vika-
rierande Anser leucopareia och nigricans uppträda). För
dessa arter förlöper flyttningsvägen alltså från Taimyr-
landet och möjligen ännu nordligare öar,österut längs
efter Sibiriens ishafskust samt kusterna af Kam-
tschatka nedåt till Ochotska hafvet. Om ingen af
dessa foglar han man sig bekant, att de skulle färdas
längre bort, utan de flesta stanna att öfvervintra redan
vid Kamtschatka. De återstående foglame (Charadrius
helveticus, alla Tringa-arterna, Cygnus minor, Anser albi-
frons och hyperboreus) förekomma deremot ej allenast vid
kusterna utan ock idet inre af landet. Det torde knappt
kunna betviflas, att åtminstone största delen af de foglar,
som vintertid eller vår och höstbesöka Baikalsjön,kom-
mit dit längs Jeniseifloden ända från kusten och
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således från Sibiriens nordligaste delar; sannolikt
fortsätta somliga färden längs Selenga inåt det obe-
kanta Hög-Asien (jfr ofvan sid. 24). Vidare passerar en
stor mängd foglar af de anförda arterna från häckställena
längs kusttrakterna till mynningen af Lena flo-
den och uppför densamma, samt öfvergår vid dess
källor till andra vattensystem. Måhända kommer en del
längs hufvudkällan till Baikalsjön,säkrare är det, att stör-
sta delen färdas längs Witim till Daurien, och (enl.
Rådde se sid. 24) antingen inåt Mongoliska hög-
steppen i trakten af Tarei-nor eller längs Amur-
floden österut. Det är möjligt, att en del verkeligen
fullföljer flodens bågböjda lopp ända till mynningen och
återvänder samma väg om våren, menibetraktande deraf,
att en del foglar visa sig om våren tidigare vid flodens
sista båge mot söder, än vid det inordost derom belägna
utloppet, synes det mer sannolikt,att foglame redan före
flodens sista böjningmot nordost, fortsätta längs
Sungari inåt Mandschuriet eller längs Ussuri till
Amurlandets södrakusttrakter. Samtliga dessa vä-
gar tarfva dock ännu närmare utredning.

Östra och sydöstra Asien samt Australien.
Charadrius helveticus. Japan, Siebold '). Sharpe och

Dresser (op. cit.) uppräkna fyndorterna Kina, Formosa, Borneo,
Java, Timor, Gilolo, Nya Guinea, samt uppgifva att fogeln till-
fälligtvis kommer till kusterna och. norra delen af Indien, såsom
Madras och Calcutta. Ost- och vestkusten af Australien,Gould2)
(sid. 224).

Phalaropus fulicarius. Uppgifves vara funnen iIndien,
Blyth3).

') Siebold, Fauna japonica, Aves s. 106.
2} Gould, Handbook to the Birds of Australia. London 1865, 11.
3) Blyth, Proc. of the zool. soc, enl. Droste-Hiilshoff (op. cit. s.175).
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Tvinga subarcuata. Indien och indiska arkipelagen,
Temminck och Blyth enl. Yarrell. Utbredd, men sparsamt före-
kommande på australiska öarne, Gould.

Tvinga minuta. Enligt Sharpe och Dresser funnen på
Ceylon samt (möjligen förblandad med Tr. albescens) på Mo-
luokerna och iAustralien;iIndien talrikt om vintern, Punjaub,
Sharpe och Dresser.

(Tv.albescens förekommervidautbreddiAustralien,Gould.)
Tvinga canutus. Calcutta, Blyth (Yarrell 111, s. 58).

Funnen vid Moreton Bay vid Australiens ostkust, Gould.
Tvinga avenavia. Japan Temminck, samt Sunda öarne,

Nya Guinea och Indien enl. Yarrell. (11, 509).
Ansev albifrons. Japan och Kina enl. Yarrell (111, 165).

Af de uppräknade fakta framgår att foglame, sedan
de på ofvan antydda vägar kommit till sydkusten af Ochot-
ska hafvet, fortsätta färden utmed östrakusten af
Asien längs japanska öarne och kinesiska vatt-
nen ända till ostindiska överiden samt Nya Gui-
neaoch Australien, hvarest de anträffats under våra
vintermånader. Deremot synas arternas förekomst vid in-
diska kusterna ännu böra fullständigare belysas af fakta
för att kunna tolkas med större säkerhet. Det är nemli-
gen föga troligt, att de individer, som blifvit anträffade
derstädes, skulle hafva passerat tvärs genom hela konti-
nenten, utan snarare hafva de under vintern och våren
spridt sig från ostindiska öarne vesterut,mer eller
mindre ofta hamnat inåt Bengaliska viken samt
trängt norrut ända till dess botten. Denna sist-
nämnda förmodan måste dock tills vidare lemnas oafgjord;
lika litet kan ännu bestämmas, huruvida någon del af indi-
viderna utaf ifrågavarande arter också vid dessa flytt-
ningsvägar stannar sydligare utan att häcka, samt huru-
vida samma exemplar flytta utefter hela stråkvägen eller blott
längs en del deraf, såsom idet föregående syntes sannolikt.
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Sedan härmed den del af utredningen blifvit afslu-
tad, hvilken omedelbart stöder sig på sammanställda fakta,
må ett par allmänna anmärkningar finna plats, hvilka gälla
den begagnade litteraturen öfver hufvud. Många tillfällen
hafva erbjudit sig att genom erfarenhet bekräfta vigten
utaf noggranna och pålitliga lokalförteckningar öfver fo-
gelfaunan inom små områden. Det bästa materialet att
bedömma en arts förhållande har nemligen alltid utgjorts
af detaljerade specialafhandlingar, upptagande ort, tid och
andra förhållanden,hvarunder de resp. arterna blifvit iakt-
tagna. Hafva dessa sedermera blifvit fullständigt samman-
ställda till en specialfauna, är materialet så mycket lättare
tillgängligt och användbart. Deremot har månget omfat-
tande verk öfver hela Europas foglar (Fritsch, Degland et
Gerbe) befunnits affärda arternas förekomstställen med nå-
gra få allmänna och sväfvande ord, af hvilka intet posi-
tivt resultat kan dragas. Inärvarande fall hafva dylika
verk befunnits ega någon betydelse blott iden mon de
spela lokalfaunans rol, sålunda att författaren deri lemnar
specialuppgifter från något visst land. Vidare förekomma
ofta uti olikartade arbeten uppgifter, hvilka ej allenast äro
föga upplysande utan af ganska tvetydig nytta, nemligen
då någon art kort om godt uppgifves såsom flyttfogel på
en ort derföre,att den någon gång blifvit funnen här, hvar-
vid de enskilda fallen eller närmare omständigheterna lik-
väl icke anföras;man kan nemligen häraf förledas att tro
arten förekomma der regelbundet på genomtåg, hvilket
kanske alldeles icke är fallet, utan tvertom vore högst
oförklarligt, om också ett tillfälligt fynd kan vara begrip-
ligt. Att slutligen fullkomligt nakna namnlistor varit af
så godt som ingen vigt behöfver knappt antydas.

Ännu må göras enioch för sig obetydlig anmärk-
ning, hvilken säkerligen dock är af praktisk vigt. Om
fynd af högarktiska flyttfoglar finnas iallmänhet en större
mängd detaljerade iakttagelser offentliggjord, än man skulle
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förmodat; grunden till detta förhållande synes vara föl-
jande. Ett stort antal af dem, som idka naturalhistoriska
studier, nemligen alla som ännu icke vunnit en mer om-
fångsrik synkrets, utmärkes af en lätt förklarlig svaghet
att med förkärlek omfatta sällsynta och derigenom intres-
santa arter, medan de lika ofta låta komma sig till last
ett ringaktande af de allmänt förekommande. De sist-
nämnda bilda faunans hufvudstom och borde derföreifräm-
sta hand uppmärksammas; men istället anser man ofta
det knappt löna mödan att anställa iakttagelser om dem,
än mindre att offentliggöra sådana, emedan arten ju finnes
öfverallt och är väl bekant. Deremot hafva iallmänhet
mera nordiska eller arktiska foglar varit ansedda som
sällsyntheter uti många tempererade länder, hvarföre de
äfven ådragit sig den raritetsjägtande ornitologiska publi-
kens synnerliga uppmärksamhet. Om man också ej kan
säga, att de gifvit anledning till iakttagelser öfver de all-
männare arterna, så torde det likväl ej kunna nekas, att
dylika sällsyntare arter säkerligen utgjort orsaken dertill,
att många lokalförteckningar blifvit publicerade, hvilka el-
jes till men för saken troligen icke skulle delgifvits offent-
ligheten. Denna åsigt stöder sig på iakttagelsen, att de
ojemförligt flesta små förteckningarnahärleda sig från trak-
ter, dem de arktiska foglame besöka under flyttningarna,
hvaremot man må beklaga bristen på dylika från ställen, der
samma arter icke gernakunna förekomma. Idetta afseende
må från Skandinaviska halfön framhållas å ena sidan nor-
ska och Östersjö-kusterna samt Örebro-trakten, å den andra
hela norra Sverige; iTyskland å ena sidan kusterna och
Rhendalen, å den andra de inre, sydligare och östra trak-
terna; iFrankrike å ena sidan nordöstra delen och Pro-
vence, å den andra de vestra. Ett så anmärkningsvärdt
förhållandekan neppeligen bero af tillfälligheter.
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Sedan numera de utvalda arternas fyndorter land för
land blifvit underkastade en granskning, hvaraf resultaten
anförts efter hand, må förbättre öfversigts skull de spridda
slutsatserna i korthet sammanfattas ur olika synpunkter.
Främst må ställas en sats som är giltig för alla arterna,
och utgör grunden, hvarpå de öfriga resultaten hvila:

Under flyttningarna från häckningsställena
till vinterstationerna och tvertom, färdas de hit-
tills undersökta arterna ingalunda regellöst åt
spridda håll, utan längs geografiskt begränsbara
vägar. Dessa fortgå från norden till sydligare län-
der, icke inågot bestämdt väderstreck, utanide
mest vexlande riktningar. På orter bredvid eller
emellan dem visa foglame sig deremot enligt re-
geln icke.

Inom gamla verlden befunnos arterna flytta längs
nedannämnda, iordning från vester till öster uppräknade
flyttningsvägar.

Tab.I. Flyttningsvägar*).
A. Sibiriens vestra ishafskust, sid. 64 — Novaja

Semlja, 63 — norra Rysslands kust, 62, 63
— Lappska

halföns kust, 46, 59
— Norges kuster, 42, 47 — Britiska

öarne, 77, 76, och Nordsjöns öfriga kuster, 69, 73
—

Ka-
nalen, 82.

B. Spetsbergen, 44, och närliggande öar 46, 47 —
Finmarken ochNorges vestkust,59, 42 — Britiska kusterna,
77, 76

—
Frankrikes och Spaniens atlantiska kuster, 82

—
Afrikas hela vestkust, 100.

C. Novaja Semljas norraoch södradelar, (117), 63
—

norra Rysslands kust,62,63 — Hvita hafvet, Onega och La-
doga, 60 — Finska viken (resp. Östersjöprovinsernas inre),

*) Uppå medföljande karta äro vägarne uppdragna med rudt samt,

likasom härefter uti afhandlingen, betecknade med hvar sin bokstaf.
Sidtalen hänvisa till det föregående, hvarest de resp. länderna afhand-
lats i detalj.
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59 — Östersjöns alla öar och kuster, 59, 53, 68 — Dan-
mark, 69

— Nordsjöns sydkust, 73 — Kanalen, 82, Eu-
ropas, 82, och Afrikas alla vestra kuster, 100.

Ca. Samma väg till Öster- och Nordsjön, — längs
floderna (inåt mellersta Europa, 92

— 94), särskildt Rhen
och Rhone, 93 — Medelhafvets vestra kuster 93, 97.

D. Taimyrlandet, Ob-viken och floden, 106
—

mellersta
Ural, 105

—
Wolga, Don och Svarta hafvet, 104 — Östra

Medelhafvet, 108 — Nildalen och inre Afrika, 110— Röda
hafvet, Aden-viken och Afrikas ostkust, 111.

Da. Samma väg längs Obfloden, 106 — Uralfloden,
Kaspiska hafvet och Persien 113. — Eller också: Obflo-
den — Stepperna 113.

E. Taimyrlandet, Jenisei, Baikal, 117 — Selenga,
Mongoliet, 118.

F. Taimyrlandet, Ishafskusten,Lena, Amurs meller-
sta lopp och Sungari, 118

— Japans och Kinas kuster,
Ostindien och Australien, 119.

G. Sibiriens och öfrigaAsiens allaöstrakuster,117-119.
0. Sibiriens ostliga ishafskust, Kamtschatka, Kuri-

lerna och Ochotska hafvet 117.
Härtill kan ännu läggas en öfvergångsväg,X, delvis

fallande utom området: Grönland— Island, Färöarne,Bri-
tiska öarne, 79 — Frankrikes kuster, 82.

Sedan härmed de vägar blifvit geografiskt bestämda,
längs hvilka arterna flytta, må särskildt angifvas hvilka
af dem hvarje art besöker och huru långt enhvar färdas
innan dess vinterstationer vidtaga. Efterföljande tabell
lemnar en öfversigt häraf; arterna följaungefär iden ord-
ning deras vinterqvarter vidtaga, räknadt från norr till sö-
der. Fåtaligt besökta stationer angifvas inom parentes;
med ? betecknas, att arten förekommit så sällan, att en
bestämd station ej kunnat upptagas; med — åter, att ar-
ten icke besöker den ifråga varande linien.
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Inärmaste sammanhang med vägames sträckningar
står arternas talrikhet längs desamma. För att ien öfver-
skådlig tabell kunna sammanfatta de speciela uppgifter
härom, som förut blifvit meddelade, borde arternas talrik-
het på alla orter längs flyttningsvägarne återgifvas ien
form, som tillåter en inbördes jemförelse. Absoluta tal
kunna icke rimligtvis komma ifråga, utan blott relativa
uttryck för förhållandena. En sådan uppskattning måste
dock tills vidare blifva osäker ianseende till bristfällig-
heten uti en mängd arbeten vid angifvandet af arternas
talrikhet. För att emellertid inågon mon belysa förhål-
landet genom en approximativ beräkning, grundad på förut
anförda fakta, må vi bestämma oss för endast tre grader
af talrikhet och beteckna dem t. ex. med siffror *). Ief-
terföljande tabell utmärker sålunda 3 talrik, 2 fåtalig och
1 högst sällsynt förekomst; med ? antydes att uppskatt-
ningen är osäker, och med — liksom förut att arten ej
flyttar längs vägen.

*) Siffrorna utvisa ingalunda direkta talförhållandet för en arts tal-
rikhet på olika orter, ej heller för olika arter på samma eller skilda
ställen.
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Tab.
III.

Arternas
ungefärliga

och

relativa
talrikhet

längs
deras

flyttningslinier.
Slutligen vore det af vigt att hafva en öfversigt af

tiden då arterna passera längs sina skilda vägar, men eme-
dan ett idetta afseende så bristfälligt material stått till
buds, kan endast exempelvis meddelas ett försök att sam-
manställa approximativa uppgifter om de vigtigaste arter,
sombesökalinien C, Månadernabetecknas här medI— XII
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och flyttningens gång under dessas hela förlopp (h), bör-
jan (b), midt (m) eller slut (s) med hvar sin bokstaf, så-
vidt bestämningen kunnat göras så noggrann.

Tab.
IV.

Flyttningstider.
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b
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Kategorieraf flyttninsvägar. de meddelade tabellariska öfversigternainär-
mare betraktande, så kunna derur härledas några slutsat-
ser, som belysa de undersökta vägames natur och be-
skaffenhet.

Tab.Ioch den i slutet af afhandlingen meddelade
kartan utvisa, att samtliga vägarne hafva sitt ursprung
från trakter invid Ishafvet eller öar uti detsamma, samt
till en början förlöpainärheten deraf eller längs dess ku-
ster. Tre af dem fortsättas också omedelbart utmed an-
gränsande oceaner, linierna A och B, till Atlantiska, O
åter till Stilla hafven; de öfriga afvika mer eller mindre
inåt land. Denna geografiska skiljaktighet sammanfaller
dock ej med andra olikheter. Tab. IIoch 111 angifva en
märkbar olikhet uti arternas fördelningoch talrikhet längs
vägarne A och O å ena sidan och längs alla öfrigaå den
andra. Åtskilliga arter flytta nemligen uteslutande eller
till ojemförligt största antalet längs de förra, medan de
sällan eller aldrig besöka andra linier; dessa äro

Tringa maritima Larvs glaucus
Phalaropus fulicarius n leucopterus
Fuligula Stelleri » eburneus
Somateria spectabilis Mergulus alle.

Måhända kunde Larvs tridactylus också räknas hit. —
Härvid är dock en reservation af nöden. Redan ofvan
(s. 46) medgafs möjligheten, att några andra arter likaså
flytta längs lappska halföns norra kust (linien A), ehuru
hittills kända fakta ej bestyrka detta. Tvertom åter be-
sökanågra af nu uppräknade arter fåtaligt eller sällan äf-
ven linien C, ja t. o. m. Ca. Dessa fall äro dock undan-
tag, som för ögonblicket ega blott ett underordnadt in-
tresse, och längre fram skola skärskådas för sig. L. ebur-
neus och M. alle tillhöra blott den vestra hälften af ishaf-
vet och besöka derföre ej linien O.— Enligt tab. IIhafva
de uppräknade arterna sina vinterstationer högre upp mot
norden än alla de andra. Såvidt det är bekant företaga
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de här sina flyttningar senare om hösten än andra, och
äro om våren af de tidigaste. De flesta äro simfoglar,
endast tvenne vadare. De vistas och söka sitt uppehälle
dels uppå sjelfva hafvet, dels på de under ebbtiden blottade
stränderna eller åtminstone inärmaste granskapet af ocea-
nen. Födoämnena äro lägre hafsdjur samt qvarlefvor af
fisk och andra högre hafsdjur. De uppräknade foglame
bero således till sitt lefnadssätt af oceanens ku-
ster eller äro pelagisk-litorala, och " hålla sig äfven
under flyttningarna till sådana lokaler. Deras flyttnings-
vägar A och O sträcka sig för den skull utmed
kontinentens yttre konturer*), samt kunna karakteri-
seras såsom pelagisk-litorala (Aves migratorice et
vice pelagicce litorales).

Såsom redan nämndes håller siglinien B, liksom vägar-
ne af föregåendegrupp, uteslutande till oceankuster; de öf-
riga gå deremot inåt land och åtfölja här iallmänhet flo-
der och vattendrag olika långa sträckor. Vägen C förlöper
sålunda öfver ett mindre landbälte samt längs ett innan-
hafs kuster; Ca går ytterligare en gång öfver land en jem-
förelsevis kort sträcka. Deremot löpa linierna D och F
ett längre stycke väg genom kontinenten innan de åter an-
sluta sig till ett haf; Da och E slutligen hamna helt och
hållet ikontinentens mest centrala delar. Emedan linien
B till största delen geografiskt sammanfaller med en gren
af vägen A komma deras gemensamma kuster att besökas
af samtliga undersökta arter (utom de ostliga). Det är
likväl tydligt, att man ej får tillerkänna alla ett lika vär-
de såsom karakteriserande kusten; ty några arter (de pela-
gisk-litorala) flytta enligt regeln endast här, de öfrigaåter
äfven annorstädes; förekomsten af begge slagen på samma
ställen måste derföre bero af olika grunder. — Om de nu
ifråga varande foglama må nämnas, att många äro vadare

*) De pelagisk-litorala vägarne äro på bifogade karta tecknade med
en röd,punkterad linie.
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samt att bland sjöfoglarne flertalet utgöres af gåsarter; de
äro icke, likasom första gruppensarter, bundna vid sjelfva
oceanen, dess kuster och tidvatten, utan öfver hufvud vid
saltsjökuster och andra stränder; vadarena lifnära sig af
smärre vattendjur,gässenmest af vegetabilier. Alla dessa
arter äro genom sitt lefnadssätt bundna vid ku-
ster eller stränder, samt måste äfven under flyttnin-
garna hålla sig till dylika lokaler *). Från hela antalet
kunna särskiljas 3 arter Anser leucopsis, bernicla och hy-
perboreus (eller 4,ifall Larvs tridactylus hellre räknas hit),
hvilka enligt tab. IIoch 111 regelbundet besöka linierna B
och C, samt åter uppträda ytterst iöster vid G, åtmin-
stone representerade genom vikarierande underarter. De
besöka alltså blott vägar, som i öfvervägande grad åt-
följa hafs-kusterna,icke nödvändigtvis sjelfva oceanens ku-
ster; för sitt uppehälle torde de äfven helst välja saltsjö
växter**). Dessa arters vagsträckningar (B, C, G)
betingas nästanuteslutande af hafskusternas läge
och böjningar; foglame och vägarne äro således marin-
litorala (marince liiorales). De öfriga arternas
vägar (B-G) betingas deremot både af hafskuster-
nas och flodernas riktningar, hvarföre de kunde ka-
rakteriseras såsom submarin-litorala (submarince li-
torales).

De härmed angifna tre olika slagenaf flyttfoglar och
flyttningsvägar betingas alla af samma allmänna grund: lä-
get af stränderna, särskildt saltsjöstränder. Olikheterna
åter bero af den olika rol skilda slag af stränder spela vid
hvarje väg. Det är tydligt att de vägar, hvilkas betingande
vilkor hafva den allmännaste natur och den största vidd,
under för öfrigt lika förhållanden också skola besökas af

*) Deras vägar äro på bifogade karta tecknade med en jemn,rödlinie.
**) Boie uppgifver (Okens Isis 1828 s. 306) att Anser leucopsis skulle

vid danska kusterna samt annorstädes slå ned allenast på öar der det
växer saltsjögräs såsom Poa distans och Juncus bulbosus.
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de flesta fogelarter; förmonerna, som oceankusten erbjuder
vissa arter, inbegripa nemligen uti sig dem, som stå till
buds vid innanhafven samt delvis äfven floderna; men för-
hållandet kan icke vara omvändt. Derföre flytta de sub-
marina arternalängs alla linierna,mende öfriga blott längs
kontinentens mest excentriska vägar. Der en vägs geogra-
fiskt betingande vilkor äro blandade af alla tre slagen bör
således utredas ihvilket inbördes förhållandedessa stå till
hvarandra. Vi vilja i sådant afseende främst fästa upp-
märksamheten vid två de bäst utredda vägar, som omvex-
lande följa kuster och floder, nemligen linierna C och D.

Om hösten följa foglama idet längsta åt Ishafsku-
sterna och komma sålunda inorra Ryssland in uti Hvita
hafvet och från TaimyrlandetutiObviken,— beggehafsvikar
af temlig bredd och ansenlig utsträckning inåt land. An-
lända till dessas blindt slutande inre del återvända de icke
mer en så lång sträcka ien för årstiden abnorm riktning,
mot norden, utan äro tvungna att fortsätta vägen, numera
inåt land. De följa härefter den med hafskusten mest jern-
förliga ledtråd de finna, insjöaroch floder somhär utmynna,
samt fortsätta färden tills de antingen åter stötapå en kust,
(finska vikens) eller vid flodens källor öfvergå till ett an-
nat flodsystem, som kan leda dem till en dylik lokal (Svarta
hafvet). På samma sätt för sig går flyttningen om våren
sedan foglame inträngt uti finska viken (C) eller anländt
genom Egeiska hafvet och Hellesponten till Svarta hafvet
(D), der de samlas vid mynningarna af de stora ryska flo-
derna. Idessa och dylika fall har således en lång-
sträckt hafsvik på flyttningen utöfvat det infly-
tande, att den upptagit hela eller en del af en flytt-
ningsväg, som annars hade gått förbi, fortfarande längs
kusten; hafsviken ger sålunda förstaupphofvet till
en flyttningsriktning inåt kontinenten.

Men äfven utan att någon långsträckt hafsvik kun-
nat vara ursprungliga orsaken, hafva samma arter anträf-
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fats flyttande längs floder, visserligen icke alltid talrikt,
men dock ofta regelbundet. Enligt förut meddelade fakta
inträffar detta mest vid Rhen, Rhone,Nilen och Lena samt
några andra sibiriska floder. Det sker således hufvudsak-
ligen längs större floder, som ega ett vidsträckt deltaland,
och vid hvilkas mynning hafskusten bildar vikar, är sön-
derskuren iöar eller gör en vinkel;korteligen der foglame
samlas till större antal och vid mynningen finna särdeles
lämpliga förekomstställen. Utan tvifvel hafva dessa flod-
mynningars beskaffenhet inverkat afledande up-
på annars förbiflyttande foglars väg ungefär lik-
som de större hafsvikarne. Detta sker dock ej med
samma nödvändighet,hvarföre vid dylika fall också ej mer
än en del eller högst få, ofta nog ingen enda af foglame
taga vägen inåt land. — Man kunde gifva regeln ännu större
utsträckning och antaga, att mången gång också andra flo-
ders enkla mynningar föranledt ett mindre antal individer
af förbiflyttande arter att taga af från kusten och fördjupa
sig inåt land.

Skulle någon nu anförd orsak en gång förmått fog-
lar af uppgifna arter att flytta inåt land, åtfölja de såsom
redan nämndes floderna och vattendragen; är deremot öf-
vergången från haf till haf obetydlig, såsom vid danska
halfön, fortgår färden också utan sådan ledtråd. Emeller-
tid måtte hafskusten ändock varit rätta förekomstlokalen
och foglame torde känna sig jemförelsevis fremmande i
landets inre, ty de stanna icke här vid någon väg för att
öfvervintra, annat än der de ej kunna komma till andra
lokaler (Da,E, F); så vidt möjligt ansluta de sig tvertom
till närmaste hafskust. Tab.IIutvisar, attdetta sker t.o.m.
om arten derigenom tvingas vid en väg att fortsätta sin
färd vida sydligare än vid de öfriga. Exempelvis öfver-
vintra någraarterpå linienA redaniFinmarken, således vid
70° n. br., medan de individer,sominslagit linienC,stanna
tidigast vid 60° uti Östersjöns norra del; på samma sätt
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förekomma ett par arter vintertid vid Nordsjönoch vestra
Europa (45— 50°), men vid linien D tidigast uti Grekland
(37°), Följaktligen beror utsträckningen af artens olika vä-
gar icke deraf, att flyttningstågen nödvändigtvisskola upp-
nå samma breddgrad, utan foglame stanna längs hvarje väg
der vilkoren for en öfvervintringuppfyllas, vare sig att or-
ten ligger mer eller mindre fjerran från häckningsplatsen.

Emot de nu gjorda slutsatserna kan invändas, att de
icke öfverallt äro tillämpliga såsom förklaringsgrund för
de uppgifna arternas flyttningar, ty icke alla hafsvikar och
större flodmynningar hafva den anförda verkan att upp-
fånga en förbistrykande väg. Exempelvis komma arterna
knappast någonsin om våren inåt Bottniska viken, ehuru
denna fortgår ien för flyttningen naturlig riktning mot
norden, och den af foglame följda vägen C åter böjer sig
emot öster. Lika sällan komma arterna om våren vid li-
nien D från Grekland inåt Adriatiska hafvet, eller från
Svarta hafvet uppför Donau. Icke heller känner man, att
arterna om hösten skulle afvika från linien C och färdas
uppför Petschora eller från Östersjön inåt Weichsel och
Öder. Regeln för de nu ifråga varande arterna torde vara
den, att en afvikelse sker blott ifall arten derigenom un-
der vårflyttningen kan komma till ett land der förhållan-
dena tillåta den att fortplanta sig, om hösten åter till ett
område hvarest den antingen kan öfvervintra (Da, E), el-
ler hvarifrån den utan omgångar kan komma vidare tillnå-
gon lämpligare kusttrakt. Lappmarken torde nemligen icke
lämpa sig för dessa arter till häckningsort, åtminstone ej
dess från hafvet aflägsna inre delar, till hvilka foglame
skulle komma, om de toge vägen inåt Bottniska viken. Icke
heller kunde de med lätthet söka sig från Petschoras käl-
lor till andra vattendrag och kuster, ehuru de visserligen
vore tvungna dertill, om en långsträckt hafsvik vid dess
mynning hade ledt dem hit. Huruvida någon af de nu i
fråga varande arterna på något bestämdt ställe flyttar inåt
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land eller icke, synes näst efter artens och samma ställes
beskaffenhet,samt artens förekomst derstädes,bero på för-
hållanden uppå den ort idet inre, dit vägen iså-
dant fall skulle leda; nemligen huruvida de möjliggöra
eller icke, att flyttningens slutliga ändamål blefve förverk-
ligadt. Härom dock mera längre fram.

Innan vi lemna vägames geografiska sträckningar må
en omständighet tagas ibetraktande, hvilken sammanhän-
ger med dem på det närmaste och ntöfvar ett visst infly-
tande på en fortsatt utredning af ämnet. Om man fäster
afseende endast å liniernas förloppuppå kartan, kunde man
sluta till att vägarne flerstädes beröra och uppgå uti hvar-
andra; foglar af samma art skulle således från en vägkunna
komma in på en annan, utannågon ordning. Isjelfva ver-
ket är likväl slutsatsen endast skenbart riktig. Linierna
A och B förlöpa väl samfält, men hafva olika ursprung,
den förra ett vidt omfattande gebit, den senare blott en
del deraf, och för begge äro olika grupper af foglar ka-
rakteristiska: den förra besökes enligt regeln blott af pe-
lagisk-litorala, den senare af marin- och submarin-litorala
flyttfoglar; båda kunna derföre inärvarande fall icke jem-
föras med hvarandra. De få oceankust-foglar, hvilka flytta
äfven längs linien 0, stanna att öfvervintra redan innan
denna och linien A sammanträffa vid Nordsjön,eller tränga
på sin höjd blott under kallare år ända dit. För de pe-
lagisk-litorala arterna sammanträffa vägarne således endast
undantagsvis i yttersta vändpunkterna. De marin- och sub-
marin-litorala foglame längs linien B flytta åter enligt re-
geln från Norge till Britiska öarne,menicke till Danmark;
linierna kunna således sammanträffa förstvid Kanalen. En
stor del af arterna (gäss, några vadare m. fl.) öfvervintrar
dock tidigare på samma öar och vidNordsjön;således kan
ett sammanträffande emellan begges vägar iverkligheten
komma ifråga endast med afseende å de individer, som
möjligenkomma frånöarne till franska kusten eller tvertom,
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alltså åter endast undantagsvis vid de sista vinterstatio-
nerna. De arter slutligen, som passera ännu längre (va-
darne), flytta från britiska öarne tillFrankrike,men kunna
anlända till samma kuster också frånNordsjöns södrakust
(B); idetta fall flytta de ostridigt längs en gemensam li-
nie till vestra Europa. Men derförinnan afger linien C den
temligen talrikt besökta grenen Ca; här färdas nemligen
endast eller åtminstone företrädesvis foglar från linien O.
Hela denna mängd individer ledes derigenom till andra vin-
terstationer (Medelhafvet) än de foglar, som färdas längs B
(kusterne af Atlantiska hafvet). Iverkligheten kommer så-
ledes från C till B endast det antal, som icke tager af längs
Ca, alltså åter blott en bråkdel af det hela. Ett dylikt
förhållande ec;er rum också län^s de öfriaja väo-arne. Li-
nierna Ca och D kunna möjligen vexla individer uti mel-
lersta delen af Medelhafvet, men göra det sannolikt blott
iringa rnon, emedan de arter, som passera D, enligt re-
geln öfvervintra ide ostligaste delarne eller fortsätta längs
Nilen. Det är ännu ej utredt om linierna E och F kunna
sammanträffa uti Mongoliet; om så sker, händer det dock
först vid vägames slutpunkter. Linien G slutligen kommer
att fortlöpa tillsammans med F likasom B med C. Dere-
mot kan emellan G och O en jemförelse lika litet komma
i fråga, som emellan B och A, ehuru de geografiskt sam-
manfalla till vissa delar. På detta sätt förvandlas vägam-
es inbördes beröring till en obetydlighet, så snart sjelfva
fogelarternas förhållande afses, icke blott de geografiskt
uppdragna liniernas. Flyttningsvägarne för de un-
dersökta enskilda arterna förlöpaenligt regeln
isolerade från hvarandra; de sammanträffa på sin höjd
blott i vissa delar af hvarje arts häckningsområde eller
vinterstationer,hvarest individantalet normalt blifvit redu-
ceradt derigenom, att en del redan stannat.

Fasthåller man nu satsen, att hvarje af de undersökta
arterna befunnits flytta längs bestämda vägar, hvilka en-
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ligt regeln icke kommunicera med hvarandra, så framgår
deraf omedelbart, att foglame om våren återvända
längs samma flyttningslinie, utefter hvilken de
färdats hösten förut*); de komma sålunda tillbaka
till samma häckningsorter, från hvilka de äro hemma.
Att detta resultat är giltigt för samtliga de undersökta ar-
terna eger ett särskildt intresse af den anledning, att man
uttalat en fullkomligt motsatt åsigt om somliga arter; man
har velat tro mången fogelart alltid flytta om hösten öf-
ver vissa orter, men tillbaka om våren öfver andra**).
Såsom motiv för denna åsigt anför man, att somliga arter
anträffas på en del orter allenast endera årstiden;men äf-
ven denna slutsats är endast skenbart riktig. Faktum att
en art blifvit eller icke blifvit funnen på en ort må icke
bestridas, men kan hellre tolkas på ett annat sätt, som lå-
ter förena sigocksåmed deidet föregåendeådagalagdagrun-
derna för flyttningen. Några exempel från dearter, hvilka
inärvarande afhandling blifvit utredda, skola närmare be-
lysa detta. Om våren har Phalaropua fulicarius aldrig
samt Tvinga canutus och subarcuata nästan aldrig ertap-
pats vid norska kusten, ehuru de förekomma der om hö-
sten, de sistnämnda t. o. m. talrikt. Ungefär detsamma är
fallet med en och annan art vid holländska kusten (Schle-
gel, se ofvan). Deremot hafva Anser leucopsis, Fuligula
Stelleri och Somateria spectabilis anträffats vid finska ku-
sten nästan uteslutande om våren. Det är tydligt, att höst-
flyttningen alltid skall tendera åt söder och vårflyttningen
åt norr, emedan dessa äro hvarderas naturliga riktningar.
Ide angifna fallen intaga emellertid kusterna en sned rikt-
ningiförhållandetillmeridianen;hvarföreockså foglame om

*) Denna sats utreddes (sid. 83) särskildt för vissa delar af linierna
B och C för att in casu lernna förklaring af arternas flyttning uti det
inre af länderna (Ca) nedanom samma vägstycken.

"*) Se härom åtskilliga ofvan meddelade yttranden af Baird (sid. 28),
Schlegel (Sid. 23), Ekström (sid. 14) m. fl.
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höstenträngapånorska och holländska kusterna,mensträfva
från sydfinska kusten utåt midten af viken. De flytta der-
före om hösten närmare de förra, men längre ut från de
senare kusterna. Om våren är förhållandet motsatt; de
sträfva nu från holländska samt norska landet och färdas
längre utåt hafvet, ehuru längs kusterna, men tränga upp
närmare finska landet. Svårigheten att komma åt samt
iakttaga foglame under deras färd är större längre utåt
hafvet än närmare land och åstadkommer nu, att de under
den ena årstiden observeras, men under den andra förbi-
ses, ehuru de hvardera gången passera förbi. Förklaringen
bekräftas deraf, att arter som flytta isådan mängd, att de
under ingendera årstiden gerna kunnat undgå uppmärk-
samheten på en ort, t. ex. Anser bernicla vid norska ku-
sten,isjelfva verket iakttagas om höstennärmare land, om
våren åter längre ut till hafs (se ofvan). Denna tolkning
af fakta synes af flere skäl vara fullt berättigad, särdeles
om man ihogkommer hvilka ofantliga massor af flyttfog-
lar vår och höst färdas längs de angifna kusterna, utan att
imörkret kunna urskiljas, men likvisst förrådande sin
närvaro genom lätet och ljudet af de flygande skarorna;
i sjefva verket har man ännu icke kunnat kontrollera
hvilka alla arterhär passera, åtminstone ej vidfinska kusten.

Då en fogelarts flyttningsvägar sålunda äro isolerade
från hvarandra, kan ett utbyte af individer icke komma i
fråga dem emellan, utan enhvar besökes af det antal, som
engång gett sig in på densamma. Häri ligger grunden
för artens talrikhet på skilda orter. Betraktar man en
flyttningsväg till en början såsom en enkel bana, måste
totalantalet af individer förblifva ungefär detsamma längs
dess hela förlopp*) och aftaga först med de tidigaste vin-

*) Härvid förbises naturligtvis den ständiga förminskning hvarje art

under årets lopp lider derigenom, att en mängd individer falla offer för
rofdjur och jagt, hvaraf förorsakas att totalantalet om våren alltid är
mindre än om hösten.
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