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Inledning.För största delen af nordens foglar utgöraårliga fär-
der från och till häckningsorten ett lifsvilkor af högsta
betydelse och företeelsen har äfven i följd af sin påfal-
lande och anmärkningsvärda beskaffenhet ådragit sig syn-
nerlig uppmärksamhet. Med stor flit har man studerat
dessa foglars utbredning och lefnadssätt samt sålunda ho-
pat ett särdeles vidlyftigt material af uppgifter om deras
fyndorter, flyttningstider, sätt att färdas o. s. v. Häraf
må dock ingen sluta, att ämnet också vore vetenskapligt
utredt. Den ornitoloffiska literaturen blir nemligen ännu
svaret skyldig uppå till en del ganska elementära spörjs-
mål rörande foglames vandringar. Man kan exempelvis
icke med säkerhet uppgifva, hvart en art från ett visst
land flyttar till vintern,eller genom hvilka länder den tär-
das. Icke heller är det utredt om foglar af samma art
från olika breddgrader flytta bort successivt, sålunda att
hvarje nordligare grads innevånare tränga den näst sydli-
gares undan, eller om icke de förra flytta förbi de senare
för att öfvervintra ännu sydligare än de. Man är icke
ense om foglame färdas ien fortsättning t. ex. från Afrika
till norra Europa, eller om de flytta ryckvis kortare af-
stånd isender. Slutligen vet man ej om dessa förhållan-
den ens äro bestående, om icke skilda individer af samma
art möjligen flytta på olika tider, åt spridda håll och an-
norlunda ett år än ett annat. Då nu ovissheten är så stor
rörande sjelfva förloppet af flyttningen, må man ej undra
deröfver, att forskare som velat tränga djupare, till före-
teelsernas dolda orsaker, förgäfves famlat efter sitt mål.
Många hafva väl tagit iöfvervägande denna den mest loc^
kände sida af ämnet, menledts på villospår af förut fattade
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meningar och undantagsfall samt derföre tillskrifvit feno-
menet de mest olikartade orsaker. Att grunden lågivex-
lingen af temperatur och årstider, låg för öppen dag, men
om denna verkade omedelbart genom den rådande väder-
leken och temperaturen eller andra faktorer, var ej lika
tydligt. Den vulgära uppfattningen låter t. o. m. foglam-
es ankomst till en ort utgöra ett tecken på väderlekens
förhållandeide länder, dit dessa sträfva, istället för dem
från hvilka de komma, och på denna grund har man till-
skrifvit foglame en divinationsförmåga,som låter dem på
förhand ana till temperaturvexlingar äfven på aflägsna or-
ter och således genom sin ankomst bebåda den komman-
de väderleken. Många hafva vidare framhållit, att omby-
tet af årstid och temperatur verkar först medelbart genom
deraf uppkommen brist på näring under den kalla tiden,
eller öfvermått på fiender, eller stark hetta under den var-
ma; andra åter lägga vigt på den af årstiden framkallade
utvecklingen af generationsorganerna och deraf uppkom-
men fortplantningsdrift. Sjelfva förloppet af flyttningen
tror en del bestämmas af förmodade konstanta luftström-
mar, medan andra gå så långt, att de såsom förklarings-
grunder tillgripa de för våra sinnen mest dolda naturkraf-
ter. Exempel hafva nemligen ej saknats på förmodanden,
t. o. m. att atmosferens olika elektriska spänning på skilda
orter skulle utöfva ett väsentligt inflytande på foglame,
hvilkas sensibilitet ansågs vara högre än andra varelsers,
och att detta skulle föranleda dem till afresa, samt leda
deras färd; likaså har man velat ställa rikedomen på norr-
sken en viss vinter isammanhang med en liktidig, ovan-
lig tillgång på nordiska gäster uti mellersta Europa. Yt-
terligare har den tanken uttalats, att jordens magnetiska
strömmar under flyttningarne vore foglames sannskyldige
ledare, hvilken satte dem istånd att återfinna sina förra
boningsorter. Sista utvägen har nästan alltid blifvit den,
att manibrist på verklig kunskap isak skrifvk allt det
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för tillfället oförstådda på en gemensam orsaks räkning;
man har satt instinkten som yttersta grund, förglömmande
att genom blotta namnet på ett sjelfskapadt begrepp i
sjelfva verket ingenting är förklaradt. Eller också ställer
man sig på teleologins oangripliga ståndpunkt, förvexlande
orsak med verkan, och utpekar naturens ändamålsenlighet
såsom grund för de förhållanden,hvilka annars blefve oför-
klarade. Ibeerge fallen är den invecklade knuten afhug-
gen istället för löst, och hela diskussionen bragt utom
området för vetenskaplig forskning.

Ehuru fenomenet framträder ien enkel form och i
många fall är lätt att iakttaga, sträcka sig likväl dess
rötter in inaturens mest hemlighetsfulla inre. Vetenska-
pen kan derföre ej hoppas att fullständigt lösa proble-
met, men sträfvar att så vidt möjligt framskjuta grän-
serna för sitt område. Ivår tid ligga råmärkena emeller-
tid ej desto längre, än att vi fortfarande vänta på en öf-
verblick af fenomenets deskriptiva del, flyttningens fakti-
ska förlopp. Sjelfva sakförhållandet, som utgör grunden
för hvarje utredning, måste således främst bringas på det
klara, innan några spekulationer om djupare frågor ens
kunna komma ifråga. — Men också detta inskränktare
område företer flere skilda sidor och det är icke likgiltigt
ihvilken inbördes följd de upptagas till bearbetning, all-
denstund de istörre eller mindre grad bero af hvarandra.
Emedan flyttningen till sin natur är ett rörelsefenomen hos
fogelindividen och dermed äfven hos hela arten, har man,
liksom vid hvarje dylik företeelse, närmast att akta på
tvenne moment: rörelsens fortgång irummet eller flytt-
ningsvägen, och dess tidsutdrägt. Tidsmomentet beror i
viss mon af väo-en och kan derföre utredas först sedan den-
nas sträckning är känd. Deremot förutsätter hvarje veten-
skapligt omdöme om flyttfoglarnes färder ovilkorligen känne-
dom af den väg de passera. För den skull ligger mycken
vigt på att främst hafva utredd den sida af flyttningsfeno-



4

menet, hvilken faller inom zoogeografins område och så att
säga bildar stommen, kring hvilken de öfriga resultaten
kunna gruppera sig. Det är denna sida förf. åsyftar att
med sina inärvarande afhandling nedlagda studier af flytt-
ningsfenomenet inågon mon belysa, genom att lemna ett
bidrag till utredningen af frågan hvilka vägar flyttfoglarne
färdas för att komma från sina häckningsställen till vin-
terstationerna och tvertom.

Redan Linné ') egnade foglames flyttningar en sär-
skild afhandling, men medgaf sig hafva ingen kännedom
om hvilka vägar de färdas. Det ligger också isakens na-
tur, att om än sjelfva frågan vid hans tid kunde uttalas,
man dock ej får gå så långt tillbaka för att finna första
antydningarne till svaren. Innan man nemligen något så
när lyckats utreda ihvilka länder de enskilda arternai
allmänhet häcka och hvar de tillbringa vintern,kunde ej
gerna uppstå någon tanke på färdens gång emellan båda
stationerna. Ty förstunder utredningen af dylika föregå-
ende frågor samt af sättet hvarpå olika arter verkställde
sin resa, fann man anledning att förmoda en större regel-
bundenhet ianfördt afseende och dermed äfven skäl att
samla fakta till dess belysning. Talrika och med omsorg
gjorda iakttagelser, nedlagdaien stor mängd arbeten,gåfvo
snart vid handen, att icke allenast arten isin helhet åter-
fann hemlandet inorden, utan att ofta nog ett bo om vå-
ren togs ibesittning af samma fogelpar, som begagnat det
flere år tidigareien följd;man öfverraskades likaså deraf,

') Irinné, resp. Ekmarck, Diss. acad. migrationes avium sistens.
Upsaliae 1757.

—
'Qva vero, finibus transgressis patriae, iter continnant

via emigrantes nostrates, plerumque ignoramus. Hane vero rempo-
steri, dum varise gentes in emigrationes avium diversis Jocis factas ob-
servationes cum orbe erudito communicaverint, fusius clariusque exposi-
turi sunt" (pagg. 37

—
38).
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att makarne återfunno hvarandra vid boet, ehuru de kan-
ske flyttat fram och åter på olika tider. Lika anmärk-
ningsvärd syntes den utmärkta ordning vara, som några
foglar (gäss, tranor, storkar ni. fl.) iakttogo under sjelfva
flygten, samt den stränga periodiciteten öfverhufvud. L.
Brehm ') framhåller slutligen, att "vissa fogelarter alla år
komma till bestämda orter, men alldeles ej beröra andra
ställen inärheten", hvarföre han ansåg att "foglame under
flyttningarne måtte hålla sig till vissa stråkvägar. Dessas
förlopp bestämmes genom berg, skogar, floder, sjöar ocli
mindre vattendrag, äfvensom genom markens beskaffenhet.
Men märkligt nog hopas foglame ingenstädes längs vä-
garne, så att de skulle lida brist på föda, utan bland dem
herrskar så att säga ett inqvarteringssystem." Likaså med-
delar Naumann uti sitt bekanta verk öfver Tysklands fog-
lar talrika iakttagelser, sådana som de nyss anförda,på
grund hvaraf han senare 2) uttalade den åsigt, att "flytt-
foglarne måste följa bestämda vägar genom luften, längs
hvilka vissa punkter på jorden tjena dem till säkra rast-
ställen under färden, medan få eller intet enda exemplar
visa sig på andra ställen."

Om också frågan sålunda gestaltat sig ien bestämd
form, en hypotes, lät likväl beviset vänta på sig. Att in-
slå en experimentel metod 3) såsom man kunnat göra med
fiskar vid kläckningsanstalter, hade tydligen varit så vansk-
ligt, att föga någon framgång deraf kunnat förväntas; det
återstod endast att leta efter svaret genom noggrannt akt-

i) Brehm, Der Zug der Vögel. Okens Isis 1828, s. 919.
S) J. F. Naumann, tJber den Vogelzug mit besonderer Hinsieht anf

Helgoland. Rhea 1846, s. 18.
3) Millett har framkastat ett förslag, att förse flyttfoglar med olika

färgade trådar såsom märken, för att dermed kontrollera deras färder.
Etudes sur les Oiseaux voyageurs et migrateurs et sur les moyens de les
protéger. 8011. Soc. imp. d'Acclimat. 1866, s. 272—282. (Se Arch. fur
Naturgesch. 1868, 2, s. 163, Hartlaub.)
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gifvande på det stora experiment naturen årligen erbjuder.
Till en början måste man åtnöjas med ganska sväfvnnde
föreställningar om flyttningarne, och ännu erbjuder litera-
turen knappast något försök att behandla ämnet planmäs-
sigt, iafsigt att steg för steg ernå bevisade resultat. Det
är anmärkningsvärdt och betecknande, att de flesta omfat-
tande redogörelserom flyttningsfenomenet 1) med jemförelse-
vis stor förkärlek beröra dess förmodade orsaker; sjelfva
förloppet åter behandlas ej med önskvärd precision och
vidlyftighet. Man framhåller åtskilnaden emellan flytt-,
stryk- och stannfoglar, samt regelbundna och tillfälliga
flyttfoglar; man uppräknar, vanligen på grund af förhål-
landet imellersta Europa, hvilka arter passera under olika
månader och ihvilken ordning de följapå hvarandra;man
anför på hvilket sätt de färdas, om de flyga, springa eller
simma, om de flyga högt eller lågt, enstaka eller isvär-
mar, dag eller natt, med eller utan uppehåll, om de der-
under taga föda eller ej. Men då fråga uppstår hvilka
vägar de färdas, blifva framställningarne osäkra. De förra
momenten kunna nemligen utredas redan genom erfarenhe-
ten på enstaka orter, icke så den senare frågan, som beror
af fleres medverkan. Vanligen meddelas främst vintersta-
tionerna för ett flertal mera kända arter; dernäst flytt-
ningsriktningeniallmänhet,hvarvid den SV— NO-liga rikt-
ningen imellersta Europa ofta får gälla såsom normal för
hela kontinenten. Vidare framhålles att berg, dalar, floder
och kuster iallmänhet dock inverka modifierande på rikt-

') Ludv. Brehms nyss citerade afhandling, samt Der Zug der Vö-
gel. Journ. fur Örn. 1858, s. 2ISS

—
255.

Hieronymus, Über das periodische Verschwinden vieler Vögel zur
Herbstzeit. Journ. f. Örn. 1857, s. 385—399.

A. E. Brehm, Das Leben der Vögel. Glogau 1861. Abscbnitt:
Wanderschaft.

Cornelius, Die Zug- und Wanderthiere aller Thierklassen. Berlin
1865, sid. 65—139.
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ningen. Öfvergår redogörelsen till geografiskt bestämda
orter, så sker det derigenom, att vissa floddalar, berg-
pass m. m. utpekas såsom synnerligen besökta stråk-
vägar. Men man väntar förgäfves på att en eller annan
arts vägar blefve uppdragnapå kartan, att de enskilda före-
teelsernas inre sammanhang, arternas bestämda flyttnings-
banor, blefve förtydligadt; lika litet redogöres hvart de
iakttagna massorna egentligen taga vägen eller från hvilka
orter de samlats.

Emellertid har småningom hopats för framtiden ett
allt större underlag af fakta, till stor del bildande ett ag-
gregat af uppgifter utan planmässig ordning uti det hela.
Materialet utgöres af uppgifter af tvenne olika slag. Den
rent faunistiska literaturen erbjuder talrika iakttagelser om
förekomsten af olika fogelarter uti alla länder; genom än-
damålsenlig behandling kunna dessa meddelanden leda till
kännedom af flyttningsvägarne lika säkert som till utsta-
kade gränser för arternas utbredning iallmänhet och sär-
skildt för deras häckningsområden. Går manderemot icke
omedelbart den geografiska frågan på lifvet, utan förstvill
utreda tiden för flyttningens fortgång på olika orter, för
att på denna väg leda sig till kännedom också af väg-
sträckningarne, så måste såsom utgångspunkt för under-
sökningen begagnas de klimatologiska iakttagelser om ti-
den för foglames ankomst, hvilka literaturen numera er-
bjuder imer eller mindre ordnadt skick. — Begge sätten
hafva blifvit anlitade. Det förstnämndamaterialet har ledt
till målet endast beträffande mindre områden och enskilda
arter, men icke till någon framställning af fråganidess
helhet eller någon större del deraf. Deremot har det se-
nare materialet tjenat såsom grund för ett mer omfattande
försök att utreda ämnet, det enda som literaturen hittills
har att uppvisa. Med anledning häraf må uppmärksamhe-
ten egnas främst åt den redan inslagna metoden och dess
resultat.



8

Tidigt nog måste det fasta uppmärksamheten att flytt-
ningarne voro lika periodiska företeelser som andra af rent
klimatologisk natur; detta var också anledningen till att
röster höjdes för insamlandet af uppgifter om foglaraee
ankomstdagar, och att man redan ibörjan af förra århun-
dradet förmodade fenomenet stå iberoende af t. ex. vin-
dames samtidiga riktning '). Någon systematisk insamling
af data vidtog dock ej förr än den fysikaliska vetenska-
pens målsmän gåfvo impulsen dertill genom uppmaningar
att inom vidsträcktare områden iakttaga också fogelverldens
periodiska företeelser 2), — således mindre för ett zoolo-
giskt än ett klimatologiskt ändamål. Småningom hopades
också en allt större mängd af klimatologiska iaktta-
gelser. Så otillräckliga för det åsyftade ändamålet upp-
gifterna än voro, hade de dock enligt akadem. A. v.Mid-
dendorffs ord år 1855 vuxit till ett sådant omfång, att de
med det första borde bearbetas, för att det derpå nedlagda
arbetet icke måtte blifva fruktlöst; dittills hade nemligen
ingen vågat sig på att istörre skala utreda detta inveck-
lade ämne (Midd.).

Visserligen gjorde Kessler 3) redan år 1853 ett för-
sök att utreda gången af flyttningen inom ett mindre om-
råde, men begagnade dervid icke ett mångårigt mate-
rial. Istället samlade han från vestra delarne af europei-
ska Ryssland (Podolien— Pultava, till Nowgorod) uppgif-
ter om dagarne då femton särskilda allmänt bekanta fogel-
arter anlände till olika trakter under sammaår, våren 1853;
en sammanställning häraf gaf följande resultat beträffande

l) Bland andra: Derham, Observations of the migration of birds.
Philos. Transactions 1708, s. 33.

2) Quetelets bekanta initiativ, framställdt genom Selys Longehamps
uti Rep. Brit. Assoc. 18-41, s. 73: Projet cTobservations annuelleß sur la
jjériodicité des oiseaux.

') Kessler, Einige Beiträge zur Wanderungs-Geschichte der Zug-
vögel. Mosc. Bull. 1853, 1 sid. 166.
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vägarne och riktningen, hvari foglame färdades inom det
angifna området. Flere arter anlända tidigare till de ve-
stra delarne än till motsvarande östra, och synas derföre
flytta iSV— NO-lig riktning. För flere arter kan deremot
angifvas "ingen bestämd, inom trånga gränser sluten stråk-
väg, från hvilken foglame skulle utbreda sig åt sidorna,
enär de anlända till de flesta orterna nästan samtidigt."
Slutpåståendet blef derföre,att foglame rycka fram temli-
gen likformigt öfver hela vestra Ryssland, iriktning från
S till N eller från SV till NO. —

Denna undersökning
ledde således till bestämda riktningar under flyttningarne,
men förnekade stråkvägames geografiska begränsbarhet uti
det undersökta området.

År 1855 offentliggjorde A. v. Middendorff det första,
och såsom redan nämndes hittills det enda, försöket att
utreda lagarne för flyttningarne med afseende såväl å tiden
som riktningarne. Materialet hvarpå undersökningengrun-
dades bestod af samtliga dittills gjorda, af honom sam-
manställda uppgifter om flyttfoglarnes ankomst till alla
delar af europeiska Ryssland och Sibirien, äfvensom den
jemförelsevis ganska rikhaltiga, samling af dylika observa-
tioner från Finland, hvilken finska vetenskaps-societeten
bragt till stånd. Sina resultat nedlade han uti det be-
kanta arbetet: Die Isepiptesen Russlands; Grund-
lagen zur Erforschung der Zugzeiten und Zug-
richtungen der Vögel Russlands '), efter att något
tidigare hafva meddelat 2) hufvudpunkterna deraf iform af
korta teser. För att angifva den närvarande ståndpunkten
af frågan bör här meddelas en kort öfversigt af utrednin-
gens gång och dess resultat, så vidt de hänföra sig till

') Mém. de l'Aoad. des Se. de St. Petersbourg; VI ser., Se. nat.,

Torne VIII.
2) Mélanges biologiques, Torne 11, sid. 200 — samt Bnll. de l'Ae. de

St. Petersbourg, Torne XIII, sid. 212.
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flyttningames riktning; allt som uteslutande berör tiden
lemnas deremot å sido.

Redan ibegynnelsen af arbetet förklarar Middendorff
sig hafva kommit till den öfvertygelse, att många fogel-
arter hålla sig till vissa flyttningsvägar. Olikheten emel-
lan detta resultat och Kesslers ofvan anförda, finner Mid-
dendorff förorsakas deraf, att olika foglar härvid förhålla
sig olika: simfoglarne och vadarne,hvilka Middendorff un-
dersöktinorra delarne af kontinenten, äro iföljd af sin
natur bundna vid vattendragen; Kessler åter arbetade före-
trädesvis med landfoglar ivestra Ryssland, afsides från de
stora stråkvägar, som för en del arter gå genom Rysslands
ostliga delar.

Det af Middendorff begagnade förfaringssättet är i
korthet följande'). Af de isin helhet meddelade uppgif-
terna om dagen då foglame anländt till olika orter tages
främst medeltalet för hvarje enskild ort; för att dernäst
åstadkomma en öfverblick af medelankomst-data, förbindas
inbördes alla orter med samma datum medelst en uppå
kartan uppdragen linie, benämnd isepiptes, på samma sätt
som man uppdragit isotermer, isoterer och isokimener.
Emellan tvenne närliggande linier kommer således att ligga
ett bälte eller en zon,ihvilken fogelarten under flyttnin-
gen befinner sig relativt liktidigt. Isepipteserna och me-
delankomst-zonerna komma iallmänhet att förlöpaibredd-
gradens riktning mer eller mindre jemnt invid hvarandra
och bilda på olika ställen bugter beroende af artens för-
hållande på skilda orter. Frånses nu mindre oriktigheter,
som uppstå genom observationsfel eller bristande material,
så böra, enligt Middendorff, dessa linier och bälten ge-
nom sina böjningar grafiskt framställa flyttningens gång;
en närmare analys af dem bör således lemna nyckeln till
problemet om flyttningstiderna och vägarne.

i) Ett referat af arbetet finnes uti Öfversigt af Finska Vet.-Soc.
Förh. 1855—56, e. 112—120.



11

Sedan vår-isepipteserna för hvarje femte dag blifvit
på bilagda kartor uppdragna för sju allmänt bekanta och
vidt utbredda fogelarter '), antages att de måste flytta uti
en riktning vinkelrät emot dessa linier, eller hellre vin-
kelrät emot medelankomst-zonerna. Allmänna flyttnings-
riktningen blir då den, att foglame imellersta Sibirien
färdas imeridianens riktning från S till N, ieuropeiska
Ryssland från SV till NO och iöstra Sibirien från SO
till NV. Tänkas dessa riktningar utdragna, så samman-
träffa de ungefär iSibiriens nordligaste landfasta delar i
Taimyrlandet 2), ett förhållande,som bekräftas genom ome-
delbara iakttagelser: de vid Sibiriens norra kust flyttande
simfoglarne färdas nemligen just uti breddgradens riktning,
från V till O eller tvertom, till eller från Taimyrlandet,
men icke längs meridianen.

Med ledning af de utredda isepipteserna uppställer
Middendorff derpå åtskilliga teser, hvilkas hufvudinnehåll
beträffande flyttningsriktningarne är följande:

a) Foglame komma nära på liktidigt till de mest
olika breddgrader uti europeiska Rysslands vestra gräns-
trakter, utom i Östersjö-kustländerna; de flytta således
från SV eller nästan V, och komma ibland t. o. m. något
tidigare till en nordligare ort än en sydligare.

b)Ieuropeiska Ryssland öster om meridianen Pe-

l) Cuculus canorus, Motacilla alba, Alauda arvensis, Hirundo rustica,
Grus cinerea, Ciconia alba och Oriolus galbula.

2) Såsom en framtidstanke uttalas en idé, som kan upprepas här för
sin originalitets skull. Emedan magnetiska polen är belägen der dessa
linier tänkas sammanträffa och flyttningsriktningen äfven i nya verlden
sträfvar åt magnetiska polen, är det en möjlighet, att den flyttande fo-
geln berodde af jordens magnetiska strömmar och hålles i rätt riktning
genom de deraf inledda galvaniska strömmarne i fogelns egen kropp.
Häri vore måhända att söka yttersta orsaken dertill, att foglame finna
vägen rätt under färden: deras magnetiska känsla vore för dem detsam-
ma, som kompassen för seglaren, och fogeln sjelf att betrakta såsom en
i luften fritt rörlig magnet.
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tersburg— Kiew
— Odessa anlända foglame temligen samti-

digt till orter på samma breddgrad och flytta alltså från
S till N. — Iallmänhet anlända de hit ganska sent ijem-
förelse med förhållandetiÖstersjö-kustländerna, och se-
nast under meridianen Krim— Onega. Denna sentidighet
tillskrifves för de S— N-liga arterna Mindre Asiens bergs-
trakter och för de iSV— NO-lig riktning framträngande
åter det inre Rysslands kontinentala klimat.

c och d) Vid Urals södra del göraisepipteserna åter
en anmärkningsvärd bugt emot norr, d. v. s. foglame kom-
ma dit jemförelsevis tidigt; till Urals ostsida och Obflo-
dens öfre lopp komma de tidigare än till vestsidan.

e
— g) ISibirien förlöpa linierna jemnareiriktning

från V till O, men vid Lena-floden göra de åter en bugt
emot norr, hvarefter de mot kusten sänka sig söderut,eller
ined andra ord, foglame anlända till Lena-området relativt
tidigare än till samma breddgraderiöster och vester.

Ehuru således tillvaron af bestämda stråkvägar blif-
vit medgifven, lemnar Middendorff icke någon antydning
om dessas geografiska läge och gränser, än mindre om vil-
koren som betinga desamma, utan angifver endast det all-
manna väderstrecket för flyttningen inom olika delar af det
undersökta området. — Enligt samma metod och isamma
anda har Schrenck i) sedermera undersökt foglames flytt-
ningar iAmurlandet och dervid bekräftat Middendorfis re-
sultat, att ankomsttiderna inträffa ovanligt sent vid Amur-
flodens utlopp, men tidigare vid dess öfre lopp samt Le-
nas källor.

Likaså har Rådde 2) lemnat en framställning af sam-
ma ämne från Sibiriens södragränstrakter. Att foglame
anlända vida senare tillSajanska bergstrakterna än till da-

') Schrenck, Reisen und Forschungen im Amurlande. Petersburg
1858; Bd. I, s. Ö52— 564.

2) Eadde, Reisen im Sfiden von Ost-Sibirien. Petersburg 1863;
Bd.11, s. 43.
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len,ihvilken Selengafloden, Baikal och öfre Angara ligga
vill Rådde förklara derigenom, att utefter denna dalgång
förlöperen starkt besökt stråkväg, fortsatt genom Mongo-
liet, längs hvilken flyttfoglar anlända till Daurien och små-
ningom sprida sig allt efter som vintern ger vika. Efter
att hafva redogjort för orografiska förhållandenitrakten
längre österut, samt påmint om foglames tidiga ankomst
till Amurflodens mellersta lopp, tror sig Rådde finna full-
ständiga förklaringsgrunden till äfven detta förhållandeder-
uti, att en del af foglame genom Mongoliet längs Sungari-
floddalen anländer till mellersta Ainur,medan vintern ännu
råder uti de snörika kustländerna vid utloppet. Räddes
resultat äro således vida mer specificerade livad vägames
sträckning beträffar och hänföra sig till uppgifna lokala
förhållanden; de grunda sig likväl icke uteslutande på upp-
gifter om tiden för flyttningarne, utan äfven på iakttagel-
ser om fogelfaunans sammansättning under olika delar af
året, och komma derföre att beröras längre fram.

Förutom dessa bearbetningar af materialet finnas ännu
andra, som afse att, genom beräkning af medelankomst-
data för enskilda arter inom mindre områden och differen-
serna dem emellan, angifva ihvad sammanhang dessa pe-
riodiska företeelser stå med klimatet på skilda orter. Här-
vid har det ej kunnat undfalla huru beroende dylika frågor
äro af en föregående utredning af vägames sträckningarl);
ur kalkylerna hafva stråkvägarne likväl ej kunnat framgå
med någon bestämdhet, icke heller hafva bevis kunnat lem-
nas om fogelindividerna flytta successivt eller öfver och
förbi hvarandra, samt dylika alltför komplicerade frågor.

Såsom ofvan redan nämndes erbjuder defi ornitologi-
ska literaturen intet omfattande försök att på faunistiska

') Moberg, Om de 1750— 1850 i Finland gjorda nat.-hist. dagan-
teckningar. Bidrag t. Finl. nat.kännedom 11. 1857, s. 89. — Ornitolo-
giska bidrag till Finl. klimatologi. Akad. program. Helsingfors 1868.
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iakttagelser grunda en utredning af flyttningsfenomenet i
dess helhet; icke heller hafva öfver hufvud allmänna konse-
qvenser blifvit dragna af hypotesen om vägames bestämd-
het, sålunda att enskilda företeelser under flyttningarne
skulle blifvit ställda ikausalsammanhang dermed, eller in-
sainlinerarne af iakttagelser uti olika faunaområden blifvit
anordnade ien planmässig följd. Alla framställningar af
fenomenets grunddrag

—
något som hvarje handbok mer

eller mindre lätt berör — synas derföre vara uppgjorda
endast schematiskt på grund af tillfälligtvis mera bekanta
arter; åtminstone hafva de icke erhållit formen af en be-
visning, och sakna derföre vetenskaplig garanti för sinrik-
tighet, så vidt de icke utgöra tillämpningar af erkända na-
turlagar, eller omedelbart återgifva iakttagna sakförhållan-
den. Af större vigt är deremot den erfarenhet faunistiska
författare meddela antingen om flyttningens allmänna gång
ienskilda länder, eller om vissa arters förhållande inom
mindre områden. Emedan förf. längre fram blir hänvisad
omedelbart till literaturuppgifter af det senare slaget, kunna
de antydda, mindre omfattande framställningarne af flytt-
ningsfenomenet här refereras till en början, utan anspråk
på fullständighet, enär hvarken förarbeten eller utrymmet
inärvarande afhandling tillåta sådant.

Uti norden och särskildt på Skandinaviska halfön
har frågan om flyttningarne blifvit upptagen till gransk-
ning tidigast af Linné (1. c.) och sedermera af Ekström').
Beträffande flyttningsbanorna framhålles, att de förlöpai
riktning från N till S; den senare författaren tillägger, att
ehuru hvarje art enligt hans tanke hade sin bestämda bana
torde denna likväl af okända anledningar under skilda år
vexla flere mil, kanske en och annan geografisk grad; un-
der flyttningarne hafva nemligen fogelarter förekommit all-

') Ekström, Strödda anteckn. om svenska flyttfoglar. K. V. A.Hdl.
1826, s. 153, samt Okens Isis 1828, s. 697.
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mänt på observationsorten (Södermanland),men någon tid
derefter blifvit mindre talrika och tvertorn, hvarpå exem-
pel anföras. Han anmärker dessutom, att några fogelarter
flytta olika vägar vår och höst, eller åtminstone erhållas
blott under endera sträcktiden. — Emedan Skandinaviska
halföns geografiska gestalt och utsträckning nästan sam-
manfaller med den öfverallt derstädes observerade N—S-
liga flyttningsriktningen, har denna intill senaste tider blif-
vit ansedd vara icke blott den typiska utan den enda, som
inom området kunnat komma ifråga, och man synes knap-
past hafva tänkt sig möjligheten af mera invecklade fall.
INorge har denna uppfattning äfven sin riktighet iföljd
af fjellryggens riktning och närhet till kusten, hvarföre
också de faunistiska arbetena lemna temmeligen god öfver-
sigt af flyttningames geografiska sträckningar. Inom Sve-
rige är förhållandet deremot ej lika enkelt, men har icke
desto mindre ådragit sig alltför ringa uppmärksamhet. De
svenska författarene ge sig sällan in på ämnet och synas
då hylla den anförda åsigten, åtminstone om man får döma
af enstaka antydningar; så t. ex. förutsattes vanligen, att
alla de skaror af flyttfoglar, som visa sig iSkåne, nöd-
vändigt måste hafva anländt dit från landets norra trakter,
eller på sin höjd från Skandinaviens nordöstra delar, der
de alltså borde häcka 1). —

Ett försök har blifvit fram-
ställdt att t. o. m. såsom en allmänt giltig regel fastställa
flyttningen imeridianens riktning. Hartman -) har nemli-
gen ådagalagt på grund af jemförelser emellan flyttfogel-
faunan på fyra ställen imellersta Sverige (Gefle, Upsala,
sydöstra Dalarne och Carlstad); att Gefletrakten framför

') Man jemföre särskildt uppgifterna uti Skandinavisk fauna om
Tringa subarcuata, minuta, Calidris arenaria samt Anser leucopsis, och de
möjligen härifrån lånade antydningar som meddelas af Yarrell (Brit.
Birds), t.ex. om Tr. subarcuata och canutus;

— andra exempel att förtiga.
*) C. Hartman, Strödda bidrag till Skandinavisk fauna. Stockholm

1859, sid. 25—26.
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de andra orterna företer en anmärkningsvärd rikedom på
vadare. Detta förhållande anser han icke kunna förklaras
allenast på grund af ortens läge vid kusten och dess gyn-
samt bildade stränder, utan tror orsaken kunna formuleras
iföljande allmänna regel. "Sedan de ifjelltrakterna häc-
kande vadarne inärheten af sina häckställen samlat siar i
allt större skaror, styra de kosan åt söder iså rät linea
som möjligt, d. v. s. idet allra närmaste följande den me-
ridian, på hvilken de befinna sig då tåget begynner." Så-
lunda komma till Carlstad individerna från Jemtlands fjell-
trakter, till Gefle åter de, som häckat högre upp ilapp-
marken och finmarken. Häri ligger orsaken, hvarföre till
Gefle, men icke till Carlstad anländer en mängd nordiska
arter, nemligen de hvilka enligt allt hvad man då hade sig
bekant kläcka så långt österut inom norra Skandinavien,
att deras flyttningsmeridian icke skär Carlstadstrakten,men
väl berör Sveriges östra kust. "Skulle denna hypotes om
vadames flyttningar komma att vinna bekräftelse genom
framtida forskningar, så finnes iden en tillfyllesgörande
förklaringsgrund för den ofvan anmärkta olikheten i va-
dames förekomst inom Gefle och Carlstadstrakten."

Detta om foglames flyttningar inom Skandinaviska
lialfön. Vidkommande åter deras färder ifrån halfön har
man likaså varit beherrskad af föreställningenomenN—S-
lig riktning, såsom den enda antagliga; det har fallit sig
naturligast att tänka på en fortsättning från södra Sverige
och Norge öfver eller förbi Danmark till Tyskland, hvil-
ken riktning flertalet arter isjelfva verket också följer.
Likvisst ådagalade Wallengren ') genom jemförelseremel-
lan flyttfogelfaunan iSkandinavien och England, att en del
flyttar från Norge äfven till britiska öarne. — Såsom be-
kant redogör samme författare för foglames häckningszo-

") Wallengren, Briitezonen der Vögel innerhalb Skandinavien. Nau-
mannia 1855, sid. 155.
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2

ner iSkandinavien och i sammanhang dermed också for
de vägar, längs hvilka fogelfaunans olika geografiska ele-
ment itiden vandrat in till halfön; då samma vägar äfven
besökas af en del flyttfoglar under deras färder till och
från den högrenorden, blir också detta ämne vidrördt iför-
bigående. Sålunda uppgifves att vissa fogelarter flytta ut-
med norska kusten och dessutom utpekas en nordostlig
eller ostlig väg, sträckande sig öfver Östersjöns öar och
Östersjöprovinserna samt Ryssland. Då Wallengren lik-
väl af lätt insedda skäl icke kunnat med bestämda grän-
ser uppdraga vägarne der den långsamma invandringen för
sig gått, kommer det så mycket mindre ifråga beträffande
flyttningslinierna, hvilka ligga utom afhandlingens egent-
liga ämne. En annan författare, Malmgrenl), har fram-
hållit att "frågan ihvilken riktning hvarje arts flyttningar
ske eger ett specielt intresse för Spetsbergen. Man vore
nemligen frestad antaga, att flyttfoglarne anlända dit öfver
Skandinavien,men detta är knappt fallet, åtminstone icke
med alla." På grund af uppgifna fyndorter anser samme
författare att "intet tvifvel eger rum derom, att t. ex. ö-
gruppens sädgås flyttar till och från Spetsbergen öfverHe-
briderna eller iGolfströmmens riktning, utan att beröra
Skandinavien. Sannolikt är att äfven andra (exempelvis
uppräknade) arter flytta isamma riktning, men tyvärr sak-
nas ännu fakta för utredandet häraf."

Från öfriga norra Europa finnas icke särskildt
anmärkningsvärda bidrag till en partiel behandling af frå-
gan2), om man undantager en förmodan, emottagen af en
del författare med misstroende, att några fogelarter skulle
färdas från Hvita hafvet till finska vikens kuster, hvarom

i) Malmgren, Nya ant. om Sp. fogelfauna. V. A. Öfv. 1864, s. 378.
2) Uti Finlands foglar, senare afdelningen (Helsingfors 1873) an-

gifver författaren grunddragen af de enskilda arternas flyttningsvägar ej
blott i norden utan ideras helhet, men endast såsom preliminära resul-
tat, lånade ur närvarande afhandling.
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längre fram blir fråga. Deremot må här påpekas resande
zoologers beskrifningar om det rörliga fogellif, som under
sträckningstiderna råder vid elfvarne iLappland (Linné
m. fl.) och längs Dwina (Blasius), äfvensom meddelanden
om likartade företeelser uti vissa delar af sydöstraEu-
ropa,isödra Ural och Astraehan (Pallas, Hablitzl,Evers-
mann) samt vid Svarta hafvets norra kuster (Rådde). Se-
nast hafva utförliga skildringar lemnats af Alléon och
Vian') om öfverraskande massor af foglar, särskildt rof-
foglar, hvilka passera genom Hellesponten. Slutligen har
Kessler 2) om foglames flyttningar itrakten af Kiew med-
delat, att "ehuru Dnieprflodens hufvudriktning går iN

— S,
och man derföre kunde förmoda att dess breda dalsänk-
ning vore den bästa stråkväg för flyttande vadare och sim-
foglar, likväl endast få arter af begge ordningarne tyckas
välja denna väg. De om våren öfver orten flyttande, icke
sällan ytterst talrika skarorna af gäss och tranor, iakttaga
tvertom alltid en riktning iSV— NO och korsa sålunda
Dnieprdalen."

Om maniSkandinavien ansåg meridianens riktning
vara den enda som kunde komma ifråga, medgåfvo der-
emot ej förhållandena samma uppfattning uti Tyskland,
ehuru beläget under samma longitudlinier. Redan Nau-
mann 3) har omständligt utlagt att flyttfoglarne uti meller-
sta Tyskland iallmänhet färdas från V till O och tvert-
om. Af brist på fakta kunde han likväl icke angifva fort-
sättningen af tågen åt hvartdera hållet, ehuru han lättfatt-
ligt nog förutsatte att denna riktning icke kunde bibehål-
las länge, utan någonstädes måste öfvergåien sydlig. Af

') Alléon et Vian, Des migrations des oiseaux de proie sur le Bos-
phore. Revue et mag. de zool. 18G9

—
70.

2) Kessler, Kinige Beitr. zur Wanderungsgesch. d. Zugvögel. Bull.
Mosc. 1863, sid. 166.

3) Naumann, Naturgeseh. d. Vög. Deutschlands, I, 1822, sid. 31,
samt om enskilda arter på flere ställen.
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frågans derpå följande utveckling iTyskland intill unge-
fär halftannat årtionde tillbaka lemnar en senare författare,
Hieronynius '), en kort öfversigt, hvarur följande utdrag
innehåller det, som omedelbart berör flyttningsvägarne.
"Talrika iakttagelser hafva ådagalagt, att flyttfoglarne i
Tyskland merendels följa en vestlig riktning samt uti de
ostligare delarne en sydlig, idet de på senare stället pas-
sera uppåt Öder och idess källtrakter gå öfver till någon
biflod af Donau, hvilken de sedan följa. De som draga
vesterut vända sig, såsom redan Temminck omtalar, vid
Rhen plötsligt åt söder,hvarutom äfven Mosel och Maas
äro verkliga stråkvägar. Sålunda anlända nordiska flytt-
foglar till Geneversjönoch Medelhafvet." Visserligen före-
fölldet egendomligt, att foglame göraen sådan omväg och
ej följa den genaste vägen åt söder, då denna ovedersägli-
gen vore den kortaste, men med rätta framhålles den syd-
europeiska alpkedjan såsom ett hinder. — "I södraEuropa
tyckes Sardinien och trakten af Konstantinopel vara de
väsentligaste öfvergångspunkterna för arter, som öfvervin-
tra först iAfrika. Här åter utgörNilens område en vig-
tig trakt för de flyttande skarorna." Slutligen anmärkes,
att flyttfoglarne också inorra Asien och Amerika följa
vissa vägar, nemligen ihufvudsak meridianerna.

Särskildt stegrades intresset för flyttfoglarnes färder
uti norra Tyskland genom öfverraskande fynd af ovanliga
arter på Helgoland2), äfvensom genom iakttagelser om
ofantliga massor af foglar, som befunnos passera derstä-
des samt vid ön Riigen. Man påpekade derföre "betydel-

') Hieronymus, Über das Verschwinden vieler Vögel zur Herbstzeit.
Journal fur Om. 1857, s. 385.

2) Gätkes afhandlingar. Naumannmeddelar en skildring af det små-
ningom tilltagande intresset för Helgoland (Naumannia 1854, sid. 158);
jemför äfven Blasius, Naumannia 1858, sid. 303. Gätke framställer sin
åsigt om amerikanska foglars väg till samma ö (Journ. fur Örn. 1856,
s. 70 och Proceed. zool. Soc. 1860, XXVIII sid. 105).
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sen af noggranna och kortfattade sammanställningar af
uppgifter från flere öariÖstersjön, åtföljda af de nödvän-
digaste antydningar om dessas naturliga beskaffenhet" ').
Äfven inorra Tyskland syntes det vara en allmän regel
att "höstflyttningen sker ien riktning från NO till SV
och vårsträcket tvertorn, hvarvid dock många arter följa
vissa terräng-förhållanden,såsom bergsträckor,kuster eller
strömmar, samt ofta nog lokaler af helt annan beskaffen-
het än der de vanligen uppträda"2). — Alfr. Brehm (das
Leb. d. V.) framhåller också att "der strömmar, floder,
bäckar, dalar eller skogar uti Tyskland hafva sin utsträck-
ningiNO— SV-lig riktning, bilda de verkliga stråkvägar
samt att då djupa dälder ibergstrakter mynna in ien dal
äro de starkt besöktaportar för flyttningarne. Ändrar sig
riktningen plötsligt,besökes vägen dock ända tills den af-
viker ungefär irät vinkel emot den förra riktningen, men
utgör ett pass enda öppningenuti en tvärt löpandebergs-
sträckning, besökes det ihvarje händelse." Sådana pass
omtalas af Tsclmdi och KohliSchweitz, afHanf vidMaria-
hof iÖsterrike m. fl., och de "förete ett fogellif, sådant
man vant sig att finna blott inordiska länder" 3).

Vid Skandinaviska naturforskarenes sjette möte i
Stockholm år 1851 ställde Kjserbölling till ornitologerne
ett upprop "Om vigten af att sammanställa iaktta-
gelser öfver foglames vandringar för att derige-
nom kunna sluta till tidsutdrägten och riktnin-
gen vid flyttningen" 4). Han angafikorthet resultaten,
hvartill undersökningarneiDanmark ledt, på samma gång

i) Cabanis, Journ. fur Örn. 1853, sid. 371 noten.

*) Borggreve, Die Vogelfauna von Norddeutschland. Berlin 1869,
sid. 24.

s) Tschusi-Schmidhofen, Journ. f. Örn. 1871, sid. 120, hvarest Hanfs
afhandlingar citeras.

4) Kjserbölling, Förh. vid de Skand. naturforskarenes sjette möte.
Stockholm 1855, sid. 249—253.
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han i förbigående berörde också förhållandetien del af
öfrigaEuropa. "Förett stort antal foglar bestämmes flytt-
ningsriktningen utaf Östersjöns konturer och öarnes läge,
och vid sitt besök derstädes äro foglame mycket beroende
af vädret och vinden. Då nordeuropeiska fogelarter van-
dra söderut följa de iallmänhet fem vägar. Från norra
Ryssland draga de sig antingen mot söder eller åt SV och
följa då Östersjöns kuster ända till Öder, längs hvars flod-
dal de taga en sydlig riktning; denna stråtväg plägar an-
litas af de ryska flyttfoglarne. De skandinaviska landfog-
larne taga deremot kosan från södra Skåne till norra ku-
sten af Riigen, eller också sträcka de söderut öfver dan-
ska öarne och Holstein,hvaremot åtskilligagåsarter (Anser
albifrons, segetum och arvensis) enligt regeln flytta längs
Jyllands och hertigdömenas vestkust. — — Många hög-
nordiska vattenfoglar och ej så få landfoglar öfverskrida
under sina vandringar sällan eller aldrig Östersjöns södra
gräns." Förf.utpekar vidare nödvändighetenatt egnamyc-
ken uppmärksamhet åt vissa isolerade punkter, isynnerhet
öar och främst Helgoland. "Man öfverraskas af att un-
der flyttningstiden träffa här såväl nordiska och sydliga,
som ock ostliga och vestliga arter, till en del sådana som
aldrig annars förekomma så nordligt eller så vestligt, hvar-
före man vore frestad antaga,att här vore korspunkten för
tvenne vägar. Men till och med om man kunde öfverbe-
visas derom, blir det dock vanskligt att lösa gåtan, hvar-
före fogelarter årligen infinna sig från alldeles ovanliga
väderstreck" — såsom några exempelvis uppräknade arter.
Äfven Kjserbölling föreslår slutligen att på grund af iakt-
tagelser om tiden, då en art passerar genom området, söka
utreda dess riktning under flyttningarne.

Uti England, der man redan ibörjan af förra år-
hundradet uppmanade till aktgifvande på flyttniugarne '),

') Derham, se ofvan sid. 8.
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egnade maniförra hälften af vårt sekel några afhandlin-
gar åt ämnet '). För halftannat decennium sedan fäste
man2) ytterligare "ornitologernas uppmärksamhet på det
stora intresse, som foglames årliga migrationer erbjuda,
samt på enkelheten iden allmänna planen för desamma,
hvilken blifvit invecklad endast genom förfäktandet af flere
gängse läror om flyttfoglarnes vistelse under vintern och
spridning. För att noga utreda längden och läget af de
vägar som foglame följa, blefve det likväl af nöden att
anställa en lång serie af omedelbara iakttagelser om fog-
lames ankomsttider samt jeinföra dem med klimatologiska
uppgifter." Också här åstadkorn landets utsträckning iN
och S isammanhang med dess isolerade läge, att frågan
framstod temmeligen enkel beträffande områdets häckfog-
lar; de om dem offentliggjorda större verken kunna der-
före anses vara tillfyllesgörande. För de nordligare ar-
terna åter bekräftades också af detta lands ornitologer den
redan anförda åsigten om åtskilliga foglars flyttningsväg
hit från Skandinaviska halfön och likaså var manense om
att Island lemnade ett bidrag till Britanniens flyttfogel-
fauna. Ytterligare befunnos öarne ega ett särskildt in-
tresse, hvilket de iEuropa dela nästan blott med önHelgo-
land, uti den mängd amerikanska gäster, som tillfälligtvis
besöka deras kuster och iegenskap af sällsyntheter ådra-
git sig jemförelsevis t. o. m. större uppmärksamhet än de
regelbundet flyttande inhemska arterna.

Vidare gaf erfarenheten iHolland 3) vid handen,
att "flere foglar rätta sin riktning under flyttningarne efter
landets gestalt och sjöames läge, idet de härstädes enligt

') Jenners trenne Observations (1824, 1825 och 1833) samt Perkins
Remarks (1866) on the migratiou har förf.ej haft tillfälle att begagna.

2) C. Collingword, Remarks on the migrationof birds; Rep. brit. as-
soc. 1858, s. 121.

») Sohlegel, De Dieren van Nederland. Harlem 1860; företalet sid.
XV— XVI.
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regeln följa en sydvestlig kosa. Då detsamma eger rum
också med de från Storbritannien flyttande foglame, kom-
ma dessa vanligen ej till holländska kusten; deremot an-
lända flere arter dit istora skaror från nordöstra Europa
efter att hafva flyttat längs norra kusten af kontinentens
mellersta delar. Många arter tyckas dessutom återvända
om våren till häckningsplatserna en annankortare och mer
direkt väg, än de inslå om hösten, eftersom de vid den
förra flyttningen finnas talrikt, vid den senare sällsynt; så
är fallet med morkullan och flere andra foglar."

Från Frankrike finnas såsom bekant på långt när
ej så fullständiga och noggranna uppgifter om fogelfaunan
som från ofvan vidrörda grannländer, men äfven här har
maniakttagit att företrädesvis de norra och nordöstra,samt
östra och sydöstra delarne af landet årligen besökas af tal-
rika skaror flyttfoglar. För detta land likasom för södra
Europa iallmänhet är man för öfrigthänvisad tilldetalj-
uppgifter om olika arter, utan att hafva förmonen af nå-
gra preliminära bearbetningar af ämnet.

Är detta fallet redan med södraEuropa så eger det-
sammaiså mycket högre grad rum med de öfrigamindre
noggrannt undersökta verldsdelarne. Då sjelfva fogelfau-
nans sammansättning idessa länder ännu är långt ifrån
fullständigt bekant, kan man ej ens vänta att frågan om
flyttningsvägarne skulle blifvit upptagen särskildt. Lik-
visst har man iakttagit, att somliga länder äro vida mer
besökta än andra, och intresset för denna iakttagelse ökas
betydligt derigenom, att ett stort antal nordiska foglar be-
funnits öfvervintra idessa sydliga nejder. För den euro-
peiska fogelfaunan eger Afrika den störstabetydelse iså-
dant afseende. "Det har nemligen längesedan blifvit ställdt
utom allt tvifvel, att talrika fogelarter från Europa och
norra Asien sträcka sina periodiska vandringar ända till
centrala Afrika. — Om också tågets riktning här afgjordt
är en N— S-lig, så föredraga dock flyttfoglarue isynnerhet
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att följa kuster och strömmar; men icke desto mindre af-
vika de också från sådana naturliga vägar"'). Sedan gam-
malt är dessutom Nildalen känd såsom en mycket besökt
stråkväg och vinterstation för massor af nordiska foglar2).
Fenomenet isin helhet måste derföre erhålla en klar be-
lysning genom de undersökningar man anställt om fogel-
faunan iEgypten, Nubien, Abyssinien samt längs Afrikas
östra och vestra kuster; likaså kan man vänta högst vig-
tiga upplysningar också för denna fråga genom våra da-
gars geografiska upptäckter vid Nilens källor samt inre
Afrikas stora och delvis alldeles obekanta vattensystem.

Förutom de uppgifter som Middendorff' lemnat om
flyttfoglarnes sträcktåg uti norra Asien och längs Sibi-
riens kuster samt de bekräftelser deraf, som vunnits ge-
nom senaste tiders expeditioner till Novaja Semlja, har
man icke några anmärkningsvärda allmänna meddelanden
från norra Sibirien; från dess sydliga och sydöstra delar
hafva deremot värdefulla bidrag erhållits. Sedan Pallas
tid är bekant att en mängd flyttfoglar passerar itrakten af
Baikal och senast har Rådde lemnat en redan idet före-
gående (sid. 12) anförd framställning deraf. Enligt honom
erbjuder den iBaikal utfallande Selengaflodens dalområde
"en beqväm och skyddad stråkväg eller rastplats för flytt-
foglarne, sedan de iforcerade färder passerat genom det
ödsliga öchtorftigt utrustade centrala Högasien"3). Likaså
omtalar han en stråkväg frånMongoliet till mellersta Amur
och Lena samt skildrar fogelsträcket vid Tarei-noor på
mongoliska gränsen. — De omfattande redogörelsernaför

") M. Th. af Heuglin, Zoogeographische Skizze des Nil-Gebiets und
der Kustenländer des Rothen Meeres und Golfes von Aden. Petermanns
Geogr. Mittheilungen 1869, s. 406—418.

2) A. Brehm, Der Winter in Egypten in ornitologischer Hinsicht.
Naumannia 1851, 1, sid. 44 och samma författares öfriga lifliga rese-
skildringar.

') Rådde, Reisen im Siiden von Ost-Sibirien, 1. c.
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fogelfaunan iöstra Sibirien, Japan och Kina äfvensom In-
dien och andra delar af Asien hafva likasåuppdagat måuga
omständigheter, som äro upplysande för flyttniugarne i
samma länder. Man har också förmodat att flyttningarne
här skulle gå från Kamtschatka längs kusten söderut
(Tiedemann, Schlegel).

Slutligen kan här anföras en framställning af ämnet,
hvilken väl omfattar ett vidsträcktare område än de förut
vidrörda, men icke desto mindre är schematisk, emedan
bevisning eller grunder för påståendena icke meddelas.
Holmgren ') meddelar nemligen en kort öfversigt af flytt-
ningsvägarne igamla verldens norra delar, särskildt
Europa, af följande lydelse:

"I den nordliga hemisferens länder sträcka flyttfog-
larne idet hela taget mot söder,hvarigenom en del af de
sibiriska arterna komma att öfvervintrauti Indien och fler-
talet af dem, som bebo de nordligaste delarne af Nord-
Amerika, uti de sydligare trakterna af Förenta Staterna.
Dock får fogelsträcket en betydlig dragning åt öster eller
vester, på grund af de mellanliggande ländernas naturför-
hållanden och iföljd deraf, att några foglar helst sträcka
längs kusten, andra längs bergen, andra öfver låglandet
och slätterna eller längs utefter de större vattendragen,
eller följa ögruppernaför att passera de stora hafven. Så-
ledes måste de sibiriska foglame draga ett långt stycke
mot öster eller vester, innan de antingen öfverJapan eller
Persien kunna uppnå det mildare vinterklimatet. Genom
Europa gå isynnerhet trenne hufvudvägar för flyttfogel-
sträcket, nemligren: 1) Från Ishafvet längs Norges, Jut-
lands och Hollands kuster för många strandfoglar. — 2)
Öfver det nordeuropeiska låglandet, från Skåne och Dan-
mark genom Tyskland och Frankrike samt vidare derifråu
antingen genom Languedocs dalsänkning eller längs med

i) A. E. Holmgren, Skandinaviens foglar I,1866, sidd. 48—49.
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Rhen och Rhonedalen till Medelhafvet, t. ex. för många
vadare, vildgäss, lärkor, starar o. s. v. Här öfvervintra
några, medan andra begifva sig öfver till Afrika, der en
och annan fortsätter färden t. o. m. ända till Senegal och
Goda Hoppsudden. — 3) Längs utmed de stora osteuro-
peiska floderna; först ned till Öder, Weichsel eller Donau,
derefter genom Donauflod-distriktet eller Dniepr, Don och
Wolga till Svarta och Kaspiska hafven,hvarest några qvar-
stanna, medan andra gå vidare åt Indien. Denna väg föl-
jes isynnerhet af några vadare och simfoglar. Af de grön-
ländska flyttfoglarne följa några den amerikanska riktnin-
gen mot sydvest, andra den europeiska öfver Island och
Skandinavien till Nordafrika, således först mot öster och
sydost, sedan mot söder och sydvest."

Resultaten af den behandling man egnat foglames
flyttningar uti nya verlden måste, enligt hvad man redan
på förhand kan inse, ega ett synnerligt intresse, icke blott
ioch för sig, utan emedan de möjliggöra en jemförelse
emellan förhållandet uti tvenne vidt åtskilda och olika be-
skaffade kontinenter. Härigenom kommer utan tvifvel en
mängd nya synpunkter att erhållas, det väsendtliga och all-
mänt giltiga att framstå, samt uppfattningen af det hela
med samma att blifva mer exakt. Omständigheterna hafva
likväl ej tillåtit förf. att inärvarande afhandling breda sig
ut ända till nya verlden. Istället må återgifvas resulta-
teni frågan, hvilka Spencer F.Baird meddelat uti sin af-
handling The distribution and migration of North
American Birds ').

"Det ligger för öppen dag, att man utan noggrann
uppmärksamhet på foglames utbredning under häcknings-
tiden icke är istånd att skarpt fixera deras gränser, då
ju de flesta foglar vexla om vistelseort från vintern till

') American journal of sciences and arts. Vol. XLI, 1866,
—

öf-
versatt i Journ. fur Örn. 1866 sid. 244—269 och 338—352 under titel:
JDie Verbreitung und Wanderungen der Vögel Nord-Amerikas.
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sommaren och tvertom. Arter, somgå norrut för att kläcka
vid polkretsen, återvända för att iMexico, Guatemala eller
Westindien blanda sig med innevånarne uti dessa trakter
eller med andra, som vandra kortare sträckor, samt beled-
sagas under en del af flyttningen söderut af arktiska fog-
lar, som brutit upp från ännu nordligare belägna länder."— — Förstpå senare år har det lyckats att något så när
med säkerhet bestämma de nordamerikanska foglames vin-
terstationer. Några arter sträcka sig ända till mexikanska
viken och uppehålla sigiFlorida, Georgien och andra syd-
liga trakter; jemförelsevis få gå till Westindien, flere till
Mexiko och Guatemala. Längre söderut förminskas anta-
let mer och mer, så att ganska få landfoglar gå ända till
Sydamerika. Deremot går en mängd arter, som äro bero-
ende af vattensainligar och sumpmarker, ända ned till Pa-
tagonien.

Efter att hafva meddelat förteckningar öfverde fogel-
arter som äro gemensamma för Grönland,Island, Amerika
och Europa förklarar Baird, att "europeiska foglar, isyn-
nerhet landfoglar, komma till Grönland och återvända till
kontinenten öfver Island, sålunda att Färöarne tjena dem
såsomhviloställe under vägen från Storbritannien och Skan-
dinavien. Iganska få fall tyckes en art bege sig tillGrön-
land utan att hafva berört Island; likvisst kan detta må-
hända blott synas så, emedan de möjligen under sin vi-
stelse på Island ännu icke blifvit iakttagna af någon na-
turforskare.

— — De europeiska foglar, som blifvit an-
träffade på nordamerikanska kontinenten,hafva kommit dit
under höstflyttningen,idet de åtföljt verkligt nordameri-
kanska flyttfoglar."

Baird egnar derefter uppmärksamhet åt förklaringen
af de orsaker, som föra amerikanska foglar vilse till Eu-
ropa, särskildt till England ochHelgoland; detta ämne lig-
ger dock mer å sido, då frågan rör de årliganormala flytt-
ningsbanorna, hvarföre det tillsvidare kan lemnas derhän.

—
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"Man kan anse det bevisadt, att foglames flyttningar en-
ligt regeln fortgå mer eller mindre rakt isydlig sträck-
ning, hvarvid förloppet af floder samt bergskedjorna och
skogarne, fuktighetsgraden, medeltemperaturen, höjden öf-
ver hafvet o. s. v. utöfva ett ganska väsendtligt inflytande.
Middendorff antager, att foglame flytta iriktning åt mag-
netiska polen, en förmodan, som på intet sätt vinner stöd
uti faktiska förhållandeniNordamerika.

—
Vidare må an-

märkas, att medan foglame om våren återvända direkt till
sin födelseort längs en bestämd väg, deras bortfård om
hösten icke nödvändigtvis sker längs samma linie. Många
foglar äro välbekanta gäster och förekomma imassor på
vissa orter, antingen om våren eller hösten,menunder den
andra af dessa årstider vet man icke af dem derstädes.
För alla omsorgsfulla samlare är detta faktum väl bekant
och jag är böjd för att tro, att foglame imånga fall draga
norrut längs Missisippi-dalen, men återvända längs ku-
sten af Atlantiska oceanen. Vanligen utföres vårflyttnin-
gen norrut hastigare och med färre hvilopunkter under vä-
gen än höstflyttningen." —

Till sist må ännu tilläggas, att flyttningsvägarne uti
södra hemisfären fortfarande äro höljdaiännu djupare
mörker än de uti den norra.

Af allt det ofvanstående framgår, att utredningen af
flyttningsvägarne på grund af faunistiska uppgifter ännu
lemnar mycket öfrigt att önska,hvarföre också Humboldt ')
säger: "Kaum ist eine andere Erscheinung wunderbarer
und in geographischer Hinsicht noch weniger aufgeklärt,
als die Richtung, die Ausdehnung und die Greuzen der
verschiedenen Vogelarten." En senare författare 2) åter fäl-
ler härom följande slutomdöme. "Foglames flyttningar ut-

') Cornelius, Zug- und Wanderthiere, sid. 99.
a) Ritter von Frauenfeld, tJber Wanderung und Flug der Vögel.

Journ. f. Örn. 1864, sid. 101.
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göra en i djurens natnralhistoria alldaglig, men till sitt
faktiska förlopp ännu nästan alldeles icke utredd företeelse.
Med hänsyn till riktning, tid, utsträckning, verkställighet
och betingande vilkor äro för vår egen faunas arter ännu
så många frågor öppna, att icke på långt när någon till-
fredsställande bild deraf inärvarande stund kan åstadkom-
mas. Ännu mindre är kändt om foglame ifremmande
verldsdelar och södra hemisfåren, hvarest dock samma för-
hållanden orsaka samma företeelser. — —

Det är icke ut-
redt hvilka afvikelser och egendomligheter förefinnas hos
våra egna fogelarter med hänsyn till flyttningarne, och in-
gen parallel är möjlig att uppdraga på förhand,lika litet
som att angifva ihvad mon höst- och vårsträckningarneöf-
verensstämma med hvarandra."
IsjelfVa verket är detta resultat icke oväntadt. Så

länge man fasthåller flyttningsfenomenet idess allmänhet,
röres man på ett alltför vidsträckt område för att ens kunna
återgifva en trogen bild af ämnet; man får en allmän, mer
eller mindre sväfvande teckning, som väl i sin mon är upp-
lysande, men icke kan tjena till säker grund för en fort-
satt vetenskaplig behandling, vare sig af vägarne eller ti-
derna för flyttningarne, och således ej heller af fenomenets
kausalsammanhang. Enda utvägen är derföre att inslå en
specielare metod, att börja från faunans mera elementära
delar: det år nödvändigt att *särskildt för sig utreda en
hvar arts samtliga flyttningsvägar genom hela det område
som fogeln besöker. Genom denna först på senaste tider
använda undersökningsmetod har hela frågan blifvit bragt
iett nytt skede af sin utveckling. Professor Sundevall ')
ställde år 1862 till ornitologerne iallmänhet en uppmaning
att meddela iakttagelser om tranans flyttningar på skilda
orter samt offentliggjorde för något mer än tvenne år se-
dan 2) den framställning af tranans flyttningsvägar iEu-

i) Sundevalls bref till Cabanis, Journ. f. Örn. 1862, s. 134. Auffor-
derung zu Beob. über die Wanderungen der Kraniche.

2) Sundevall, Svenska foglame, hft. 22. Sthlm 1871, sid. 315—317.
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ropa, hvilken hittills är det enda försöketianfördt syfte.
Enligt denna färdas tranan längs bestämda stråkvägar,hvil-
kas förlopp närmare angifves '). Det kan ej betviflas att
en sådan utredning af ett större antal arters flyttningsvä-
gar kunde leda till pålitliga slutsatser, som skulle sprida
ljus öfver fenomenets mest dunkla sidor, men hittills har
denna varit den enda utredda arten.

Vill man, med ledning af framställningen om frågans
historiska utveckling, bedöma det inbördes värde, som kan
tillmätas begge slagen af undersökningsmetoder,— att an-
tingen stöda sig på iakttagelser om tiden för foglames an-
komst eller på faunans sammansättning uti mindre områ-
den, — så behöfver man icke stanna ivillrådighet: meto-
den att begagna det senare materialet eger ett obetingadt
företräde genom dess mer precisa resultat. För sin del
ämnar förf. välja densamma.

Det allmänna intresse man hyser för de populäraste
af småfoglarne, exempelvis lärkan och svalan, står helt sä-
kert inärmaste samband dermed, att dessa med sådan lätt-
het iakttagas såsom vårens förebud, att de äro allmänt
kända samt att man om dem imånga fall kunnat kontrol-
lera huru samma individer under en följdaf år bebott sam-
ma bo. Intet under således att frågan om flyttningsvä-
games sträckningar tidigast blifvit uttalad med afseende å
dylika foglar och att forskarene, då de sett sig om efter
undersökningsmaterial, främst kastat sig öfver demiafsigt
att omedelbart finna det äskade svaret 2). Häri har man

') Ett kort referat meddelas uti Finlands foglar 11, sid. 254.
2) Selys Longchamps inbjöd ornitologerna "att koncentrera sina iakt-

tagelser på vissa arter, som äro utbredda öfver hela eller nästan hela
Europa. Jag tror mig böra föredragaland- framför vattenfoglarne, eme-
dan de förra flytta vidsträcktare och mer regelbundet öfver alla länder,
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likväl begått ett misstag, som motverkat en lycklig lös-
ning af problemet. Det är ingalunda gifvet att samma fo-
gelarter, som gett första anledningen till att^upptaga frå-
gan huruvida flyttningarne ske längs bestämda vägar eller
ej, också skola vara lämpliga att meddela svaret om feno-
menet idess allmänhet. Tvertom kunna dessa vara af de
svåraste att utreda och således minst af alla egnade att
inleda en behandling af ämnet. Erfarenheten har också
gett vid handen, att så varit fallet, ty ehuru ett särdeles
rikhaltigt material af uppgifter omt.ex.de nyss anfördafog-
lame upprepade gånger blifvit bearbetadt, har man ej kom-
mit på det klara med deras vägar; tvertom har man på
grund häraf trott sig kunna t. o. m. förneka möjligheten
af att utreda flyttningsvägarne, emedan fogel-individerna
icke skulle iakttaga någon sträng ordning derutinnan. Då
nu de olika fogelarternas egen beskaffenhet och bristfällig-
heterna iliteraturen om dem vålla, att resultaten endast
kunna närma sig sanningen, för en art dock mer än för
en annan, ligger mycken vigt deruppå, att valet af arter,
utaf hvilkas utredning allmänna slutsatser skola dragas,
icke göres beroende af tillfälliga och underordnade intres-
sen, utan hvilar på en rationel grund, likasom äfven att
uppgifterna om de valda foglame sammanställas planmäs-
sigt. Första omsorgen gäller alltså besvarandet af frågan:
hvilken grad af tillförlitlighet kan iallmänhet väntas vid
behandlingen af olika fogelarter?

—
och dernäst: hvilka

arter böra på grund häraf helst väljas till undersöknings-
objekt och huru skall bearbetningen af dem anordnas?

samt lättast kunna bestämmas till arten, enär de äro allmänt kända och
merendels öfverallt betecknade med egna namn. Långt ifrån att förneka
nyttan af observationer på vattenfoglar tror jag, att man under de första
åren föga kan insamla tillräckligt fakta för att draga allmänna slutsat-
ser, om man afser foglar, som förekomma blott vid vattendrag och ku-
ster." Derefter föreslås 4 olika grupper af foglar, främst häckfoglar i
mellersta Europa (svalan, näktergalen m. fl.). Rep. Brit. Ass. 1841,s. 73.
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Säkraste resultatet ernås för de foglar, hvilkas rikt-
ning under flyttningen omedelbart kan iakttagas på alla
ställen, dem arten passerar. Deras flyttningsvägar framgå
nemligen redan ur en sammanställning af tillräckligt många
sådana observationer från alla länder. För att ett så en-
kelt förfaringssättmå kunna anlitas äro likväl tvenne huf-
vudvilkor bestämmande,nemligen att fogelarten igenkännes
med full säkerhet och att riktningens väderstreck tydligt
kan iakttagas. Det förra är iallmänhet möjligt blott för
arter, som utmärkas genom ettkänspakt läte, anmärknings-
värd kroppsstorlek, form m. m., eller också derigenom, att
den flyttande skaran är ordnad på något karakteristiskt
sätt under flygten. Deremot kan ett så omedelbart förfa-
ringssätt icke komma ifråga, om arten erbjuder tillfälle
till någon slags förvexlingmed närstående arter, geografi-
ska varieteter eller andra kritiska former; ty dessa kunna
just beträffande flyttningarne visa lika egendomliga afvi-
kelser från samslägtingarne, som med afseende å utseende
och lefnadssätt m. m. Skulle intet tvifvel uppstå vid ar-
tens bestämning, så måste riktningen kunna tydligt iaktta-
gas; flyttningen bör således ske vid dager och kunna föl-
jas under en något så när lång sträcka ien fortsättning,
på det att undantagiföljd af lokala förhållanden ej må
tillmätas för stor betydelse. Följaktligen bör fogeln helst
passera tillräckligt men ej alltför högtuppe iluften, icke
gerna t. ex. genom skog. — Ganska få arter uppfylla dessa
och dylika vilkor, främst bland dem tranan, hvarföreockså
dess flyttningsvägar först blifvit uppmärksammade.

Beträffande flertalet af fogelarter blir man tvungen
att åtnöja sig med en mindre direkt metod, hvilande på
följande grund. Undersökningenåsyftar ytterst att utreda
vägen, som de enskilda individerna passera för att komma
från sina kläckningsorter till trakterna hvarest de seder-
mera öfvervintra,eller tvertom. Det vägstycke är tydligen
svårast att utreda, som för hvarje individ faller inom hela
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artens häcknings- och öfvervintrings-ornråden;lättare blir
deremot den del skönjbar, som är belägen emellan begge
zonerna, ifall de ligga så långt från hvarandra, att ett
bälte uppstår dem emellan. Har man att förfogaöfver ett
stort antal faunistiska specialförteckningar från olika delar
af denna mellanzon, bör ändamålet vinnas genom en nog-
grann jemförelse emellan förhållandetpå arternas fyndorter
härstädes. Om nemligen alla orter, der en art blifvit fun-
nen stadd på regelbundet genomtåg, befinnas ligga efter
hvarandra ien eller flere sammanhängande serier, medan
fogeln icke förekommer på samma sätt igranntrakterna,
flyttar arten onekligen längs dessa geografiskt bestämbara
vägar, vare sig att de äro smala eller breda. Ytter om
dem ligga då sådana orter der arten endast är en tillfällig
gäst eller aldrig stått att anträffas. Resultatet af en dylik
sammanställning kan ivissa fall blifva nästan lika tillför-
litligt, som vid omedelbar iakttagelse af flyttningens rikt-
ning; det är också denna metod förf. ämnar begagna.

Befinnas deremot de orter, der en art blifvit observe-
rad, vara fördelade jemnt öfver hela mellanzonen, så kan
orsaken ligga deri, att arten flyttar utefter många och rikt
förgrenade linier, hvilka just genom sin talrikhet och jemna
fördelning skenbart försvinna och sålunda undgåuppmärk-
samheten vid anförda förfaringssätt. Såsom man utan svå-
righet inser, eger ett likartadt förhållanderum med de fle-
sta arter inom deras häcknings- och vinterstationer samt
blir således regel för alla foglar, hvilkSs häckningsbälte
är så bredt eller ligger så obetydligt nordligare än vinter-
stationerna, att begge beröra hvarandra eller t. o. m. del-
vis sammanfalla. Ialla sådana fall är ofvan angifha me-
tod att utreda flyttningsvägarne icke tillfredsställande,utan
andra mera noggranna observationer måste uppsökas till
grund för slutledningen. Det blir nemligen svårt, om ej
omöjligt, att skilja de individer, som häckat på en ort och
om hösten föra ett oroligt lif före uppbrottet, från andra
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som anländt hit från granntrakter eller aflägsnare nejder
och redan äro stadda på flyttning, ty alla observationer
samt derpå grundade slutsatser måste blifva jemförelsevis
bristfälliga. Endast ihögst få fall kan exemplarens iden-
titet kontrolleras genom förut iakttagna egendomligheter,
och uppgifterna sålunda hänföras till en fogel som med
säkerhet befunnit sig längre tid på orten. Kan ej flytt-
ningens riktning för dylika arter angifvas på grund af ome-
delbar iakttagelse, så torde ingen annan utväg återstå än
att fästa afseende vid fogelns talrikhet på olika orter inom
artens hela område; förekommer den märkbart talrikare
längs dylika sammanhängande sträckor, som ofvan anför-
des om andra arter, till mindre antal deremot invid eller
emellan dem, så är det tydligen längs dessa linier arten
företrädesvis passerar.

Skulle icke ens denna undersökninglemna någon viss-
het, så blir man tvungen att göra sig en mer eller mindre
sannolik bild af faktiska förloppetmed ledning af erfaren-
heten från andra lättare utredda arter. Så t. ex. kan iakt-
tagas hvilka slags lokaler fogeln besökerunder häcknings-
och under flyttningstiderna, eller dylika vanor, samt ana-
loga fall uppsökas bland andra arter, hvarigenom på mer
eller mindre grundade skäl likheter kunna antagas emellan
dessas flyttningsvägar. Visserligen fordrar ämnets beskaf-
fenhet en induktiv behandling och det antydda förfarings-
sättet kan derfö,r,e ej allena för sig leda tillproblemets lös-
ning, meniföreningmed förut erhållna resultat kan utvä-
gen likväl begagnas med fördel ide fall, då material try-
ter för en utredning omedelbart på grund af fakta.

Om framgången således iväsendtlig mon beror utaf
den grad af tillförlitlighet man kan ernå på grund af ar-
ternas egen beskaffenhet, så hvilar den föga mindre på en
lämplig anordning af sjelfva materialet. Idet föregående
är redan anmärkt, att alltför knapphändiga observationer
för närvarande stå till buds, vare sig att det gäller flytt-
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ningsfenomenetidess helhet eller enskilda arters vägar,och
hvarje behandling af ämnet måste af denna anledning bli
ofullständig. En enkel åtgärd kan dock inågon mon mot-
verka denna olägenhet. Vid den preliminära granskning
förf. egnat en mängd arter,utan bestämd grund för urvalet,
hafva många af dem befunnits stämma temligen väl öfver-
ens med hvarandra beträffande flyttningsvägames sträck-
ningar, ehuru andra anmärkningsvärda egendomligheter ka-
rakteriserat enhvar. Behandlas derföre flere dylika arters
flyttningsvägar iett sammanhang, så kunna de ömsesides
bekräfta hvarandra, der uppgifterna samstämma, samt fylla
ut luckor uti hvarandras serier, der sådana oundvikligen
uppstå iföljd af materialets brister eller andra anlednin-
gar. Man inser härvid utan svårighet, att slutsatserna i
väsendtlig mon bero på ett lyckligt val icke blott af eneller
annan art, utan af hela grupper af arter. Hurudana art-
grupper äro då idetta afseende lämpliga att behandla?

Hvilka än de orsaker må vara som närmast drifva
foglame att flytta torde de likväl isin tur ståistörre
eller mindre samband med vexlingen emellan sommarens
värme och vinterns köld. Iföljd häraf äro också flyttfog-
larne karakteristiska för alla länder,ihvilka en sådan tem-
peraturvexling tydligt framträder. Medan itropikerna en-
dast någon procent af de på en ort häckande foglame
verkeligen flyttar derifrånnär de icke mer upptagas af fort-
plantuingsomsorger, bildas fogelfaunan uti tempererade län-
derna till ungefår hälften eller deröfver af flyttande arter,
och inorden äro dessa lika öfvervägandesomitropikerna
underlägsna. Det är inorden som orsakerna till flyttnin-
gen göra sig känbara iförsta hand; derföre finnas också
här de mest typiska fiyttfoglar och det är bland dem som
valet bör göras.

Emedan resultatets tillförlitlighet såsom ofvan anför-
des ihög grad är beroende deraf, att emellan artens häck-
ningsområde och vinterstationer ligger ett bredt flyttnings-
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bälte, synas bland nordiska foglame de arter bäst egna
sig för urvalet, hvilka flytta långa distanser. Detsamma
är fallet med arter, hvilkas häckningsområde, hvar det än
må ligga och huru lång väg foglame än passera, är af
ringa omfång eller bredd och väl begränsadt; likaså äro
de foglar ett lämpligt undersökningsmaterial,hvilkas häck-
ningsområde är fördeladt på mindre fläckar, som icke sam-
manhänga med hvarandra, utan ligga spridda, hvarigenom
arten är vida utbredd oaktadt sina inskränkta häcknings-
ställen. Representeras fogeln ytterligare på dessa områ-
dets filialafdelningar genom egna vikarierande geografiska
varieter, så egna sig dessa särdeles väl för ändamålet, eme-
dan alla under flyttningarne erhållna individer af en viss
varietet måste hafva utgått från dess bekanta inskränkta
häckningsställe; flyttningens utgångspunkt är här mera gif-
ven än för andra arter. Ett hufvudvilkor är likväl att dessa
varieteter också blifvit behörigenåtskilda från hvarandra i
literaturen; imotsatt fall försvåra de tvertom utredningen
af vägarne för artenidess helhet. Skulle en vida utbredd
art ingenstädes visa dylika afvikelser, men väl påfallande
vexlingar italrikhet på olika ställen inom häckningsområ-
det, så kan den ivissa fall lämpa sig nästan lika väl som
om häckningsområdet vore fördeladt imindre stycken,eme-
dan en motsvarande olikhet bör betingas deraf också inom
flyttningsbältet. Ytterligare äro de arter af högt värde,
som flytta istörre flockar på en gång, emedan de af så-
dan anledning blifvit observerade mer regelmässigt och med
större tillförlitlighet. — Det är slutligen knappt af nöden
att påpeka, att ju mindre en fogelart uppfyller de nu i
korthet anförda vilkoren, desto mindre upplysande är den
för frågans utredning iallmänhet. Deraf också omöjlig-
heten att omedelbart komma till resultat med så svårt ut-
redda foglar, som svalor och dylika arter, ehuru de ofta
upptagits till undersökning.
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På grund af det anförda synes behandlingen af pro-
blemet om flyttningsvägames sträckningar helstbörainledas
genom en närmare granskning af de högarktiska foglame.
Förf.har valt till undersökningsmaterial dem bland gamla
verldens hyperboreiska foglar, som häcka antingen endast
på öarne norr om den sammanhängande kontinenten eller
på sin höjd uti fasta landets allra nordligaste delar, nem-
ligen:

Charadrius (Sqvatarola) helvetieus (L.)
Phalaropus fulicarius (L.)
Tringa (Arqvatella) maritimaBrunn.

» (Pelidna) subarcuata (Gldst.)
» » minuta Leisl.
n eanutus L.
» (Calidris) arenaria L.

Cygnus minor (Pall.)
Anser brachyrhynchus Baill.

» albifrons (Gm.) Bechst.
n hyperboreus Pall.
» (Bernicla) leucopsis Bechst.
» n bernicla (L.)
» n rvfieollis Pall.

Somateria spectabilis (L.)
Fuligula (Polysticta) Stelleri (Pall.)
Larvs glaucus L.

» leucopte?'us Faber
» (Rissa) tridactylus L.
n (Pagophila) eburneus Phipps, Gm.

Mergulus alle (L.)
Dessa arter tvingas af naturförhållandena att flytta

tidigast af alla; några af dem göra särdeles långa färder,
idet de vintertiden förekomma ända ned i tropikerna och
södra hemisfären, samt spridas sålunda under flyttningarne
till de mest olika delar af jorden. De häcka, sä mycket
man känner, iallmänhet uti ett ganska inskränkt gebit,
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vanligen fördeladt uti isolerade områden,nemligen på öarne
och kusterna af Ishafvet; många af dem representeras på
skilda ställen genom olika varieteter; några förekomma
på häckställena istora massor, hvarföre de också redan
vid ankomsten till kontinenten äro samlade istörre floc-
kar, hvilka genomstryka större eller mindre sträckor af
kontinenten; den mest utpräglade delen af deras flyttnings-
bälte faller just inom de bäst undersökta tempererade län-
derna t. ex. Europa, och material bör derföre icke tryta
till en sammanställning af uppgifter.

Innan vi gå att anföra och granska de utvalda arter-
nas fyndorter uti skilda länder, må förutskickas några an-
märkningar om deras häckningsställen, emedan dessa orter
bilda de naturliga utgångs- eller slutpunkterna för flytt-
ningstågen. Literaturen erbjuder i synnerhet härom en
mängd uppgifter, som måste förkastas såsom oriktiga.
Främst gäller detta alla påståenden att de uppräknade ar-
terna skulle häcka någonstädes uti södra eller mellersta
Europa '). Ännu har man veterligen aldrig ådagalagt så-
dant med visshet; der uppgifterna ej omedelbart berott på
orätt bestämning af arten, hafva de merendels stödt sig
derpå, att enstaka exemplar eller t. o. m. svärmar af de
anförda foglame träffats isamma länder under sjelfva fort-
plantningstiden. Vid närmare undersökning hafva likväl
könsorganerna hos dem befunnits vara lika outvecklade
som hos yngre individer eller efter fortplantningstidens
slut, och foglame kunna således icke hafva häckat på plat-
sen 2). Antagligen hafva dessa vid den regelbundna vår-
flyttningen blifvit efter och vistas fortsättningsvis på or-

*) Uppgifter finnas frän Spanien, Provence, Grekland,Holland,Dan-
mark, norra Tyskland, inre Ryssland m. fl. länder.

2) Jemför härom bl. a. Droste-Hiilshoff, X)ie Vogelwelt der Nordsee-
insel Borkum: Tvinga subarcuata (sid. 218), Tr. dnclus (sid. 221) m. fl.,
samt A. v. Homeyer om Tr. subarcuata på Baleariska öarne(Jonrn. fur
Örn. 1862, s. 428).
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ten, men komma sig ej till parning iföljdaf den abnorma
vistelseortens inverkan; detta inträffar nästan regelbundet
med en del af de uppräknade arterna uppå Nordsjöns sö-
dra kuster m. fl. st.; — eller också äro de individer, som
af någon anledning fått sin afkomma på de vanliga häck-
ningsställena förstördoch ej mer qvarhållas af omsorg för
ungarne, utan irra ensamma omkring; sådana exemplar träf-
fas mycket tidigt, ofta redan ijuli månad, stadda på åter-
flyttning genom sydligare belägna länder. Till och med
om något enda par, såsom ibland varit fallet '), verkeligen
skulle fortplantat sig så långt söderut, kan ett tillfälligt
undantagsfall ej bevisa, att arten skulle häcka här regel-
bundet. — Mer sannolika äro de uppgifter, enligt hvilka
häckningsställena vore belägna uti nordligaste delarne af
landfasta Europa, iFinmarken. Med visshet känner man,
att tre af arterna (Tringa maritima, Larvs glaucus och
tridactylus) häcka här regelbundet, utan att de derigenom
försvåra sjelfva utredningen. Omöjligt är det också ej, att
enstaka exemplar eller någon flock af andra arter om vå-
rarne kunnat hamna hit eller till lappmarken,kanske t.o. m.
med en viss grad af regelbundenhet, och verkeligen häc-
kat; men tills vidare grunda sig flere af uppgifterna här-
om på obevisade förutsättningar, andra åter på icke fullt
pålitliga iakttagelser, och kunna således helst lemnas å sido,
tills de ytterligare blifvit bekräftade 2) Skulle de ifram-
tiden mer regelbundet anträffas derstädes, kan stationen
likväl anses endast såsom en förpost till ännu högre upp
mot norden befintliga, mer talrikt och regelmässigt begag-
nade häckniugsplatser för samma arter, hvarföreockså flytt-
ningstågen måste fullföljas längre bort. Korteligen, det är

') T. ex. Mergulus alle vid Bottniska vikens nordligaste del.
2) Detta gäller uppgifterna att Charadrius helveticus, Tringa minuta,

canutus. arenaria, Anser albifrons, brachyrhynchus, FuKgula Stelleri och
Larvs leucopterus skulle häcka i Ostfinmarken (Sommerfelt och Nordvi,
se Collett, Norges fugle).
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föga troligt att de utvalda arterna (med anfördaundantag)
skulle fortplanta sig regelbundet någonstädes på Europas
fasta land.

Mest tillförlitliga synas de uppgifter vara, enligt
hvilka arternas häckningsställen ligga ihögsta norden, ty
både understöda uppgifterna härifrån hvarandra och sam-
stämma de med iakttagelser om foglames förekomstställen
under flyttningarne.

Vid samlandet och ordnandet af nästföljandematerial
af detaljuppgifter har jag begagnat all den literatur, som
på orten stått mig till buds. Åtskilliga här icke tillgäng-
liga större och mindre verk — bland annat tidskriften The
Ibis, spridda årgångar af Cabanis Journal fur Ornitologie,
Birds of Europé af Sharpe och Dresser

—
hafva benäget

lemnats mig till begagnande dels från Vetenskaps Akade-
miernas uti Stockholm och S:t Petersburg bibliotek, dels
af hrr prof. W. Lilljeborg iUpsala och konservator W.
Meves iStockholm. Det är mig en kär pligt att erkänna
förmonen häraf, samt att offentligen uttala en vördsam
tacksägelse för den liberalitet hvarmed mina önskningari
detta afseende blifvit uppfyllda.

Norge *).
Charadrius helveticus. Finmarken flerst. om sommaren;

sydligare om hösten, Fredriksstad, Christiansand, Farsund; Chri-
stiania-trakten flerst. n. årligen. Inåt landet vid Mjösen, Tyri-
fjorden samt på Kölen; vid SulitelmaochAlkavare (671° n.br.)
enl. Löwenhjelm2).

1) Alla uppgifter, som ej annorlunda citeras, äro lånade från Rob.
Colletts afhandlingar: Norges fugle og deres geogr. udbredelse i landet;
Forh. i Videnskabs-Selsk. i Christiania 1868, hvarest äldre källor äro
tillgodogjorda; —

samt Ornith. Bemjerk. til Norges fauna; Nyt mag.
for Nat.-Vidensk., Christiania 1871.

2) Löwenbjelm, Jäg. förb. tidskr. 1870, s. 169.
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Phalaropus fulicarius. Ostf. iavg.— okt.; sydligare om
vintern, Christ.-trakten okt., nov. och jan. enstaka; icke funnen
om våren.

Tringa maritima. Häckar iOstfinm. Höst, vinter och
vår istora skaror längs hela kusten från Hval-öarne till Lin-
desnäs; går icke långt in iChrist.-fjorden.

Tringa subarcuata. Finm. om sommaren; omhösten vid
kusterna,men nästan aldrigom våren; Tromsö,Stavanger,Farsund,
Jäderen(i skaror), Christianiafjorden (sparsamt omhösten),Indsö;
mest ungfoglar.

Tringa minuta. Höst och vår allm. längs hela kusten,
äfven iChristianiatrakten.

Tringa canutus. Om hösten t. a. vid kusten, om våren
nästan aldrig: Ostf., Tromsö,Nordlanden,Farsund,Jäderen, skärg.
vid Stavanger, Karmön,Christ.fjorden.

Tringa arenaria. Ostfinm., Tromsö, Farsund, Christiania
(tillf.); sparsamt men på senare år talrikare på sydvestkusten
om hösten.

(Cygnus minor. Osäker; Mjösen?).
Anser brachyrhynchus. Våren 1867 iFinm.; vid Chri-

stiania en gång isept.
Anser albifrons. Finm.,Nordfjord,Bergen,Jäderen (vint.),

Nedenäs, Bodö, Christ. (ytterst sälls.); idet inre vid Valders.
Anser leucopsis. Finm., Jäderen om hösten; Christian-

sand om våren; endast få individer.
Anser bernicla. Tallösa skaror längs hela kusten från

Lindesnäs ända förbi Nordkap; om hösten närmare kusten, om
våren mer ytterskärs; nästan aldrigidet inre landet, undantags-
vis vid sydkusten, Tvedestranden och Christ.fjorden. Öfvervin-
trar till större eller mindre antal vid sydvestra kusten.

Somateria spectabilis. Kusterna af Finm. och Nordlan-
den om vintern ismå flockar; sydligare enstaka, Helgeland,
Trondhjem, Grrimstad, Hvalöarne.

Fuligula Stelleri. Ost- och Vestfinm. årligen i flockar
om vintern; ibland äfven funnen om sommaren.
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Larvs glaucus. Häckar vid vest- och nordkusten. Ofvan
polcirkeln allm. om vintern; sydligare längs kusten till Lindes-
näs; tillfälligtvis vid sydkusten.

Larvs leucopterus. Finm. om vintern; sydligare enstaka
vid Indsö.

Larvs tridactylus. Häckar ofvan polcirkeln vid hafvet,
sydligare sparsamt ända utanför Stat. Flyttar längs hela kust-
sträckan, om vintern vid de sydligare kusterna. Någon enda
gång funnen äfven idet inre.

Larvs eburneus. Finm. höst och vinter, sällan sydligare;
om vintern vid Trondhjem, Stördalen,Bergen, Stavanger.

Mergulus alle. Ostfinm. ända till april; höst och vinter
vid hela kusten ända till svenska gränsen;ilandets inre sälls.,
Eansfjorden, Mjösen,Kongsherg, Surendalen.

Med ganska få undantag hafva således de utvalda ar-
terna blifvit anträffade iNorge och nästan alla fyndorterna
ligga utefter kusten, der de flesta arterna förekomma tal-
rikt från Nordkap till Lindesnäs; några uppträda också
längs södrakusten, men sparsammare. Deremot hafva blott
få ytterst sällan blifvit funna uti det inre af landet (Cha-
radrius helveticus, Anser albifrons och bernida, Larvs tri-
dactylus, Mergulus alle). Tre arter häcka regelbundet vid
norra delarne af kusten, men förekomma der talrikare un-
der flyttningstiderna. De öfriga besöka området endast
vår och höst;några hafva anträffats blott om hösten,men
veterligen ej om våren. Fyra arter (Som. spectabilis, Ful.
Stelleri, Larvs leucopterus och Larvs eburneus) öfvervintra
normalt vid Finmarkens kuster, en (Larvs glaucus) såväl
der som längre ned utmed kusten, några åter (Tr. mari-
tima, Phal. fulicarius, Anser bernicla och Larvs tridacty-
lus) stanna först vid landets sydligare kuster. — De an-
förda arterna färdas således under sina årliga flyttningar
längs en bestämd stråkväg utmed Norges norra och
vestra kuster; de flesta likväl hvarken häcka eller öfver-
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vintra derstädes, utan fortsätta färden åt begge hållen. —
Att de skulle komma till Finmarken från något land ive-
ster eller nordvest, exempelvis Island och Grönland,synes
alldeles icke vara antagligt, enär de derstädes häckande
individerna längre fram med större sannolikhet skola åda-
galäggas flytta till andra länder; deremot faller det sig
naturligare att åtminstone en del anländer hit från

Spetsbergen.
Phalaropus fulicarius. Icke talrik; funnen häckande vid

Bellsund; skjuten iIsfjorden, Malmgren 1). Enl.Heuglin2) all-
män på öar vid vestkusten, enstaka vid ostkusten, StansForeland.

Tringa maritima. Teml. allmänt häckande på Spetsber-
gen, isynnerhet på vestknsten, Stans Foreland, Wahlers point,
sedd iStorfjordens inre; äfven funnen på Beeren Island,Malmgr.
Heuglin.

Anser brachyrhynchus. Temligen allmänt kläckande vid
fjordarne på vestkusten särdeles Isfjorden, mindre talriktpå norra
kusten; arten saknas på nordostlandet, Mgrn. Enl. Heuglin vid
Dunö, Botjesfjell och Isfjorden.

Anser leucopsis. Skjuten vid Bellsund, der fogeln torde
häckat, Mgrn. Heuglin omtalar flockar sedda vid Eotjesfjell och
en gång vid Barents land.

Anser bernicla. Allm., kläcker på fasta landet och öarne,
talrikt vid vestra och på norra kusterna samt vid inloppet till
Storfjorden; samlar sig islutet af juli och början af avg. istor
mängd på sydvestknsten vid Hornsund och Sydkap; äfven sedd
på vestkusten af Stans Foreland, Mgrn. Iflockar sedd af Heug-
lin vid Is- och Storfjorden iWalter Thymensund och vid östra
kusten.

*) Malmgren, Nya anteckn. t. Spetsb. fogelf.; Sv. Vet. Akad. Öfvers.
1864, ihvilket arbete den tidigare literaturen är tillgodogjord.

2) Heuglin, Die Vogelfauna im Hohen Norden. Journ. f. Örn. 1871,
s. 86 och 104 samt Petermauns Geogr. Mittheil. 1871, s. 57.



44

Somateria spectabilis. Flockvis om våren vid Beeren
Island, Storfjorden ibörjan af juli, Hornsunds-öarneibörjan af
avg., men icke häckande, Mgrn. Sällsynt enl. Heuglin: Dunö,
Isfjorden, Tusenöarne.

Larvs glaucus. Kläcker allmänt på vestra ochnorra ku-
sterna, Bellsund, Hornsunds-öarne; i otrolig mängd på Beeren
Islands sydöstra kust, Mgrn. Ej sällsynt, Heuglin.

Larvs tridactylus. Kläcker flerst. på fogelberg och sär-
deles talrikt på Beeren Island, Mgrn. Ostkusten, Heuglin.

Larvs eburneus. Kläcker imängd vid norra sidan af
Murchisons bay, möjligenäfven vid Storfjorden,Mgrn; enl. Heug-
lin enstaka vid Dunö, Isfjorden, Walter Thymensund, Gineyra

bay och österut.
Mergulus alle. Kläcker ymnigt, mest på Hornsunds-öarne

ibottnen af Isfjorden samt sällsyntare iHinlopen strait; före-
kommer fåtaligt vid Beeren Island, Mgrn. Storfjorden, Tusen-
öarne ymnigt, Heuglin.

Sedan gatninalt har man föreställt sig åtminstone om
några af de iFinmarken funna arterna, att de anländt från
Spetsbergen; så om Anser bernicla och Larvs eburneus;
den förra har man t. o. m. iakttagit flyttande istora ska-
ror förbi Nordkap norrut '). Anser brachyrhynchus är hit-
tills icke funnen annorstädes häckande än uppå Spetsber-
gen, men väl under flyttning iFinmarken. Uppå nämnda
ögrupp häckar för öfrigt en stor del af de för Norge an-
märkta foglame äfvensom de tre, hvilka fortplanta sig re-
dan vid fasta landet, men under flyttningarne uppträda der
talrikare än om sommaren. Allt detta utvisar att fortsätt-
ningen af flyttningsvägen för dessa arter går från Ost-
finmarken norrut till Spetsbergska ögruppen,på
vägen anlöpandeBeeren Island,der flere af arterna
också blifvit anträffade. Här ligger ändpunkten af flytt-
ningsvägen, åtminstone för största delen af individerna;

i) Enligt Mr Dann (Yarrell, Brit. Birds 111, s. 107).
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ett antal fortsätter dock färden ännu längre norrut till
obekanta öar. Somateria spectabilis häckar veterligen icke,
åtminstone ej talrikt,ide undersökta delarne af Spetsber-
gen, men finnes der stadd på flyttning. Vidare fann sven-
ska spetsbergsexpeditionen af år 1861 den 23 maj skaror
af gäss (A. bernicla) flytta vid nordvestra Spetsbergen åt
nordost måhända till Sju-öarne eller längre; hvalrossjä-
gare samt ryssar, som öfvervintrat vid de nordligaste ku-
sterna, anföra också, att stora massor gäss samt andra
foglar färdas om våren och iseptember till och från ännu
nordligare trakter '),hvilka för närvarande icke äro kända,
än mindre undersökta; för dessa slutas således flyttnings-
vägen först högre upp inorden.

Emellertid återstå arter, som faktiskt flytta regelbun-
det utmed norska kusten, men intill denna tid befunnits
häcka hvarken der eller på Spetsbergen; antingen måste
framtida undersökningar ådagalägga, att det isjelfva ver-
ket ändock sker på någotdera stället,ihvilket fall de för-
hålla sig såsom de nyss nämnda arterna, eller också kom-
ma de till Finmarken från något land inordost eller öster-
ifrån längs kusten. Dessa äro
Charadrius helveticus Tvinga canutus Fuligula Stelleri
Tringa subarcuata » arenaria Larvs leucopterus.

r> minuta Anser albifrons
Nästan samtliga iFinmarken funna arter hafva under flytt-
ning blifvit anträffade af Schrader 2) ännu något öster om
Nordkap, vid Waranger fjord, men anmärkningsvärdt nog
merendels till mindre antal än vid norska kusterna; sär-
skildt framstår denna förminskning tydligt beträffande nå-
gra mera betecknande arter, såsom Anser bernicla. Från
lappska halföns kust åter anföras fortfarande samma tre

i) Thorell, Svenska exp. t. Spbg 1861. Sthlm 1865 s. 49; jfr äfven
Petermanns Geogr. Mittheilungen 1872, s. 112.

2) Schraders Beob. iiber die Vög. Lapplands. Journ. fur Om. 1853
(se uppgifterna från finska området).
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häckfoglar som förut,men beklagligtvis saknar man ännu
närmare notiser om flyttfogelfaunan derstädes; de enda or-
nitologer som besökt nejden') hafva nemligen vistats der
endast sommartid. Finge man likväl utaf arternas flytt-
ningstid vid Warangerfjord sluta till sannolika förhållan-
det ostligare, så borde åtminstone några af arterna redan
vid denna tid kunnat blifva iakttagna derstädes,ifall de
verkeligen skulle förekommit. Emellertid anföres derifrån,
förutom häckfoglarne, knappast mer än en, Mergulus alle.
Så litet trakten således för närvarande är känd, kan man
med visshet säga blott att de arter flytta till Finmarken
längs lappska halföns norra kust,hvilka häcka der
(Tr. maritima, Larvs glaucus och tridactylus) samt sådana
som veterligen häcka ostligare vid Ishafskusterna men, så-
som af det följande framgår, hittills aldrig regelbundet eller
talrikare förekommit flyttande uti länder söder om samma
kuster (Phalaropus fulicarius,Fuligula Stelleri, Larvs leu-
copterus, eburneus och Mergulus alle). Återstå således de
sex första ofvan uppräknade arterna, om hvilka för han-
den varande fakta lemna ovisst, hvarifrån de äro hemma.
De häcka med säkerhet ostligare på Novaja Semlja eller i
Taimyrlandet (se längre fram), dels på tundror inne ilan-
det, dels nära kusten. Isjelfva verket erbjuder icke det
splittrade och isitt inre ishöljda Spetsbergen några för
dem lämpliga häckningslokaler, hvarföre det äfven. är föga
troligt att de skola upptäckas der häckande, åtminstone ej
till sådan mängd som flyttar vid norska kusten. Möjlig-
heten åter af en fiird hit från öster längs kusten kan icke
förnekas,men bristen på iakttagelser kunde anses som ett
negativt bevis för att de icke komma härifrån. Är detta
antagande riktigt, så återstår endast att vänta utslaget af
framtida undersökningaruti högrearktiska nejder, der
foglame antagligen fortplanta sig. Måhända är det icke

') Middendorff och Lilljeborg.
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för djerft att gå geografiska upptäckternaiförvägoch här-
vid tänka på det isenaste tider på dagordningen upptagna
Kung Karls land, eller kanske på det omtvistade Giles
(Gillis) land, begge liggandeinorr och nordost om Wa-
rangerfjord emellan Spetsbergen och Novaja Semlja ').
Detta dock endast såsom en förmodan.

Hvad åter angår fortsättningen af flyttningsvägen från
södraNorge åt sydligare nejder, anfördes redan uppgifter
att många af arterna förekomma årligen om ock fåtaligt
vid södra kusten och Christiania-fjordens yttre delar. An-
gående samma arters förekomst längs de derpå följande
svenska och danska kusterna meddelas längre fram när-
mare uppgifter. Det lider således intet tvifvel derom, att
flere arter mer eller mindre regelbundet flytta frånLindes-
näs längs Norges södra kust och vidare längs Sverige
och Danmark. Likväl är det anmärkningsvärdt, att de yp-
pas på nämnda kuster vida mer fåtaligt än vidNorges ve-
stra kust (t. ex. Anser bernicla), samt att några t. o. m.
alldeles saknas här. Det finnes vidare ingen anledning att
tro dessa foglar flytta tvärs öfver Nordsjönisydlig rikt-
ning förbi Danmark. Deremot har man omedelbart iakt-
tagit, att några af arterna, liksom åtskilliga andra foglar,
sträcka från södra Norge öfver till norra delen af britiska
öarne,Hebriderna, Orken-öarne och Skotland, der följaktli-
gen ledtråden till flyttningsvägen borde återfinnas. Emel-
lertid torde det vara lämpligare att innan denna riktning
fullföljes, betrakta iett sammanhang arternas förekomst-
ställen iöfriga delar af Skandinavien.

') Petermanns Geographische Mittheilungen 1872. sid. 111.
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Sverige.
Charadrius helveticus. Flockvis vår och höst, från avg.

mcdl. af sept.— nov. vid södra och s.ö. Skåne samt längs Öster-
sjöns kuster och öar,Nilsson1); n.ö. Skåne här och der, Wal-
lengren2), Gadamer 3). Öland ofta höst och vår, Westerlund 4),
Meves 5); Gotland, sälls. enl. Andrée °), Wallengren'). Östergöt-
land, Bråvikenijuni (Upsala museum) 8), Mörköoch Stockholms
skärgård om hösten (Riksmuseum). Gefle teml. sälls.,Hartman9),
Hvalls skärgård af Helsingland om våren samt iLjusdal om hö-
sten, Wistrand 10). — Idet inre landet, vid Mälaren enl. Lind-
blad"), Örebro län, Sundström12), Kihls s:n om hösten,Löwen-
hjelm 13), Kumla, Högbergu).

Phalaropus fulicarius. Skjuten iSkåne omhösten enl.
Nilsson. Gefle en gång iokt. enl. Hartman.

Tringa maritima. Bohusl. sept.— april— maj, ofta öfver-
vintrande, W. v. Wright 15). Skåne, nov.— dcc, Miss.; (möjli-
gen funnen vid TysslingeniÖrebrotrakten enligt Högberg.

—
') Nilsson, Skandinavisk fauna, foglame. Lund 1858.
2) Wallengren, Foglar i n.ö. Skåne. Vet. Ak. Öfv. 1849, s. 310.
3) Gadamer, Die Vög. in n.ö. Schonen. Naumannia 1852, 2, s. 4.
*) Westerlund, Ölands fogl. o. amph. Göteborgs Hdl. 1855, s. 69.
«) Meves, Bidr. till Sveriges ornit. Sv. Vet. Ak. Öfv. 1868, s. 273.
6) Andrée, Vet. Afead. Öfversigt 1844, s. 176/
') Wallengren, Die Vög. Gothlands. Naumannia 1853, s. 87.
8) Uppgifterna från Upsala museum och Svenska riksmuseum med-

delas med föreståndarenes benägna tillstånd antecknade af förf.
9) Hartman, Strödda bidrag till Skandinaviens fauna; afh. för lek-

torat; Stockholm 1859.
">) Wistrand, Helsinglands macrolepidoptera; program. Hudiksvall

1871, s 2, noten.
I') Lindblad, Jäg. förb. tidskr. 1870, s. 127.
12) Sundström, Örebro läns vert.fauna. Akad. disp. Örebro 1868.
"3) Löwenhjelm,Foglar i Kihls socken. Sv. V. A. Öfv. ]864, s. 314.
14) Högberg, Örebrotraktens foglar. Akad. disp. Upsala 1863.
1') W. v. Wright, Foglar iBohus läns skärgård. Göteb.Handlingar

1851, s. 67.
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i

Arten saknas enligt Gadamer in.ö. Skåne och anföres ej heller
från andra landsändar.

Tr. subarcuata. Vid vestkusten enl. Miss., åtminst. vid
Götehorg (mus. derstädes, W. v. Wright o. Wall., samt riksm.).
Ostkusten enl. Nilss.; n.ö. Skåne ej sälls. vår och höst, Wall.,
Gad. Öland, Westerl., iflockar uti sommardrägt, Meves. Got-
land h. o. d. Andrée l0), vid Klinte den 12 juli 1856 imindre
flockar Meves "), Wall. Stockholms och Östergötlands skärgård.
Bråviken (Ups. mus.); Utö (riksm.); Gefle, Hartman och Meves.—

Deremot finnas ej några uppgifter från Bohuslän eller nord-
liga delarne af landet.

Tr. minuta. Bohusl. mindre allm. isept., W. v.Wright.
ISkåne vid flodbäddar och kuster till tusental mellan Lands-
krona och Barsebäck, samt Trelleborg och Falsterbo o. s. v.,
Miss., Gad.; Öland, Westerl., imaj Meves,isept. Miss.,Gotland
mycket talr. isept., Westerl., Östergötland, Åtterö samt G:laUp-
sala (Ups. mus.); Gefle iavg. Cajanus, Hartman vissa år.

Tr. canutus. Bohusl. sälls. isept., W. v. Wr.; Skånes
östra och vestra kuster, gamlaiavg., yngre isept.— okt. enl.
Miss.; vestra Wram, Lilljeborgl8), n.ö. Skåne, Wall., Gadam.
Öland, Meves, flockvis isept. enl.Westerl.; Gotland sälls.,Andrée,
Wallengr. Kalmar och Utö (riksm.). Nyköpingett ex. den 15
juni 1870, Snndström10). Gefle ej sälls. vår och höst,Hartman;
om våren Meves. — Icke nordligare*).

Tr. arenaria. Vest- och ostkusten samt Skåne enl. Mls-
son; Lomma v. o.h.spårs., Aström20). Öland, Otterby enl.Meves,

i«) Andrée, Öfv. af Gotlands foglar. Vet. Ak. Öfv. 1841, s. 210.
«) Meves, Till Gotlands fauna. Sv. Vet. Ak. Öfv. 1856, s. 275.
1S) Lilljeborg, Observationes zoologicse; diss. acad. Lund 1845.
19) Sundström, Zool. ant. från östra Södermanland och dithörande

skärgård. Bih. t. Sv. Vet. Akad. Öfversigt 1872.
") Dann säger (Yarrell, Brit. birds 111, s. 56) om Tr. canutus: "det

ser nästan ut som skulle artens häckningsorter ligga i Finland och an-
dra nordöstra länder, eftersom den tyckes infinna sig uti Skandinavien
först på östrakasten."

20) Aström,Vertebr. djur iLomma; akad. disp. Lund 1859.
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v. och h., Westerl.; Gotland enl. Nilsson. Upsala imaj, Thun-
berg2l); Gefle sälls., Hartman.

Anser albifrons. Bohuslän h. och v. sälls., W. v. Wr.
Sveriges södra kuster isept.— okt. o. mars— april,Miss.; Skåne,
Wall.; Lomma, Aström; vestra Wram., Lilljeb.; östra Småland,
Tiselius 22). Öland ismå flockar, Westerl.; Gotland, Thunberg.
Mörkö,Ekström, och Stockholms skärgård (riksm.). Ibland vid
Upsala, Ifesch23) och v. Yhlen (jan. 1839, Ups. mus.) —

Öre-
bro årl. sälls. Sundström, Kihls s:n Löwenhjelm; Westergötland
Gadamer 24).

Anser leucopsis. Isept. och okt. samt imars komma
stora skaror till södra Skåne enl.Nilsson,likaså enl. Gadamer 25);
n.ö. Skåne sälls. Wall., Gad.; vestra Wram sälls., Lilljeb. Säl-
lan vidTJpsala,Mesch.; Carlstadstrakten om våren,Cederström 20).

Anser bernicla. Anländer istora skaror till södra Sve-
rige islutet af sept. och början af okt. samt iapril eller maj,
Nilsson. IBohusl. endast under våren somliga år, W. o. Wr.
(Wr. antager äfven om hösten). GöteborgDann 2~'). Skåne Lill-
jeb., Gad.; Blekinge, Cimbritshamn, Kalmar enl. Miss.; Carls-
krona, Meves. Ö. Smålands kust istort antal, Tiselius. Öland
allm., West.; Gotland sälls. enl. Andrée, Wall.; Gotska Sandön
(d. 4 juli 1867!) Eisen och Stuxberg2B); Södermanland sälls.,
Ekström29); flere gånger fälld vid Nyköpingunder flyttn. enl.

21) Thunberg, Vet. Akad. Haudl. 1798, s. 186.
22) Tiselius, Östra Smålands vertebratfauna; akad. disp. Stockh. 1868.
23) Mesch, Upsalatraktens fauna. Vet. Akad. Öfv. 1844, sid. 88.
24) Gadamer, Verz. d. Vög. in Vest-Gothland. Naurn. 1858, s. 295.
25) Gadamer, Örn. miseell. Naumannia 1853, s. 408.
20) Cederström,Carlstadstraktens fogelarter; akad.disp. Upsala1851.

(Afhandlingen återfinnes nästan oförändraduti Naumannia 1853, s. 290—
296, under titel: Verzeiehniss der in denKustengegenden des Sees Wenern
in Sehweden observirten Vögel, von Hammargren.)

2') Yarrell, British birds 111, s. 172.
J8) Eisen och Stuxberg, Bidrag t. känned. af Gotska Sandön. Öfv.

af Sv. Vet. Akad. förh. 1868, s. 372.
29; Ekström, Sjöfogeljagtenimell. delen af Östersjöns vestra skär-

gård; Tidskr. för jägare och naturf. 1832, s. 204.
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Lundqvist, Sundström1!)), Stockholms skärg. (riksm.), Gräsön(Ups.
mus.). Hudiksvall tillfälligtvis, Wistrand.

—
Örebro och Ham-

mars s:n Sundstr., Kihls s:n Löwenhj., Westergötland Gadamer.
Anser ruficollis. Lund okt. 1793; Ystad om senhösten

1830, Oskarshamn; Mörköom våren 1838 enl. Nilsson.
Somateria spectabilis. Vissa år iSveriges östra skärgård

mot Östersjön, Ekström. Kalmar Lundborg; Östergötl.,Bråviken
v. Yhlen (Ups. mus.), Trosa (riksm.). Södermanlands skärgård
Nilss., Lundb., enstaka cxx. imaj 1863 vid Hartsö och för öf-
rigt några ggr iSödermanland, Sundström. Stockholms skärg.,
Sandhamn imars, april, maj (riksm.); Gefle (osäkert) Hartm.

Fuligula Stelleri. Skåne vid Köpinge åns utlopp enligt
Nilsson. Östergötlands och Södermanlands skärg., Ekstr., Nilss.
Öland v. och h. Westerl.; Gotland högst sälls. enl. Andrée, två
ggr Wallengr. Södermanland, särdeles itrakten af Landsort, Ek-
ström; Misterhult, Narndö, Sandhamn och andra orter iStock-
holms skärg. (riksm.). Upsala om vintern 1855 ett ex., Lillje-
borg3°).

Larvs glaucus. Bohusl. högst sälls. om vintern,W. v. Wr.
Göteborg och längs Östersjöns kust, söderut ej sällan ända till
Trelleborg enl. Nilss. Gotland sälls., Chasseur enl. Sundevall 31).
Södermani, skärg. vid Hasselö och Grässkären nära Nyköping,
Sundstr.

—
Någong. under stränga vintrar inåt land; Kihls s:n

Sundstr., TJpsala Lilljeb. (om. bidr. och Ups. mus.), Svaneholm
Nilss.; Jemtland en g. (Nilss. jfr med Hartm.), Lycksele lappm.
(riksm.).

Larvs leucopterus. Sundet, Bornholm, Stockholms skärg.
och Elfkarleby; enstaka ex. om vintern, Nilsson.

Larvs tridactylus. Bohusl. höst-, vinter- och vår gamla
foglar, iblandimängd, W. v. Wr. Skåne stundom, Lund Nilss.
Östra Småland, Tiselius. Gefle teml. sälls. Hartm. — Stundom
inåt land om vintern; Örebro Sundstr., Högberg.

'») Lilljeborg, Ornit. bidrag. Upsala V. Akad. årsskrift 1860, s. 29.
31) Sundevall, Vet. Akad. Öfversigt 1849, s. 205.
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Larm eburneus. Göteborg i dcc. 1848, Miss. Ölands

fyrbåk d. 23 juli 1867 Meyes; Gotland våren 1854 Wetterberg,

Meves; Gotska sandön imaj 1867, Eisen och Stuxberg. Gefle

ifebr. 1853, Nilss., Hartm.
Mergulus alle. Endast om vintern. Bohuslän,isynner-

het mellan Tjörn och Göteb., årligen enstaka, äfven isällskap,

W v Wr År 1830—31 väderdrifven imängd till Skånes ku-

ster, mest 'vid Ystad, Miss.; n.ö. Skåne stundom, Wall.; eljest

sälls. Åström. Gotland en gång om vintern, Chasseur, Sundev.

Östra Smal., Tiselius, skall förekomma oftare om vintrarne. Hel-

singland en g., Wiström.
- Ibland inåt land; Örebrotrakten ett

par ggr Sundstr.; Wenern, Wormen Mlsson.

Vid första blicken på ofvanstående enskildheter vars-

nar man, att en synnerlig överensstämmelse råder arterna

emellan. Alla äro funna längs södra och östrakusterna,

de flesta fåtaligt vid vestra, menidet inre af landet upp-

träda allenast några arter och veterligen blott på vissa or-

ter'). Från norra Sveriges såväl inre som kusttrakter
saknas deremot alla observationer om dem, icke beroende
af brist på iakttagelser iallmänhet (ehuru sådana dock fin-

nas härifrån till ringare mängd), utan påtagligen deraf, att

sagde arter alldeles icke förekomma här under flyttnin-

garna.
— Några arter såsom
Char. helveticus albifrons
Tringa (alla arter » leucopsis

utom Tr. mar.) » bernida

visa sigimassor vid Skånes södraoch östrakust, flock-

vis vid Öland och Gotland samt istörreeller mindre an-

tal vid kusterna af östra Småland och Östergötland; iSö-

dermanland vid Mörkö,äfvensom iStockholms skargård åt-

minstoneienstaka exemplar; ett mindre antal arter träffas

~^^Tför Sverige som öfriga derefter afhandlade länder anföras

samtliga fyndorter på en gång; men de son, ligga uti ledernas inre de-

,ar granskas, för öfversigtlighetens skull, särskUdt för s.g längre fram

(sid. 84).
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regelbundet ännu nordligare; ganska fåtaligt visa sig ar-
terna vid Upland och Gefle, ytterst få gå tillfälligtvis hö-
gre upp.

— Andra åter såsom
Phal. fulicariuß Lar. glaucus Lar. eburneus
Tr. maritima n leucopterus Merg. alle
Ans. ruficollis » tridactylus

hafva väl förekommit utmed samma kuster, men endast så-
som sällsporda gäster.— Tre arter (Som. spect., Ful. Stell.
och Lar. gl.) stanna merendels öfver vintern iÖstersjöns
norra del, likasom vid Finmarkens kuster; enstaka indivi-
der gå likväl ännu sydligare. Merg. alle ertappas tillfäl-
ligtvis under vintern isamma trakter. — Det är således
tydligt, att de anförda arterna flytta utmed en bestämd
stråkväg längs Östersjöns svenskakuster och öar.
Men denna väg sammanhänger icke omedelbart åt sidorna
med den norska, åtminstone ej under förloppetiSverige.
Ienlighet med den sedvanliga uppfattningen af flytt-

ningens fortgång från norr till söder antog man först, att
de flyttfogelskaror, som årligen om hösten besöka Skåne,
måste komma dit norrifrån, hvarföre man förskottsvis för-
lade deras häckställen till "de norra och nordöstra delarne
af skandinaviska halfön." Antagandet bekräftades likväl
ej genom närmare undersökningar på ort och ställe, hvar-
före de okända häckställena förflyttades ännu längre tjort

till "Kölens nordligaste myrar", der någon individ verkeli-
gen blifvit iakttagen. Emellertid saknade man fortfarande
säker kännedom om orten, der de isödra Sverige uppträ-
dande massorna häckade inom Skandinavien, eller om de
alls gjorde det. Ihvarje händelse måste man anse en ome-
delbar flyttning från norska kusten öfver fjellryggen och
hela inre Sverige såsom en fysisk omöjlighet för flertalet
af dessa arter. Då nu dessutom serien af fyndorter längs
Skandinaviens östra kust befinnes varapå ett anmärknings-
värdt sätt afbruten itrakten af Upland, så ligger den tan-
ken nära, att man icke mera har att söka fortsättningen
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af flyttningsvägen inom skandinaviska halföns landamären,
utan bör vända sig till grannländerna österut. Härnäst
följer således att granska arternas förhållande inom finska
faunans område; för bättre öfversigts skull kunna på sam-
ma gång anföras de uppgifter, som stå till buds från Öster-
sjöprovinserna,för att omedelbart jemförademmed de förra.

Finland*) och Östersjöprovinserna.
Charadrius helveticus. Finl.:Waranger ett par gånger

om hösten. Wasa om våren 1871 iflock, Boden**); Storkyro
isept. 1871 några ungfoglar, J. Stenbäck**); Helsingfors en
gång om våren; vid Tavastehus den 3 okt. 1873, Brusiin**).
Uppgifves äfven från Uleåborg. — Öst.pr.: Matzalviken en g.i
maj 1870, Bussow 1); likaså 1873 på ön Eogöe,Bussow 2).

Phalaropus fulicarius. Finl.: "Waranger årligen om sen-
hösten. Vid sydkusten iEsbo (Tvielp) en g.inov.

— Öst.pr.
ej sedd.

Tringa maritima. Finl.: häckar på fjellmyrar vid norra
kusten, om hösten flyttande här imassa; Schuretskaja och andra
ställen omkring lappska halfön;Ponoj. Utsjoki en gång hösten
1841. Helsingforstrakten en gång.

— Öst.pr.: Ingermanland en-
ligt Pallas 3).

A Tringa subarcuata. Finl.: Waranger teml. ofta om hö-
sten. Helsingforstrakten om hösten, t. o. m. ofta och tillstörre
antal enl. Tengström**); Yläne, Saltvik på Åland; (uppgifves
äfven från Uleåborg).

— Öst.pr.: vid stränder och insjöar t. ex.

*) Alla uppgifter från Finland äro tagna från författarens redogö-
relser derom uti Wright och Palmen, Finlands foglar,senare afdelningen;
Helsingfors 1873, hvarest källorna närmare angifvas.

**) Enligt muntliga meddelanden åt författaren.
l) Rnssow, Verz. d. Vögelin der Matzal-Bucht. Sitz.-ber. der Dor-

pater nat.-forsch. Gesellsch. 1870, s. 155.
2) Eussow, Bericht iiber Erg. einer zool. Eeise durch Liv- und Est-

land 1873. Dorp. Sitz.-B. 1873, s. 401.
3) Pallas, Zoographia rosso-asiatica, 11, s. 190 (Trynga arqvatella).
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iBurtnekska kretsen ismå flockar ijuli och avg. enl. Meyer 4);
Petersburg enl. Meves 5).

Tringa minuta. Finl.: Warangerfjorden och Tana elf.
Kuopiotrakten om våren ett par gånger; Birkkala en g.iavg.;
Kexholm ijuni;H:fors sälls. vår och höst;Esbo om hösten.

—
Öst.pr.: Meyer förmodar att den förekommer (men arten uppta-
ges ej af Kawall och Merkel 6), ej heller af Kussow); Schwe-
der "') upptager den utan lokal.

Tringa canutus. Finl.: Waranger isvärmar om hösten.
H:fors en g. iavg. — Öst.prov.: Dorpat en gång istort antal,
Meyer. Enl. Naumann8) är arten bekant iEst- och Livland,
någongång iflockar; iblandimängd vid Petersburg, antagligen
iflock på flyttning9).

Tringa arenaria. Finl.: Ishafskusten enstaka.
— Öst.pr.:

Estland enl. Naumann (VII, 360); Eiga enl. Meyer.
Cygnus minor. Finl.: Helsinge en g. om hösten; Sibbo

och Lovisa, hvartdera stället en g. om våren,iapril och början
af maj. — Öst.pr.: ej sedd.

Anser albifrons*). Finl.: Ishafskusten (troligen); må-
hända äfven vid Hvita hafvets mynning eller något ställe vid
sydkusten; sannolikt är det denna art som flyttar vid Kexholm
till större antal imcdl. af maj och isept. eller börj. af okt. i
Wuoksens riktn.enl. Tengström**).— Öst.pr.: måhändaär Meyers

4) Meyer, Vög.Liv- und Estlands. Niirnberg 1315; sid. XIII(Nu-
menius ferrugineus).

5) Meves, Örn. iaktt. i nordvestra Ryssl. Sv.V. A. Öfv. 1871, s.776.
e) Kawall und Merkel, Die Vög. v. Liv-, Est- und Kurland. Corr.bl.

der Nat.-f. Ver. zu Eiga, 1846.
') Sctvweder, Synopsis d. Vög. d. Ostseepr. Riga 1870, s. 23;

—
liksom föregående afh. utan någon uppgift på lokalen.

8) Naumann, Nat.-gesoh. d. Vög. Deutschl. VII, s. 381.
9) Fischer, Die Vög.d. S:t Petersburger Gouvern. Zool.Garten 1870,

nov.-häftet; ("wahrscheinlich Nistvogel, wenigstens sehr häufig"!).
*) Om den af Middendorff uppgifna Anser brachyrhynchus, funnen vid

Petersburg, och Schraders A. segetum (bräck.?) vid Warangerfjord, se
Finlands foglar 11, s. 340 och 342.

"*) Riktningen tyckes antyda, att det icke är A. minutus Naum. (se
Finl. fogl. II);cxx. hafva dock ej erhållits till undersökning.
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A. albifrons den rätta, skjuten vid Eiga, samt flyttande genom
Livland.

Anser leucopsis. Finl.: nordvestra ishafskusten sällsynt;
Enare en gång ijuni (Utsjoki?). Åland, Kimitto,Kyrkslätt, Esbo,
Sibbo (en g. istörre flockar) islutet af maj och börjanaf juni;
en enda gång om hösten uti Kyrkslätt efter en storm. — Öst.-
prov.: Ingermanland, Pallas*);Petersburg, Meyer (sid. XIII);
Matzal en flock på väg norrut imaj, Russow.

Anser bernicla. Finl.: Warangerfj. någongång. Längs
hela sydkusten mot slutet af sept. och iokt. samt maj— juni,
om våren flyttande österut inåt vikens bottens; Åland, Somero,
TTskela, Porkkala, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo, Frugård,
Kexholm (flockar imaj); någongång om våren vid Björneborg;
TJleåborg (? om våren). — Öst.pr. :enl. Meyer om irtJsten istor
mängd på Peipus och andra stora insjöar. Vid Ingermanlands
kuster, iPetersburg en g. ijuli(!) enl. Pallas 10). Matzalviken
flockvis imaj, flyttande inordostlig riktning, Eussow.

Somateria spectabilis. Finl.:Warangerfj. årl. höst,vin-
ter och våriflockar; ibland funnen iUtsjoki och Enareidetinre
af landet. Vid sydkusten sparsamt om våren, sällan omvintern;
Åland, Kökar och Föglö, Porkkala, Kyrkslätt, Esbo, Helsing-
fors, Sibbo, Borgå skärgård, Kotka; en g. iBjörneborgstrakten.

Öst.pr.:vid Mitau en g. enl. Seidlitz
'
')

Fuligula Stelleri. Finl.: Warangerfj. årl. höst, vinter
och vår; Sossnevetz vid lappska halfön. Vid sydkusten fåtaligt,
merendels om våren, ibland om vintern; Åland, Hangö,Pork-
kala, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Petersburg; en g. om våren
tillfälligtvis vid Nyslott. ■

—
■ Öst.pr.: ej anmärkt.

Larvs glaucus. Finl.:Häckar vid hela norra kusten till
mynningen af Hvita hafvet samt vid Solovetski-öarne derstädes.
Vid sydkusten höst och vår, ibland äfven om vinternnov.

— april,

*) Pallas (Zoogr. rosso-as. 11, 226): In Ingria vix um(jvam capitur,
qvia non eonsidet, Hcet copiose transmigrans audiatur.

W) Pallas, Zoogr. rosso-asiat. 11, s. 229.
u) Seidlitz, Verz. der ...Vögel . .. d. Ostseeprovinzen.
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Åland, Uskela, Porkkala, Kyrkslätt,Esbo, Helsinge,Helsingfors,
Sibbo. Någongång ilandets inre: Eautalampi och Nyslott om
senhösten, likaså ett par gånger om hösten vid Uleåborg. —
(Öst.pr. : förekommer antagligen enligt Seidlitz, Kaw. & Herk.
samt Schw.).

Larvs leucopterus. Finl.: vid Waranger jemte L. gl.
om vintern. En g. iakttagenitrakten af Helsingfors. — (Öst.-
prov.: upptages blott af Schweder.)

Larvs tridactylus. Finl.:omkring lappska halfönhäckar
arten talrikt ända till norska gränsen; (såsom fyndorter uppgif-
vas ännu Kemi och Kuusamo.) Helsingfors en g. om våren. —
(Öst.pr.: uppgifterna anses af Seidlitz vara osäkra.)

Larvs eburneus. Finl.: Waranger (Wardö och Nyborg);
ibland inåt land vid Pallasjärvi uti Kittilä om hösten. Hvita
hafvet enl. Naumann (X,. s. 346). — (Öst.pr.: ej iakttagen.)

Mergulus alle. Finl.: vid ishafsfjordarne små flockar i
okt.— nov. samt under vintern ibland imassa; flockvis ijuni vid
Kantalaks vik af Hvita hafvet enl. muntlig uppgift af Fr. Ny-
länder. Inåt land tillf, enstaka ex., iLappmarken, Pudasjärvi
och Uleåborgstrakten (ibland om sommaren, en g. funnen t. o. m.
häckande!). Kristinestad idcc, Nerpes 2 ggr imars; oftare
iH:forstrakten, Melkö och Borgå skärgård. — (Öst.pr.:ej sedd.)

Äfven uti de nu granskade länderna kan man lätt
finna en anmärkningsvärd likformighet uti arternas före-
komstorter, fullt jemförlig med förhållandetiSverige. Uti
hela landet från syd- till nordkusten hafva de anförda ar-
terna knappast någonsin ') blifvit iakttagna, ej heller an-
träffas de regelbundet vid Bottniska vikens kuster. Der-
emot yppas alla som förekommo vid norska kusterna årli-
gen ännu vid Warangerfjord och nästan lika många hafva
erhållits vid Finlands sydkust om ock fåtaligt. Några få

') Härvid förbises antagligen oriktiga uppgifter; tillsvidare åsidosät-
tas också några säkra, ganska betecknande fynd, som kunna betraktas
endast såsom undantagsfall.
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(Tr. minuta och subarcuata, A. leucopsis och bernicla samt
L. glaucus) visa sig nemligen der mera regelbundet eller
åtminstone ibland istörre mängd; de två sistnämnda har
man t. o. m. omedelbart iakttagit flytta om våren irikt-
ning från V till O inåt Finska viken och om hösten tvert-
om. Samtliga arterna hafva ertappats här blott under höst-
och vårflyttningarna, några (Som. spectabilis, Ful. Stelleri
L.glaucus) äfven under milda vintrar, likasom fallet vari
norra Östersjön och ännu mer regelbundet vid Finmarkens
kuster.

Såvidt man kan döma af de knapphändiga notiserna
från Östersjöprovinserna, äro arterna här anträffade lika
fåtaligt som iFinland, men med en viss olikhet. Flere
förekomma temligen regelbundet vid kusterna af Finska vi-
ken och Östersjön, men några hafva derjemte oftare blif-
vit iakttagna uti landets inre delar vid större vattendrag,
särskildt Peipus; vissa arter (Tringa canutus och subar-
cuata), som iFinland alls icke eller jemförelsevis sällan
förekommitistörre flockar,hafva här åtminstone några gån-
ger uppträdt ymnigt eller italrikare svärmar. Att många
arter alldeles icke blifvit iakttagna beror påtagligen endast
deraf, att trakterna äro så obetydligt undersökta och så
litet om dem blifvit offentliggjordt.

Emellan arternas förekomst iländerna norr och söder
om finska viken synes således finnas en likartad skilnad,
som emellan förhållandet uti södra och nordliga Sverige;
emot hvarandra svara nemligen Finlands norra och Nor-
ges kuster, samt Finlands södraoch sydliga Sveriges. En-
ligt regeln besöka arterna under flyttningstiderna endast
dessa båda kuster; likvisst är det icke möjligt, att de
från Ishafsknsterna skulle regelbundet komma direkte ge-
nom hela området utan att iakttagas förr,än vid finska vi-
ken och Östersjön. Flyttningslinierna vid Warangerfjord
och finska viken sammanhänga således icke omedelbart med
hvarandra, utan utgöra tvertom fortsättningar af hvar sin
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redan ofvan anmärkta stråkväg. Förut blef redan sagdt
att ett fåtal arter (Tringa maritima, Larvs glaucus och
tridactylus, möjligen ännu flere, se sid. 46) flyttar till och
från Finmarken,bland annat längs lappska kusterna. När-
mast vid Warangerfjord åter, men föganog ostligare, träf-
fas de foglar, hvilkas väg här böjer sig åt norr och nord-
ost (se ofvan sid.44). På alldeles enahanda sätt fortlöper
den stråkväg som ådagalades sträcka sig längs Östersjöns
svenska kuster och öar, äfvenledes längs Östersjöpro-
vinsernas kuster. Vid Östersjöns nordligaste del
böja sig likväl alla linier åt nordost och öster
samt fortgå längs finska viken ända till dess bot-
ten; derjemte passera många arter också sned t öfver
Östersjöprovinsernas inre delar.

— Om de få fyn-
den uti Finland emellan syd- och nordkusten blir längre
fram fråga.

Uti de hittills granskade länderna har det varit en
genomgående regel för arternas förekomst, att hafskusten
utgjort ledtråden för flyttningsvägen. Då denna nu ändas
vid finska vikens inre delar, kan man icke vänta sig nå-
gon fortsättning enligt samma regel; men emedan vägen
påtagligen måste leda derifrån till något inorden beläget
land följer närmast iordningen att utreda samma arters
förhållandeinorra Ryssland. Här möter dock den svå-
righet, att området ännu ej blifvit undersökt med tillfreds-
ställande noggrannhet, utan får man åtnöjas allenast med
spridda notiser.

Såsom ofvan redan nämndes har man vid Wuoksens
mynning iLadoga (Kexholm) anträffat Tringa minuta samt
istörremängd Anser bernicla (möjligen äfven Anser albi-
frons, flyttande iNO-lig riktning); deremot har man ingen
kännedom om arterna vid Ladogas norra kuster; vid One-
gas södra strand fann Blasius ") Tringa subarcuata, minuta

') Blasius, Reise im eiirop. Russ]. Braunschweig 1844, 11, sid. 72.
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och arenaria. Itrakten af Archangel åter hafva visat sig
Charadrius helveticus, Tringa canutus, minutaoch arenaria
enl. Meves ') samt Anser leucopsis enl. Lepechin ochMid-
dendorff 2); Larm glaucus åter t. o. m. häckar uppå Solo-
vetski-öarne och Mergulus alle finnes äfven om sommaren
vid vikar af Hvita hafvet. Vid mynningen af samma haf
har man dessutom iakttagit Tringa subarcuata, Anser albi-
frons(l) och Fuligula Stelleri stadda på flyttning (se no-
tiserna från Finland). — På grund häraf torde det ej kunna
dragas itvifvelsmål, att fortsättningen af den flyttnings-
väg, som för arterna blef fullföljd till finska vikens botten,
härifrån går tvärs öfver landbältet, förbi Ladoga
och Onega samt längs Hvita hafvets södra kust
utåt dess mynning. Den närmare bestämningen af öf-
verfartens geografiska sträckning öfver land måste likväl
för närvarande leinnas å sido, emedan de iakttagelser äro
alltför otillräckliga, hvarpå slutsatserna kunna grundas.
Sannolikt inslå olika arter något skilda vägar; antingen
(de flesta sjöfoglar) direkt öfver Ladoga och Onega från
bottnet af ena viken till den andra, eller också (de flesta
vadare) längs samma sjöars stränder och floden Onega
samt Dwinas nedre lopp.

Anm. Eedan tidigare har V. Falck uttalat den förmodan,
att Larvs glaucus flyttade från Hvita hafvet till Finska viken
(Notices sur le L. gl., renoontré dans le golf de Finlande;
Acta Soc. se. fenn. 1844, sid. 659). W. v. Wright framhåller
likaså, att F. Stelleri och Som. spectabilis aldrig visa sig i
Bohusläns skärgård, hvarföre han frågar om de möjligen också
likasom den förstnämnda flytta öfver land till Finska viken,
ehuru detta strider emot deras natur och foglame ej veterligen
slå ned i finska sjöarna (Göteb. Vet.- och Vitt.-Akad. Handl.

]) Meves, Ornitol. iakttagelser i nordvestra Kyssland,- Sv. Vet. Akad.
Öfversigt 1871.

2) Se härom förf:s anm. i Finlands foglar 11, s. 357.
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1851, s. 85 och 90.) Wallengren tyckes hafva varit på spåren
(se ofvan sid. 17), men märkligt nog uppgifves den för omgif-
vande länder karakteristiska flyttningslinien ingenstädes med be-
stämdhet såsom regelbundet besökt af ett större antal arter.

Från öfriga delarne af norra Ryssland ända till One-
gas breddgrader och Ural känner man om de anförda ar-
terna intet, utom att Larvs glaucus erhållits vid Mesenflo-
dens utlopp '). Möjligtvis kunde någon art (Anser ber-
niclaf) hafva sina förstahäckningsplatser redan på önKol-
gujew2), hvarom vi dock för närvarande icke hafva någon
säker kännedom; en jemförelse emellan förhållandena uti
de ännu nordligare länder, ihvilka arterna med visshet
häcka,utvisar emellertid atthär fortplanta sig sannolikt blott
samma arter som vid norska kusten. Talrikare iakttagelser
om arterna föreligga deremot från

Södra Novaja Semlja och Waigats.
Charadrius Kelveticus. Heuglin3) tror sig hafva sett ar-

ten under flyttning.
Tringa maritima. Nov. Semlja, v.Baer4); öfveralltall-

män enl. Heuglin.

i) Bystrow, Brandt, Bnll. se. de l'Ac. de S:t P:bourg, T. X, s. 350.
2) Jfr Sporer, Nov. Semlja in geogr., nat.-hist. u. volkwirthschaftl.

Bezieh.; Petermanns Geogr. Mitth., Ergänz.-heft 21, 1868 s. 98 o. följ.;— äfvensom Die Insel Koljugew; nach dem russischen von Herrn A. S.
Saweliew;Ermans Arehiv fiir wiss. Kunde v.Rusaland,Bd. X, s.313— 316.

3) Heuglin, Notes on the Birds of Nov. Zemlia and Waigats Islands;
the Ibis 1872, sid. 60

—
65.

—
Verz. d. auf N. Semlja und der Waigats

Insel beob. Vögel. Petermanns Mitth. 1872, s. 28, 29 och 76 (jfr äfven
Mélanges Biologiqnes 1871, VIII, s. 222, meddelanden ur bref till Mid-
dendorff).

4) v.Baer, Schilderung des thier. Lebens auf Nov. Z.; Bull. se. de
l'Ac. de S:t Petersbourg 111, n:o 22, och Arehiv fiir Nat.-Geseh. 1839 I,
s. 160. Nästan samma uppgifter återupprepas af Sporer uti nyss citera-
de afhandlings kapitel: Das Thierleben auf und vm Nov. Semlja.
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Tringa minuta. Häckar enl. Heuglin vid Matthewstrait
och funnen på flyttning i sept. mycket allmänt på Waigats-ön
enl. Heuglin; häckar på Matotschin Schar, Heuglin.

Tringa arenaria. Iseptember några cxx. vid Waigats,
Heuglin.

Cygnus minor. En gammal fogel sedd islutet af avg.
vid Nechwatowa (Kostin Schar) enl. Heuglin.

Anser bernicla. Nov. Semlja, v. Baer. Mycket allm. i
stora flockar, Heuglin. Matthewstrait, Grillitt ').

Somateria spectabilis. Häckar mindre talrikt vid Nov.
Semlja och Waigats, Heuglin; seddismå flockar vid Matthew-
strait, Grillitt.

Larvs glaucus. Talrik enl. Grillitt;allm. vid Yugorski,
Heuglin.

Larvs tridactylus. Allm.på vestkusten, men ejiMatthew-
strait eller vid Waigats enl. Heuglin; allm. enl. Grillitt.

Larvs ebumeus. Grillitt uppger att arten finnes temligen
talrikt på Nov. Semlja, men icke häckar på de sydliga delarne;
enligt Heuglin finnes den sällsynt på vestkusten och vid Mat-
thewstrait.

Mergulus alle. Anträffades på drifis iKära viken,Heugl.

Lagges härtill att de ofantliga skaror af gäss, som
besöka Novaja Semlja och hvari Anser bernicla utgör en
del, uppgifvas2) flytta derifråniSSV-lig riktning åt Ru-
skij Savorst itrakten af Petschoras mynning, samt att ön
Kolgujew skildras (Sporer 1. c.) såsom öfverflödande på
gäss, så torde tillräcklig grund icke saknas för den slut-
sats, att de ifråga varande fogelarternas flyttningsstråt
sträcker sig från Hvita hafvets mynning åt NO ut-
efter europeiska Rysslands ishafskust och frän

") Gillitt, On the birds of Novaya Zemlya. The Ibis 1870, s. 303.
2) Enligt Pachtussows dagbok; Sapiski des hydrograf. Depart. des

Ministerium; Bd. I& 11, enl. Sporer 1. c. (Tiden för flyttningen upp-
gifves till medlet af oktober, — sannolikt ett misstag i st. f. september,)
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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.
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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.



66

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.
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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.
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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-
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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.
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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."



106

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.



Tab.
II.

Vinterstationer.

Anser
brachyrhynchus

»

bernicla...

»

leucopsis
...

»

albifrons...
r>

hyperboreus
Tringa

canutus...
Larvs

tridactylus
..

Charadrius
helveticus

Tringa

subarcuata
»

minuta...

7>

arenaria..
Cygnus

minor
..
i

Fuligula
Stelleri..

Somateria
spectabilis

Larvs
glaucus
...

n

eburneus...
Tringa

maritima..
Mergulus

alle
...

Phalaropus
fulicarius

Larvs
leucopterus
..

Brit. ? 5) Brit. Brit.?Brit.Frk. ? X.—
"

—
»

—
n

—
Nsj.(Afr.)

Nordsj.,
V.Eur.,

N.v.
Afr.

—
Afr.

hela
v<

—
n

»

—
r>

n

—
Brit.,Nordsj.

—
Brit.

öarne.
Finmarken

och

Norge;
någon

gång

Nordsjönskuster.Skandinaviens
vestkust

och

Britiska
öarne.

S.

Norge,
Brit.

ö.,

Nordsj.

Finm.
Brit.
ö.,

Nordsj.

Å.

B.

n " n (8.

Nsj.)(Spri(
S.

N.sj.(N.sj.)jstkust. Nord-sjön
o.Kanal. n J5 Nordsj. norraÖstersj.(N.sj.) Finskavikeno.

C.

Vestra
?

medel-
?

hafvet.
Grekl.,Eg.

(Tyskl.)
Sv.

hafvet.

[t
i

mell.
Europa.)

Vestra
Grekl.,Eg.

medel-
Grekl.

hafvet.
Östra

»

medelh.
n

o.

Afr.

53

ostkust.
(Tyskl.)
?

(—
)

(Svarta
h.)

(-)

(-)

(V.

Med.)

Grekl.
Ca.

D.

Step-pernaochPersien. » Kasp.
h.

n Kasp.
h.

(Kasp.
h.)

(Stepp.) (-) Da.
go-li-et. Mon- Baik.Bkl.? ? (-) E.

n n OstindieAustra ?

:

Japan. Amurl. (Daurien). F.- ' jn

och
-—alien.— Och.hfv. —Kamtsch. — (A.

nigricans).
(A.

leucopareia)Kina. — ?

I-I Kamtsch.,
Kur.Kamtschatka.i Kurilerna. Kamtschatka.Kurilerna.Ochotska

h.

G.

0.



125

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.

Vestra
Europa..

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.



137

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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terstationerna, tills arten alldeles upphöratt visa sig. Den-
na konstanta mängd vid hvarje linie beror hufvudsakligen
af tvenne faktorer: artens talrikhet på stället, från hvilket
vägen leder, och hvarje linies lämplighet för de resp. ar-
terna. Följaktligen komma arterna att saknas längs alla
vägar, vid hvilkas begynnelse fogeln icke häckar eller el-
jes förekommer. Af sådan anledning skall man förgäfves
(vilsekomma individer oberäknade) sökaefter t. ex. den ge-
nuint Spetsbergska Anser brachyrhynchus utiandra delar af
verlden än de länder, som ligga invid flyttningslinien B*).
Likaså förekomma Larvs eburneus och Mergulus alle blott
vid vägar, som leda från Ishafvets vestra delar mot At-
lantiska oceanen, men icke ostligare. Anser bernicla och
leucopsis förhålla sig analogt, men förekomma på sätt och
vis äfven ostligare iform af vikarierande underarter,hvilka
å sin sida icke häcka eller flytta längs de vestra vägar-
ne. Anser hyperboreus förekommer hufvudsakligen längs
de ostligare, men aldrig så långt vesterut som vid linierna
B och A, icke heller Cygnus minor och Anser ruftcollis.
Om deremot en art häckar mindre talrikt vid en isolerad
vägs ändpunkt, så uppträder den också fåtaligt längs lini-
en, finnes arten imängd, så blir den under flyttningarna
talrik, hvarpå tab. 111 lemnar flere exempel. Likaså om
en art flyttar fåtaligt vid en gren af någon linie, t. ex.
vid någon afsides punkt af sydöstra Östersjön, kan den
ej heller förekomma annat än fåtaligt vid de dit utmyn-
nande floderna, ifall den ens härifrån skulle draga sig
inåt land.

—
Leda slutligen flere vägar från ett samman-

hängande område, der en art häckar, kan den förekomma
olika talrikt, beroende af alla mer eller mindre komplice-
rade omständigheter, hvilka ofvan blifvit anmärkta såsom

*) De uppgifna fynden vid Petersburg och i Genfer-dalen synas
derföre bero på oriktig bestämning. Hvad man åter menar med den A.
brachyrhynchus, som uppgifves vara funnen uti Indien (enl. Jerdon) har
förf. svårt att föreställa sig.
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betingande vägames geografiska sträckningar och lämplig-
het för hvarje art. För den skull kommer en pelagisk-
eller submarin-litoral flyttfogel från Taimyrlandet ytterst
sällan längs linierna D— F. Linien O åter erbjuder dem åt-
minstone några fördelar, hvarföre de också flytta der få-
taligt. Af samma anledning besöka marin-litorala flyttfog-
lar ytterst sällan linienD,aldrigde ostligareutomG.Deremot
färdas de submarin-litorala foglame öfver hufvud temligen
talrikt längs samtliga linier, emedan de både häcka vid al-
las ändpunkter och kunna komma till rätta vid samtliga,
sedan de engång kommit in på dem. Totalantalet indi-
vider af en art håller sig således nästan konstant
under successiva sträckor af samma linie. Det ut-
görresultanten af flere orsaker, främst artens tal-
rikhet på resp. utgångspunkter, dernäst vägens
beskaffenhet iförhållandetillartensbehof;isist-
nämda afseende eger det vägstycke störstabety-
delse, som ligger närmast utgångspunkten.

För enkelhetens skull har det hittills varit fråga blott
om odelade flyttningsvägar, d. v. s. der foglame strängt
åtfölja en kust eller floddal, och der totalantalet således
framträder på hvarje punkt af vägen. Annorlunda blir för-
hållandet så snart linien delar sig ispridda grenar,hvilka
sedermera åter sammanlöpa, såsom t. ex. vägen A \id
Nordsjön,B omkringbritiska öarne,C vid Östersjöno.s.v.
Då totalmängden af individer sålunda fördelas på flere håll,
uppträder arten på hvarje punkt till mindre antal, än vid
den förenade linien. Ide flesta fall är dock en gren att
betraktas såsom den hufvudsakliga strömfåran, eller sjelf-
va fortsättningen af flyttningsvägen, den nemligen som be-
sökes mest talrikt och är fördelaktigast; på britiska öarne
flytta arterna mest längs ostkusten*), iÖstersjön längs

") Linien X, som hemtar några arter till vestra delarne af Briti-
ska öarne från Island och Grönland, görhärvid förhållandetmera kom-
plioeradt.
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sträckningen öfver Gotland, Ölands ostkust och Skåne.
Bigrenames andelar blifva olika stora imon af samma
omständigheter, som betingade totalmängden vid flyttnings-
linierna; största vigten hvilar nemligen på deras lägeiför-
hållande till hufvudsträckan, och beskaffenhet särskildt vid
förgreningsstället. Dessa omständigheter förklara,hvarfö-
re de undersökta arterna förekomma fåtaligt vid Östersjöns
aflägsnare nordvestra och sydöstradelar, men vid svenska
kusten allt talrikare söderut, vid den tyska åter vesterut;
hvarföre samma arter isådan mängd besöka danska öarne,
Slesvig, Holstein och Helgoland, hvilka ligga just imyn-
ningen af det trattligt sammanträngda innanhafvet; hvar-
före Hollands kuster kunna uppvisa sådana massor af
samma foglar och hvarföre de arter, som sällan komma
ända till Kanalen, de flesta gångerna ertappatsidess sma-
laste del itrakten af Calais. Af samma orsak befinnas
Geneve-dalen och Rhones mynning vara de punkter vid li-
nien Ca, der sällsynta arktiska arter erhållits ofta nog,
utan att de någonsin visat sig annorstädes vid linien.

Vid de flesta vägar förekomma här och der förgre-
nade ställen och äfven der linien är enkel kunna omstän-
digheter inverka störande, så att totalantalet icke med
noggranhet kan iakttagas på en ort. Vill man derföre
approximativt uppskatta individantalet för att jemföra tal-
rikheten på olika ställen längs samma linie eller längs skil-
da linier, så bör denna uppskattning grundas på förhål-
landet uppå sådana orter, som stå isamma förhållande till
hufvudlinierna och äro lika oberoende af störande inflytel-
ser. Så vidt görligt har detta blifvit iakttaget vid uppgö-
randet af tabellen 111. För de flesta arterna har största
vigten kunnat läggas på uppgifterna från norska kusten
såsom betecknande för vägarne A och B, från mellersta
och södra Östersjön för linien C, och från Svarta hafvet
samt mellersta Ural för vägen D. Deremot hafva förhål-
landena vid afsides liggande delar af Östersjön eller vid
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mycket bebodda orter, såsom Petersburgs omgifningar, icke
kunnat anses karakterisera linien C.

Bristen på data om de arter, som närvarande under-
sökning omfattar, gjorde sig känbar redan vid försöketatt
uppgöra en tabellarisk öfversigt af flyttningstidevna och
omöjliggör en på faktisk grund hvilande utredning af äm-
net. Istället må tillses hvilket inflytande ofvan dragna
slutsatser utöfvapå uppfattningen af frågan om flyttnings-
tiderna och enligt hvilka grunder en bearbetning af ämnet
bör anordnas för att leda till resultat. Materialet utgöres
af iakttagelser om de undersökta arternas ankomst till
skilda orter; på dessa data hvfiar således riktigheten af
hvarje slutsats, hvarföre man icke kan egna för mycken
uppmärksamhet åt deras noggranna bestämning.

Erfarenheten har visat, att deifråga varande arterna
anlända till en ort sålunda, att hufvudmassan af individer
både företrädes af spridda foglar, som flytta tidigt (se sid.
39), och efterföljes af ett antal senfärdiga. För skilda ar-
ter räcka dessa tre faser af flyttningen olika länge, äfvenså
på skilda orter. Hvarje arts ankomst inträffar dessutom
icke på absolut samma dagar olika år, utan varierar om-
kring ett medeltal, hvilket således utgör sjelfva utgångs-
punkten för jemförelserna. Man kunde visserligen också
använda observationer om artens flyttning under ett och
samma år *) till ett antal orter, och blefve dermed fri de
årliga variationerna, menistället alltförberoende af ound-
vikliga och jemförelsevis stora observationsfel,somejkunde
elimineras; dessa motvägas åter genom användandet af me-
deldata. För att sådana emellertid verkeligen skola utvisa
livad de åsyfta, måste de härledas endast ur data, som äro
med hvarandra fullt jemförbara, sålunda nemligen att iakt-
tagelser om skilda faser af flyttningen sammanställas livar
för sig. Är resultatet för en ortidetta afseende fullt till-

*) Kesslers metod, se ofvan sid. 8.
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förlitligt, kan en jemförelse med likartade data från an-
dra orter komma i fråga endast om alla äro beräknade
ur iakttagelser från precis samma grupp af ar; iannat
fall äro de icke kommensurabla och resultatet af jemförel-
sen blefve en chimär. Följaktligen, om materialet lemnar
luckor för ett eller flere år, måste det bristande fyllas ge-
nom interpolerade observationer innan medeltalet får be-
stämmas, alldeles ilikhet med hvad som inom meteorolo-
gin numera sker vid beräkning af orters medeltemperatur.
Först genom detta förfaringssätt blifva medeldata tillräck-
ligt exakta för att kunna tjena som grund för slutsatser;
isynnerhet äro försigtighetsmåttenaf vigt då det blir fråga
om nära hvarandra belägna orter, ty tidsskilnaden blir då
ringa. För mera aflägsna kan man åtnöjas med medeltal,
beräknade omedelbart ur det för handen varande materia-
let, men blott med vilkor, att detta omfattar en lång tids-
period, så att observationsfelen kunna anses något så när
upphäfva hvarandra. Ialla händelser är gränsen för ma-
terialets användbarhet uppnådd, då skilnaden emellan de
för orterna beräknade ankomstdata närmar sig sannolika
felet imedeldata; skulle sagda fel t. o. m. öfverstiga tids-
skilnaden, kan någon slutsats så mycket mindre komma i
fråga.

Emedan de undersökta arterna befunnits flytta längs
bestämda och från hvarandra isolerade vägar, komma me-
deldata för en arts ankomst till orter efter hvarandra längs
samma väg att bilda en fortgående serie. Beräknade en-
ligt ofvan angifna grunder komma sådana typiska tidsserier
att återgifva flyttningens normala gång. Förstgenom att
kombinera dem med andra samtidiga och successivt fort-
gående företeelser, som kunna förutsättas stå ikausalsam-
manhang med flyttningarna, samt genom aktgifvande på de
resp. foglames lefnadsvilkor, kan man med en viss grad
af sannolikhet sluta till de orsaker, somisärskilda fall in-
gripit såsom bestämmande för flyttningens fortgång. Exem-
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pelvis utvisar redan den approximativt uppgjorda tab. IV,
att de flesta af vadarne infinna sig längs linienC vid Öster-
sjön tidigare om hösten (avg.

— sept.) och senare om våren
eller åtminstone samtidigt med de andra arterna (maj—
juni); de flesta simfoglarne åter flytta på samma orter se-
nare om hösten (sept.— okt.) samt tidigt om våren (maj).
A andra sidan utvisar en blick på tab. 11, att just de förra
arterna hafva sina vinterstationer längs samma linie vida
sydligare (Medelhafvet, Afrika) än de senare (Nordsjön,
Östersjön); begge grupperna passera således ganska olika
långa vägstycken. Förhållandet blefve än tydligare om
flere pelagisk-litorala foglar skulle upptagits i tabellen.
Funnes nu att tillgå typiska serier af medeldata, rörande
alla i fråga varande arter, så skulle derur utan tvifvel
framgå, att tiden, då en af dem uppträder på en viss del
af någon flyttningslinie, står inära sammanhang med den
vägalängd arten dittills haft att passera från vägens ut-
gångspunkt. Att säga det ena momentet vara ett uttryck
för det andra *), eller att de ståidirekt förhållande till
hvarandra, vore dock att skjuta öfver målet, enär det ena
momentet beror af det andra allenast under samtidig in-
verkan af mångahanda andra omständigheter.

—
Ett annat

exempel. Erfarenheten utvisar, att flyttningstiden för de
pelagisk-litorala foglame, hvilka hemta sin föda ur vatt-
net, om våren inträffar så snart islossningen för sig gått,
om hösten åter någon tid förr än vattnen tillfrysa på orter
vid flyttningslinien. Fullständiga serier af medeldata skulle
troligen bevisa, att dessa arters ankomst nästan uteslutan-
de, andras åter inågon inon beror af islossningen eller
isläggningen vid flyttningsvägarne. Dessabåda exempel ut-
visa, att flyttningstiden beror utaf olika hufvudsakligen
verkande orsaker, iförra fallet af allmän, idet senare af

*) Collingwood, Remarks on the migration of Birds. Rep. brit. ass.
1858, s. 121.
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lokal natur. Dylika vilkor för möjligheten eller tvånget
af en fortsatt flyttning finnas utaf många olika slag, t. ex.
en lämplig eller ogynsam temperatur och väderlek, vindam-
es riktning och styrka, tillgången eller bristen på sär-
skilda födoämnen, stegrad fortplantningsdrift o. s. v.

Om det ådagalägges, att ett sådant moment på någon
ort iväsentlig mon bestämmer tiden för en arts färd fram-
åt, följer deraf likväl ej, att detsamma skall ega lika stor
betydelse under en längre sträcka, utanett annat kan träda
iförgrunden. Så kunna temperaturförhållanden drifva en
art längs linien C ända till Kanalen att öfvervintra; men
långt efter att kölden aftagit uppehåller sig arten ännu vid
Nordsjöns kuster iföljd af riklig tillgång på födoämnen.
Anländ inom Östersjön färdas fogeln måhända imon af
öppen passage och vid Ishafvet skulle födoämnen och rast-
platser åter locka att dröja,om ej arten nalkades sina häck-
ningsplatser och fortplantningsdriften manade den att
skynda. Datum, då en fogel flyttar på en ort, utgör såle-
des resultatet af många samverkande orsaker, hvilka kunna
vara kombinerade på skilda sätt samt ega olika vigt och
betydelse ej blott för skilda arter på samma sträcka, utan
ock för samma art under vägstycken, som följa efter hvar-
andra. Ikomplexen af orsaker äro de lokala mest varie-
rande och betinga således närmast att foglame dröjaolika
länge på lika långa vägstycken, d. v. s. att flyttningsha-
stigheten varierar. Skulle man genom typiska tidsserier
kunna återgifva flyttningens gång, hade man häri en an-
visning om de verkande orsakerna, såväl de allmänna som
lokala, och om den betydelse enhvar haft ienskilda fall;
verkningarna eller ankomstdata blefve härmed återförda till
sina grunder. Tills vidare får man emellertid nöjas med
förmodanden. Det är antagligt, att de nu ifråga varande
arterna under iöfrigt lika förhållanden flytta långsammast
och med de flesta uppehåll längs vägstycken, der det fin-
nes förmonliga rastplatser och god tillgång på föda,ha-
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stigare åter der orterna äro mindre lämpliga; samt att fog-
lame färdas ienfortsättning längs ofördelaktiga sträckor,
nog korta att tillåta sådant. Häri torde orsaken ligga hvar-
före flere arter, som utan tvifvel istora skaror färdas längs
linien C (tab. III), likvisst så sällan, många t. o. m. al-
drig blifvit ertappade under öfverfarten emellan Hvita haf-
vet och Finska viken, ehuru de blifvit iakttagnaiden föga
undersökta nejden af Arkangel. På samma sätt hafva ar-
terna öfver hufvud icke erhållits så talrikt längs linien D
iRysslands inre, som man kunde förmoda af massorna vid
Svarta hafvet. Då foglame utan uppehåll passera längs
floderna, äro de här jemförelsevis oåtkomliga och blifva ej
bemärkta; men vid källorna äro flockarne nödsakade att
öfvergå till ett annat vattensystem, och komma ofta ur den
jemna färden, hvarvid flere eller färre individer lätt ertap-
pas och gifva artens passage till känna. Detta är en or-
sak bland flere, hvarföre foglame vid en ytlig betraktelse
kunde tyckas förekomma mest imellersta Ural, uti Jeka-
terinenburgska guvernementet. Häri ligger äfven orsaken
hvarföre flyttfoglarne anlända till Tarei-nor iDaurien syn-
barligen efter en forcerad färd genom det ödsliga Mongo-
liet (se Räddes meddelande, ofvan sid. 24).

Allt detta gäller såvidt vägen utgöres af en enkel
flyttningslinie. Om den deremot upplöser sigigrenar, ge-
staltar sig frågan delvis annorlunda, ty nu kunna längs
grenarne förekomma dylika vexlingar som förut under suc-
cessiva vägstycken af hufvudlinien; enhvar af dem repre-
senteras nemligen genom sin skilda tidsserie. Jemförelsen
dem emellan åsyftar nu att utreda på hvilka orter inom
förgreningsområdet flyttningens olika faser inträffa samti-
digt, och huru kausalkomplexen vexlar till sammansättning
på skilda, mången gång nära hvarandra belägna orter. Frå-
gan om arternas ankomsttid härstädes blir analog med den
om arternas talrikhet längs grenarne. Största vigten lig-
ger äfven nu på tvenne hufvudsakligen verkande grupper

10
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af orsaker: främst omständigheterna vid förgreningsstället,
dernäst vid sjelfva vägen för öfrigt. Hindras nemligen en
art vid begynnelsen af bivägen att komma in på densam-
ma, kan färden försiggåblott längs hufvudvägen; så snart
deremot hindret faller undan, iföljd af en vexling ikau-
salkomplexen för orten, vidtager flyttningen också längs
bivägen, så vida arten då mera förekommer vid förgre-
ningsstället. Dertill komma ännu verkningarna af vägens
egen beskaffenhet. Om en väg förgrenar sig sålunda, att
en viss linie blir den hufvudsakliga, ligger redan häri ett
bevis att förhållandena längs denna måste vara förmonli-
gare än vid grenarne, och med största sannolikhet kan
man söka denna bivägens mindre lämplighet närmare dess
begynnelse. Der förhållandet är sådant, kommer arten till
grenarne relativt senare än till orter vid hufvudlinien,hvars
tidsserie således blir den omedelbara fortsättningen af den
odelade liniens. — Iförbigående må härvid påpekas en
omständighet, som ytterligare bekräftar de gjorda slutsat-
serna. Det nämndes att flyttningen ivissa fall kan be-
gynna längs en bigren först sedan den fortgått någon tid
längs hufvudgrenen. Om under denna tid största massan
individer redan passerat, kan det ej ens komma ifråga
annat än att arten vid bivägen uppträder relativt fåtaligt,
jemte det att den anländer senare. En arts flyttningstid
och talrikhet uppå en ort stå således ibredd med hvaran-
dra, såsom verkningar af gemensamma orsaker. Flyttnin-
gen vid bivägen representerar så att säga endast sista fa-
sen af fenomenet, sådant det för sig går vid hufvudlinien;
betraktad åter skildt för sig uppnår fenomenet också här
sin kulmination för att småningom aftaga och upphöra.

Då en tidsskilnad eger rum emellan grenarne,komma
alltså de samtidiga orterna icke att ligga ibredd med hvar-
andra tvärs öfver förgreningsområdet eller sjelfva vägen,
betraktad såsom en enda fortgående jemnbred bana;ifall
de tänkas sammanbundna med hvarandra komma nemligen
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föreningslinierna att skära banan isned riktning. Ligga
bivägarne på ömse sidor om hufvudvägen, uppstå tvenne
emot densamma konvergerande linier, som förenas med
hvarandra och bilda en kurva med konvexiteten ditåt flytt-
ningen fortgår, korsande alla grenarne. Korsningspunk-
terna äro de samtidiga orterna och kurvan sjelf kan anses
som förgreningsområdets samtidighetslinie, isepiptes. Så-
som sådan eger linien dock verkligbetydelse allenast ioch
genom korsningspunkterna, enär foglame icke förekomma
på orter emellan dem; linien blir derföre i sjelfva verket
icke sammanhängande utan diskontinuerlig.

Utsträckes räsonnemanget till alla de för arterna upp-
dragna flyttningsvägarne, betraktade såsom grenar från en
gemensam källa, häckningsområdet isin helhet, så befinneß
detsamma vara ialla afseenden tillämpligt, endast att ska-
lan blir större och företeelserna synas tydligare. Jemfö-
relsen bör äfven nu grundas på samtidiga orter, samt åsyf-
tar att leda till enkarakteristik af de skilda vägarne,sedda
ur synpunkten af den för flyttningen erforderliga tiden.
Det är likväl klart, att vi här mindre än förut kunna lägga
fram exakta data, utan få åtnöjas med konseqvenser af det
föregående, hvilka iolika fall kunna ega större eller min-
dre tillämplighet. Granskningen af tidsserierna kan nu ut-
visa, att flyttningen begynner mer eller mindre liktidigt
vid vägames ändpunkter; förekommer faktiskt en tidsskil-
nad, måste orsaken sökas inom kausalkomplexen för linier-
na, och är antingen lokal, beroende af vägens beskaffenhet
vid dess begynnelse, eller af allmän natur, hänförande sig
till vägen idess helhet. Sålunda kan en lokal orsak vid
vägens början inverka på artens relativa talrikhet vid hela
linien, —

en på annat håll kanske förgäfves efterspanad
orsak till artens fåtalighet härstädes. Flyttningen fort-
går sedermera med vexlande hastighet under olika långa
sträckor; i följd deraf komma de samtidiga orterna, lika
litet som de slutliga ändpunkterna eller vinterstationerna
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(se tab. IIo. s. 132— 133), att ligga under samma bredd-
grad. Hela tidsutdrägten för en arts flyttning blir icke
nödvändigtvis densamma längs en väg som vid en annan,
utan beror af en hvars sammansättning utaf olika långa och
olika qvalificerade successiva stycken. Utaf hela tidsut-
drägten åter beror huru länge* fogeln kan dröjaom vintern
vid vägens södra ändpunkt samt om sommaren på häck-
ningsstället. En alltför stor afknappning isistnämnda af-
seende kan åter blifva ett absolut hindrande moment för
artens häckning på en viss ort och dymedelst äfven för
dess uppträdande såsom flyttfogel vid vägar, som leda der-
ifrån, oaktadt ortens egen lokala beskaffenhet skulle vara
för arten lämplig. Man har slutligen anmärkt, att foglame
iallmänhet under vårflyttningen stanna på en ort kortare
tid än under hösten, och att färden således iförra fallet
sker med större skyndsamhet och ordning än idet senare.
Äfven denna olikhet skulle tidsserierna åskådliggöra; här-
vid gåfve de dessutom för olika sammansatta vägar olika
utslag och skulle äfven sålunda bidraga att gifva en full-
ständig bild af tidsfrågan.

Om man på kartan utmärker samtidiga orter vid en
och samma arts alla vägar, erhålles en öfverblick af de
orter, som för denna fogel motsvara hvarandra med afse-
ende å tiden eller äro samtidiga, isokrona. Sammanbindas
alla dessa, så lättas öfversigten,men dermed är också för-
eningsliniernas betydelse uttömd. Arterna besöka nemli-
gen alldeles icke de emellan flyttningsvägarne liggande om-
rådena, hvarföre sammanbindningslinierna ej heller kunna
uttrycka foglames förhållande här, än mindre föranleda
någon positiv utredning af flyttningens fortgång. Förstår
man således med isepiptes en linie, längs hvars hela för-
lopp en på regelbunden flyttning stadd fogelart, befinner
sig samtidigt, så kan ingen sådan uppdragas för dessa ar-
ter; man erhåller allenast korta isolerade stycken, som här
och der stå tätare, närmande sig bildningen af en kurva.
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Om man också egde tillräckligt material af iakttagelser
för att kunna bestämma orterna, der en art befinner sig
liktidigt, samt på detta sätt bildade en isepiptes, blefve det
ihögsta grad vanskligt att på grund af densamma sluta
till flyttningsriktningen på samma orter. Ovissheten livar
limen är tillförlitlig och hvar den iverkligheten måste vara
afbruten, och således är imaginär, skulle obetingadt för-
taga slutsatsen dess betydelse och giltighet. För dessa ar-
ter måste flyttningsvägarne uppdragas först; härefter vid-
tager utredningen huru de sönderfalla i samtidiga eller
isokrona vägstycken. Det senare ligger icke mer inom pla-
nen för närvarande afhandling, som afsett den zoogeografi-
ska utredningen af arterna. Den fenologiska faller på kli-
matologins lott. De isokrona vägstyckena förtydliganem-
ligen icke blott fogelartens beroende af ländernas natur-
förhållanden, utan artens förhållande kan omvändt tjena
såsom uttryck för orternas klimatologiska beskaffenhet.
Frågan hemfaller isådant afseende under en likartad kal-
kylerande behandling, som temperaturförändringar och an-
dra enklare meteorologiska fenomen.

Nyss afslutade utredning hvilar uteslutande på iakt-
tagelser om några få arter, hvarföre också slutsatserna
gälla blott dem, men ännu icke ega allmän giltighet. En-
ligt de inledningsvis meddelade grunderna för valet af ar-
ter ansågos dessa vara lämpligast att samfält inleda en sy-
stematisk behandling af frågan och de hafva äfven befun-
nits flytta längs särdeles enkla vägar. Nu skulle följai
ordningen att lika detaljeradt undersöka också<aj}dra. Af-
handlingen har emellertid vuxit till det omfång att sådant
förbjuder sig sjelft. Då likväl utredningen af ytterligare
en del arter skulle sprida ljus äfven öfver de uppdragna
vägarne, må likväl ungefärliga resultater af några prelimi-
nära undersökningar framläggas redan nu, ehuru med all
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reservation rörande detaljer, som afhandlingen alls icke
åsyftar att närmare bestämma.

Såsom bekant häcka de äkta oceanfoglarne på öar
belägna långt från kontinenten eller på otillgängliga skär
vid fasta landet; så är fallet med slägtena Sula, Fregata,
Phaeton, Diomedea, Procellaria, Puffinus och Thalassidro-
ma. Efter afslutad fortplantning draga de sig ut på öppna
oceanen och tillbringa här nästan hela öfriga delen af
året, antingeninärheten af häckningsorten eller något syd-
ligare. Foglames ovanligt starkt utbildade flygförmåga
tillåter dem att ofta nog stryka vidt omkring *) på ocea-
nen, utan att dessa färder alltid kunna likställas med re-
gelbundna flyttningar. Då hela vida oceanen står dem
öppen blir det svårt att afgöra om de här följa banor,
som kunna geografiskt bestämmas. Arterna och vägarne
äro således iordets egentliga bemärkelse pelagiska (av.
migr. et vice pelagicce) och bilda en grupp, som närmast
ansluter sig till den pelagisk-litorala gruppen. Gamla verl-
dens hithörande nordiska foglar flytta dels längs Atlanti-
ska dels längs Stilla hafven, från Ishafvet åter komma fog-
lame åt ettdera hållet.

Framställningen af de på sjelfva kontinenten häckande
fogelarternas vägar kan helst anknytas omedelbart till den
detaljerade. utredningen af de arktiska arterna; ty många
likna dem till lefnadssätt och förekomstlokaler samt hafva
befunnits flytta längs samma vägar, hvarföre de också
kunna underordnas samma grupper som de. Sålunda be-
tingas flyttningsvägarne för ojemförligt största flertalet ar-
ter vadare och simfoglar af fördelningen emellan vatten
och land,;med andra ord utaf sträckningarna af kuster och
stränder; det är således dessa arter som här främst komma
ifråga.

*) Se Tschudi, Beiträge zur geograph. Verbreitung der Meeresvögel.
Journ. fur Örn. 1856.
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Till de redan förut anförda tre pelagisk-litorala ar-
terna, som häcka äfven på Europas fasta land, kan ännu
låggas slagtet Mormon, hvars ena art M. arcticus flyttar
längs linien A, den andra M. corniculatus längs linien O,
begge ungefär lika långt söderut, som de förutangifna ar-
terna. Måhända kunde räknas hit också någon art, som
besöker Europas nordliga och tempererade kuster (Lestris
catarrhactes?).

Såsom marin-litorala flyttfoglar kunna anföras följan-
de europeiska slägten och arter:

Hcematopus Somat. mollissima Lestris parasitica
Strepsilas Phalacrocorax » pomarina
Recurvirostra Sterna caspia Vria

Larvs marinus Alca.
Dessa häcka och flytta blott vid linier, der saltsjökusterna
spela en mera framstående rol. Alla finnas sålunda vidB
och C, hvilka för de något sydligare häckande samman-
falla till en väg. Vid D åter kunna arterna häcka blott
vid Ishafskusten samt Svarta hafvet och sydligare. Fler-
talet har emellertid sina häckningsställen vid sådana bredd-
grader, att af dessa tre vägar linien D icke kan besökas
annat än tillfälligtvis och ganska fåtaligt. De häcka nem-
ligen ej så sydligt som vid Svarta hafvet; skulle de åter
förekomma högt nog upp längs Ishafvet (Somateria, Uria,
Alca) blir vägen genom land dem alltför lång *). Der-
emot häcka de 3 första och Sterna caspia också eller
uteslutande vid sydligare breddgrader, och finna således
vid Svarta hafvet en ny utgångspunkt, från hvilken de
kunna färdas längs linien D**). Med afseende å dessa ar-
ter blir linien alltså en marin väg. — Några af arterna

*) De högarktiska arterna och individerna af nyss uppräknade 3 släg-
ten flytta så korta sträckor, att de kunde anses följa linien A, och såle-
des räknas till föregående grupp.

**) Sterna caspia uppgifves förekomma också nordligare längs linien,
nemligen vid Öb viken (Pallas).
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förekomma väl ibland äfven vid ostligare flyttningsvägar,
men uppträda regelbundet först vid Asiens ostkust, vanli-
gen från Amurlandet söderut. Anmärkningsvärdt nog re-
presenteras derstädes flere af dem genom något afvika,de,
vikarierande underarter, t. ex. Hcematopus, Phalacrotorax
carbo och vid Ishafvet Somateria.

Såsom submarin-litorala flyttfoglar kunna uppföras
följande arter från norra delarne af gamla verldenj
Charadr. hiaticula Platalea leucorodia Fuligula marila
Limosa rufa Anas tadorna Mergua serrator
Phal. hyperboreus Fultgula nigra Sterna arctica
Tr. alpina (vera) » fusca Lar. argentatus
Totanus calidris » glacialis Colymbus.
Från sina olika häckningsorter flytta dessa foglar längs de
flesta af vägarne B

— Gr, såvidt de nemligen häcka inärhe-
ten af dem. De färdas olika långt nedåt hvarje linie och
företeiallmänhet likasom de förut behandlade arterna myc-
ken omvexlino; sinsemellan beträffande häckningsorternas
och vinterstationernas läge och utsträckning, talrikheten
samt flyttningstiderna. Utaf flere arter också inom denna
grupp finnas på olika ställen vikarierande former, t.ex.af
Anas tadorna, Sterna arctica, Larvs argentatus och Co-
lymbus arcticus. En och annan af dem är icke mer så ty-
piskt submarin, utan står på gränsen till följande grupp.

Vi komma nu till en grupp af flyttfoglar, hvilken hit-
tills saknat representanter. Det finnes nemligen en stor
mängd arter, som häcka uti norra delarne af kontinenten
ihela dess bredd och upptagas om icke såsom häckande,
så åtminstone som regelbundet förekommande flyttfoglar
uti de allra flesta lokalförteckning-arfrån skilda länder inom
Europas breddgrader. De flytta således från och till vid-
sträcktare och mera sammanhängande områden än de förut
afhandlade arterna, och man kan sätta ifråga om de alls
färdas längs geografiskt bestämbara vägar. En eller an-
nan art förekommer väl talrikare på vissa orter än på an-
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dra, men olikheterna äro vanligen ej så stora, att man deraf
kunde sluta till bestämda vägar (se sid. 33, 34). Då der-
tiil ännu kommer, att hit hör ett större antal arter än till
de föregående grupperna, och att i följd deraf ett vida
större material måste begagnas, må vi tills vidare försöka
på annan väg ernå en öfversigt af deras färder.

Till denna grupp räknas ett antal vadare och sjöfog-
lar, som enligt regeln fortplanta sig vid sötvattensamlin-
gar och på sumpmarker, kärr och myrar, såledesiallmän-
het uti det inre af landet; förekomma de häckande vid
hafskusten så sker det åtminstone icke för saltsjöns skull.
Sött vatten synes nemligen vara ett väsendtligt vilkor för
ungarne uti deras spädaste ålder, vare sig att orsaken lig-
ger uti sjelfva vattnets beskaffenhet, uti en deraf beroende
tillgångpå lämpligare födoämnen eller andra omständighe-
ter. Så snart ungkullen vuxit upp och blifvit flygfärdig
begynner familjen göra kortare besökiomgifningarna, och
utsträcker snart sina färder längre bort utmed vattendra-
gen. Numera äro de flesta arterna icke mer bundna vid
sött vatten utan trifvas lika väl vid hafskusterna; dit sam-
las också småningom allt större skaror, hvilka draga sig i
mer eller mindre sydlig riktning och följa än kuster än
floder, allt efter dessas läge. Der foglame flytta längs en
iiafskust sker det således icke emedan de föredragasådana
uppehållsorter, t. ex. på grund af här förekommande sär-
skilda födoämnen, utan emedan kusten lemnar en god led-
tråd och riklig näring iallmänhet; de kunna merendels
lika väl byta denna ledtråd emot någon flod, hvars läge
föranleder dem dertill och som ianfördt afseende är jemn-
god med kusten. Leder således det flodsystem, der en kull
vuxit upp, ett längre stycke väg norrut, så draga sig fog-
lame om hösten uppför floden, om vårenutmed densamma.
Iföljd af vattendragens fysikaliskt betingade sträckningar
komma de derigenom allt emellanåt inåt land till höglända
trakter; men då dessa blifva allt mer olämpliga, ja för nå-
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gra arter t. o. m. otillgängliga förekomstlokaler, undvika
de bergsbygdernaitid och draga sig genom närliggande
dalar eller pass till nästföljande flodsystem, der de passera
utföre till närmaste kust,ifall de ej öfvervintra tidigare.
För denna grupp af arter äro således kontinentens vatten-
drag karakteristiska förekomstlokaler och vägarne äro flod-
vägar *). Arterna och deras flyttningsvägar kunna derföre
kallas fluvio-litorala (av.migr. et vice fluviatiles li-
torales). Då de allra flesta orter på ett eller annat sätt be-
röras af vattendrag, inses lätt att hithörande foglar också
förekomma uti nästan alla trakter, om också olika talrikt.

Nyss anmärktes, att några arter inom föregående
grupp (de submarin-litorala) redan stodo på öfvergång till
denna, emedan de ofta nog draga sig inåt land. Isjelfva
verket öfvergågrupperna småningom uti hvarandra, ty äf-
ven denna lemnar prof på arter, som mycket nog hålla sig
till hafskusterna; på sådana ställen der ett val kommer i
fråga flytta de lika mycket åt hvartdera hållet. Sådana
arter äro
Numenius phoeopus Totanus fuscus Fuligula elangula
Totanus glottis Limosa cegocephala » cristata.

Deremot må såsom mera typiska flodflyttfoglar upp-
föras följande arter från nordligare Europas breddgrader:
Charaårius minor Cygnus musicus Mergus merganser
Numenius arcuata Anser minutus » albellus
Jjimosa cinerea Anas clypeata Sterna minuta
Totanus glareola » boschas » hirundo

r> ochropus n strepera n nigra
n hypoleucus » penelope Larvs canus

Scolopax major » acuta » fuscus
Tringa Schinzii n qverquedula r> ridibundus

» Temminckii » crecca » minutus
» pygmcea Fuligula ferina Lestris Buffonii

Fulica atra » nyroca Podiceps.
') Flodvägarne betecknas på bifogade karta genom svartapunkterade

Unier.
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Försökerman tolka dessa arters fyndorter enligt den
grund för vägames förlopp, som nyss framställdes, må de
typiska arterna afses främst och utredningen af deras för-
hållande inskränkas till den bäst kända verldsdelen, Eu-
ropa, och dess närmaste grannländer; bifogade karta må
härvid tjena som ledning. —

Bland de uppräknade ar-
terna finnes ej mer någon, som skulle häcka på Ishafvets
stora trädlösa öar, utan de nordligaste anträffas på sin
höjd vid Lappmarkens fjellsjöar, de flesta öfriga nedan-
för trädgränsen eller sydligare. Det är gifvet att fog-
lame på Skandinaviska halfön skola flytta från fjellryg-
gen nedåt hvardera kusten; de komma sålunda längs ut-
med norska landet eller kusten och många draga sig tvif-
velsutan härifrån till Danmark. Då emellertid flere af
dessa norska arter under flyttningstiderna uppträdaimängd
på britiska öarne, utan att de häckat der, åtminstone icke
istörre mängd, lider det intet tvifvel, att de ilikhet med
de submarina arterna kommit dit från Norge, delvis äfven
från Island. Deremot hålla de sig icke uteslutande till
kusterna utan spridas öfverallt längs vattendragen; de ar-
ter, som ej stanna här öfver vintern, fortsätta vägen till
Frankrikes vattendrag. — Uti Sverige och Finland samlas
skarorna längs elfvarne från Lappmarken och komma ned
åt Bottniska viken; likaså längs de sydligare strömmarne.
Dock öfvergå foglar äfven inne uti landet omedelbart från
ett vattensystem till ett annat och passera sålunda tvärs
genom landet; på samma sätt kommer en del af de finska
flockarne att färdas genom Östersjöprovinsernas inre de-
lar. Störstamassan anländer dock till Östersjön och flyt-
tar längs dess N— S-liga kuster söderut. Sålunda kom-
mer till innanhafvets sydöstra del ett vida större antal ar-
ter och individer utaf denna grupp, än af den föregående.
Slutligen ändrar kusten sitt lopp och drager sig vertikalt
emot foglames naturliga flyttningsriktning, nemligen från
O till V; men på samma kust mynnar istället ett antal
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större och mindre floder, hvarigenom foglame sättas itill-
fälle att välja emellan kusteu och vattendragen. Detta
stycke af kusten kunde således förliknas vid en fördäm-
ning, längs hvilken den från norden samlade strömmenaf
flyttfåglar drager sig vesternt; dammen genombrytes här
och der, hvarigenom mängden ständigt minskas. Massan
ökas åter genom tillskott från Sverige och britiska öarne,
under det floderna fortfarande afleda skaror söderut inåt
land. En del af foglame från sistnämnda håll bildar så-
lunda den sista utsinande strömmen, som uppnår vestra
Europas kuster och längs dem drager sig ända till Afri-
kas vestkust. -— Detta torde vara den typiska gången af
flyttningen. Nyss anmärktes dock att icke alla arter inom
gruppen äro lika typiska flodfoglar, utan att några hellre
än andra hålla sig antingen till kusten eller floderna. Är
en nordisk fogel relativt mera bunden vid kusten, blir ar-
ten också proportionsvis talrikare representerad uti vestra
Europa; motsatsen åter inträffar, förutsatt nemligen att
arten ej häckar långt söderut, om artens flesta individer
så fort som möjligt taga af inåt land. Iförra fallet närma
sig vägarne de submarin-litorala,idet senare äro de typiskt
fluvio-litorala. Med kännedom af en arts natur iafseende
å dess förekomstlokaler, lefnadssätt och ungefärliga talrik-
het på olika orter kan man således med en viss grad af
sannolikhet sluta till vägarne, som inslås af dess individer
från olika håll. En för gruppen typisk art torde nemli-
gen flytta sålunda, att exemplaren från Finland komma
(utom genom Östersjöprovinserna) till kusten af Pomern,
någon del af de vestligaste dock öfver Åland till svenska
kusten. Längs den sistnämnda flytta åter de svenska exem-
plaren till Skåne, Rtigen och Tysklands vestligare kuster;
de engelska åter anlända till Frankrikes kuster. Från dessa
stycken af kusten draga sig enskilda flockar efterhand inåt
land, medan hela massan drager sig vesterut. Det fram-
går af sig sjelft, att just denna fördelning af individer på
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olika flodmynningar är af synnerlig vigt såsom betingande
slutliga vinterstationerna för individer från skilda häck-
ningsorter. Alla floderna leda inåt mellersta Europa och
för de arter, som stanna redan här öfver vintern, blir för-
delningen af mindre vigt; icke så deremot för dem, som
färdas längre bort. En utförlig berg- och flodkarta kan
gifva öfversigt af dessa senares spridning längs floderna.
Afven inom denna grupp leder Rhenfloden en synnerlig
mängd foglar söderut till Schweiziska sjöarne, der en del
öfvervintrar. Andra färdas längs Mosel, Saone och Rhone
genom sydöstra Frankrike till vestra delarne af Medelhaf-
vet och n.v. Afrika; ett bidrag till denna vagsträckning
lemnar också Elbe genom Maindalen. Största delen af
foglame från Elbe och alla från Öder draga sig åter ge-
nom södra Tyskland till Donau-området. Härifrån kom-
mer en del fortsättningsvis söderut genom bergpassen uti
Schweiz och Österrike ned till Italien, men flertalet torde
draga sig utefter Donaus lopp till Ungernoch Wallachiet.
Längs Weichsel åter flytta foglame genom östraTyskland
och vestra Ryssland till Bessarabien och Donaus utlopp.
Liksom Tysklands nordkust utgjorde en fördämning, låta
bergskedjorna imellersta Tyskland, Karpaterna och Al-
perna, de flyttande skarorna komma fram blott här och der
genom bergpassen och tvinga dem sålunda att göra omvä-
gar. Stora qvantiteter anlända väl på detta sätt till alla
delar af södra Europa, men en betydande del torde dock
komma längs Donau ända fram till Svarta hafvet. — Från
norra Ryssland draga sig samma arter mer eller mindre
omedelbart längs floderna till de mellersta och södra de-
larne samt anlända äfvenledes till Svarta hafvet. ISibi-
rien fortgå flyttningarna likaså till de södra delarne, men
huru långt vidare och längs hvilka vägar beror ännu på
närmare utredning; säkert är dock, att stora massor från
vestra Sibirien färdas genom mellersta och södra Ural till
sydöstra Ryssland och Svarta hafvet, andra till Kaspiska



158

hafvet och stepperna liksom de submarina flyttfoglarne.
Vid Svarta hafvet samlas sålunda ofantliga skaror, som
flyttningstiderna öfverbefolka trakten. Ilikhet med de
förut afhandlade arterna drager sig största delen af dessa
genom Hellesponten till Grekland och öarne samt Medel-
hafvets östra delar. Nildalens beryktade rikedom på nu i
fråga varande arter, hvilka till stor del här tillbringa vin-
tern, är således en omedelbar följd deraf, att här samman-
trängas flyttfoglar från särdeles vidsträckta områden, en
god del af Europas och Asiens norra delar. ■

— Huru långt
de nu ifråga varande arterna flytta längs de antydda stråk-
vägarne beror af hvarje arts natur. En del öfvervintrar
vid mellersta Europas breddgrader, största antalet utiMe-
delhafsländerna,men åtskilligaarter, särdeles vadare,sträcka
sina vinterresor ända ned till sydligaste delarne af Afrika
och Asien.

—
Också inom denna grupp finnas arter, som

på olika orter representeras genom skilda, menytterst nära
beslägtade vikarierande varieteter, de flesta uti Asiens ost-
ligaste delar.

Den nu karakteriserade gruppen af flyttfoglar och vä-
gar har befunnits så nära sammanhänga med de tre före-
gående, att de ömsesides förklara hvarandra. Föralla sla-
gen betingas vägames geografiska sträckningar utaf för-
delningen af vatten och land, eller af strändernas läge; de
kunna derföre sammanfattas till en gemensam afdelning
litorala flyttfoglar (av.migr. et vice litorales), hvil-
ken såsom ett helt för sig koordineras med de förutikort-
het behandlade pelagiska flyttfoglarne (s. 150). — Då förf.
afsett att grunda sin utredning af flyttningsvägarne på de
litorala arterna, som onekligen lämpa sig bäst för en in-
ledande undersökning, kunde framställningen af vägames
sträckningar afbrytas här. För öfversigtlighetensskull må
dock ännu ikorthet ordas om de återstående grupperna,
som kunna uppställas, för att dermed utvisa huru de an-
sluta sig till de föregående samt ungefär hvilka arter till-
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höra dem. Häraf komma nemligen omständigheter att fram-
stå, som sprida ett visst ljus också öfver de litorala arter-
nas vägar.

Det blef nämndt, att en del af de fluvio-litorala fog-
lame drager sig helt och hållet inom land från ett vatten-
system till ett annatoch kommer till kusten blott der denna
sträcker sig tvärs öfver flyttningsriktniugen; ett härmed
jemförligt förhållandeblir regel utinästföljandegrupp. Ett
stort antal arter af alla ordningar flytta nemligen icke
strängt efter floderna, utan mer eller mindre typiskt längs
dessas begynnelse, myrar, kärr och andra sumpmarker. I
följd af fysikaliskt betingande orsaker bilda försumpnin-
garne mer eller mindre sammanhängande terränger uti kon-
tinentens inre delar, och längs dem flytta nu foglame före-
trädesvis; men om kuster eller floder finnas inärheten och
hafva lämplig riktning, kunna äfven de tjena till ledtråd
för flyttningen. Sistnämnda förekomstlokaler äro således
för dessa arter hvad oceankusterna äro för de litorala,lämp-
liga men icke specifikt betecknande för arten, och grup-
pen kan derföre ej heller inrymmas bland de litorala,utan
bildar hellre en egen afdelning, kärr-flyttfoglar *) (av.
migr. palustres), likställd med de pelagiska och litorala.
Hit kunna räknas:
Circusf Motacilla flava Scolopax gallinago
Emberiza schoeniclus Calamoherpe? » gallinula

» rustica Char. apricarius Grus cinerea
y> pusilla Vanellus cristatus Ardea

Anthus pratensis Machetes pugnax Ans.cinereus (par-
» cervinus. tim?)

Liksom förut äro skilda arter mer eller mindre typi-
ska för gruppen och bundna vid förekomstlokalen. Man
inser lätt, att flyttningsvägarne inom denna afdelning icke
mer bilda noggrannt begränsade, om ock förgrenade linier,

") Uppå kartan äro dessa foglars stråkvägar icke upptagna.
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utan mer eller mindre breda bälten. Om deras sträcknin-
gar kan en berg- och flodkarta lemna den bästa föreställ-
ning, då man aktar på lågländernas fördelning och läget
af sådana lokaler, som hindra framfärden, nemligen bergs-
ryggarne; foglama undvika eller kringgå dem, så vida de
ej erbjuda några genomgångsställen. — ISkandinavien fär-
das arterna derföre mer eller mindre från N till S; en del
går från Norge till britiska öarne. ITyskland gifver alp-
kedjornas läge flyttningen en stark dragning åt SV, ställ-
vis rättiO— V;iöstra Europa är dels en NO— SV-lig,
dels en N— S-lig direktion den rådande. Det ärisynner-
het denna och föregående grupp, som de allmänt hållna
redogörelsernaom flyttningsvägarne afse,hvarom ofvan sid.
14— 28 varit fråga. Begges vägar påminna iallmänhet
mycket om hvarandra, särdeles uti sydligare länder, der
de till en del sammanfalla, ty de betingas temligen ome-
delbart utaf landets höjdförhållanden.

—
Bland andra ar-

ter hör hit också tranan, ehuru den mindre än andra beror
direkt af sumpmarkerna, utan hellre hålles inom stråkvä-
games gränser genom de hindrande bergsryggarne. Dess
vägar gå derföre inorra Tyskland strållikt från Riigen åt
SV, samlas iMain-, Rhen- och Rhone-dalarne och gå öfver
till Afrika; arten passerar derjemte fåtaligt genom Baiern
och Ungern, talrikt genom östra Europa, och kommer så-
lunda till Svarta hafvet förbi Smyrna och till Egypten.
Deremot visa sig tranor sällan eller aldrig uti trakten af
Stockholm, på danska halfön,iHolland,Böhmen,öfreIta-
lien och dylika orter. — Slutligen må tilläggas att inom
denna liksom inom de föregående grupperna flere arter på
skilda ställen representeras genom geografiska underarter,
särdeles uti Asiens ostligaste delar.

De pelagiska, litorala och kärr-flyttfoglarne bilda så-
ledes tre afdelningar af foglar, hvilkas flyttningsvägar i

*) Se Sundevalls Svenska foglar 22 hft, 1871, sid. 315—316.
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större eller mindre grad betingas af vattnet och dess för-
delning på jordytan; tillsammans utgöra de en hufvudaf-
delning: vatten-flyttfoglar (aves migr. aqvatiles).
Ijemnbredd med denna står en annan, 1and-flyt fcfog-
larne (av. migr. terrestres), till hvilken höra alla öf-
riga, således ett fåtal af vadarne (Rallidce) och simfoglar-
ne (sädgässen) samt största flertalet af de öfriga ordnin-
garna. Äfven inom denna kunna grupper särskiljas, be-
tingade utaf olikartade förekomstlokaler, sådana som sam-
manhängande öppna fält (för sparfvar och lärkor), af od-
lade nejder med blandskog (finkar, många sångare),af barr-
skog (korsnäbbar) m. m. Enhvar af dessa lokaler kan
hafva erhållit sitt upphof från sumpmarker med olika ve-
getation, eller också kunna omvändt de förra förvandlas i
de senare. Ienlighet med denna lokalernas slägtskap bil-
dar

'
hvarje grupp af landflyttfoglar turvis slutpunkten uti

den hittills uppställda följden af vattenflyttfoglar, men in-
bördes bilda de icke en serie, som vore omedelbar fort-
sättning af vatten-flyttfoglarnes. Landfoglarnes förekomst-
lokaler utgöra merendels större eller mindre fläckar, som
ligga spridda om hvarandra; de af olikartade lokaler be-
roende foglame komma för den skull att flytta längs nä-
stan samma geografiska sträckningar, påminnande om kärr-
foglarnes. Ehuru vägarne sålunda geografiskt sammanfalla,
äro de icke desto mindre typiskt differenta, såsom beroen-
de af olika grunder. — Foglame äro iolika grad bundna
vid sina lokaler, allt efter enhvars sätt att verkställa flytt-
ningen. Mesarne t. ex. flyga från träd till träd, några
andra arter från en skogsdunge till den nästföljande,
hvaremot flere arter passera längre vägstycken isender
och slå ned först der de ämna hvila eller söka sig föda.
Af denna anledning tyckes det som skulle några arter nä-
stan alldeles icke bero af bestämda lokaler. Liksom tra-
nan iföregående grupp hindras också här de merasnabb-
flygande, isynnerhet svalorna, knappast af annat än höga

11
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fjellryggar och vidsträckta haf. Det är klart att sådana
landflyttfoglars vägar blifva vida svårare att utreda än alla
andras, ja knappast någonsin torde kunna noggrannt upp-
dragas livad de skilda individerna beträffar. Att dessa fog-
lar likväl uti ländernas topografiska beskaffenhet hafva en
fullt noggrann ledning för vägen kan icke betviflas, då
man vet, att de om vårarne återfinna sina förra bon. —
Förf. har emellertid icke för afsigt att uti närvarande af-
handling ens ikorthet behandla denna afdelning.

Enligt hvad dessa preliminära undersökningar gifva
vid handen, åtföljer således en del af de på kontinenten
häckande foglame samma flyttningsvägar, som de högark-
tiska arterna. Med samma detta vetenskapligt bevisas kom-
ma de sekundära slutsatserna angående flyttningsvägarne
att ega giltighet äfven för dessa kontinentens arter. De-
ras vägar äro isolerade från hvarandra (så vida ej arten
häckar så sydligt, att linierna B och O sammansmälta till
en); individerna flytta längs samma väg höstoch vår, samt
återkomma till sitt gamla hemland; enahanda regler torde
bestämma artens talrikhet och flyttningstider. Slutligen
blir det nu lika omöjligt som för de föregående arterna
att uppdraga kontinuerliga isepipteser; flyttningens sam-
tidiga förlopp åskådliggöres deremot på olika orter ge-
nom isokrona vägstycken.

Något annorlunda förhåller det sig med de på konti-
nenten förekommande fluvio-litorala, kärr- och land-flytt-
foglarne. Deras vägar bilda iallmänhet mer eller mindre
förgrenadebälten, ibland ganska breda, och de skilda gre-
narne anastomosera med hvarandra tidt och ofta. Foglame
kunna således ej blott flytta inom bältet iolika sträcknin-
gar, utan också komma från ett liufvudbälte till ett annat,
samt vår och höst färdas längs skilda grenar och derige-
nom komina till nya häckningsplatser. Talrikheten kan
också vexla och reglerna för flyttnings tiderna torde äfven-
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ledes röna ett störande inflytande. Men möjlighetenaf dy-
lika oregelbundenheter förhindrar ej att samma allmänna
plan ligger till grund för flyttningarna också här, ehuru
undantag inträffa lättare. En borgen derför, att så är, lig-
ger just uti det anmärkta faktum, att foglame om våren
återfinna sina förra bon, hvilket ornitologer med den stör-
sta praktiska erfarenhet (Naumann, Brehm, fader och son,
m. fl.) anse vara regelninaturen. Man torde säkrast träffa
sanningen, om man jemför de nu ifråga varande grupper-
nas vägarideras helhet med mindre och förgrenade delar
utaf de föregående gruppernas flyttningslinier och här till-
lämpar de för sådana områden giltiga reglerna. Hvad som
ide förra grupperna var undantag, blefve sålunda för de
senare regel, med skilnad blott, att här ej finnas flyttnings-
linier utan bälten. De samtidiga ankomst-orterna blifva
följaktligen talrikare och den linie, som förenar dem, kon-
tinuerlig inom hvarje gren af bältet; isepipteserna blifva
således mera sammanhängande och deras kurver mera ut-
jemnade*), antydande läget af hufvudsträckningarna vid
flyttningen. I. samma mon blifva tidsskilnaderna emellan
orter nära hvarandra mindre, och således nödvändigheten
allt större att med yttersta kritik **) beräkna medelan-
komstdata för orterna, ifall man med Middendorff vill ut-
reda foglames flyttningsriktning pågrund af isepiptes-styc-
kenas böjningar.

Kastom nu en blick på de grupper af flyttfoglar och
flyttningsvägar, till hvilkas uppställande anledning förefun-
nits, för att genom anställd jemförelse ådagalägga deras
förhållande till hvarandra. De befunnos vara följande,
enhvar representerad genom en typisk art såsom exempel.

*) Jemför kartorna till Middendorffs Isepiptesen Russlands.
*") Se ofvan sid. 141—142.
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A. .4t>es migratorice aqvaticce.
I.— pelagicce Thalassidromapelagica

11. —
litorales

a)— pelagicce-litorales Fuligula Stelleri
b)— marince- » 1 bernicla
c) — submarince- » Tringa subarcuata
d) —

fluviatiles- » Totanus hypoleucus
111.

— palustres Machetes pugnax.
B. Aves migratorice terrestres.

J- T " "—
— ".._- _^_ -,_

_
Uppräknadeidenna ordningsföljdbilda flyttfogelgrup-

perna en tydlig och oafbruten serie hvars extremer äro
hvarandras fullständiga motsatser*). Ytterst på begge si-
dor finnas foglar, som hafva de mest olika uppehållsorter,
men hvilka hvar på sitt område äro så litet som möjligt
bundna vid bestämda orter och derföre kunna görade mest
vidsträckta exkursioner (albatrosser, svalor). Mellanlänkar
utgöra arter, som flytta å ena sida längs enkla, få och di-
stinkta linier, å den andra längs greniga, talrika och breda
bälten, anastomoserande med hvarandra; å ena sidan från
mindre och splittrade häckningsorter till vidt spridda vin-
terstationer, å den andra från och till vidsträckta, sam-
manhängande områden; å ena sidan verkliga oceanfoglar,
å den andra sådana, som med verldshafven hafva intet att
skaffa. Men itrots af dessa kontraster finnas inga plöts-
liga språng emellan skarpt begränsade grupper utan en-
hvar öfvergår omärkligt uti de två närmaste sålunda, att
hvad som inom en grupp undantagsvis kan inträffa, och
för somliga arter verkeligen ofta nog sker, blir regel inom
den nästföljande. Oceanfoglar komma helt naturligt ibland
att flytta längs kusterna, oceankustfoglarne till innanhaf-
ven, ja t. o. m. öfver land, hafskusternas flyttfoglar förle-

") För enkelhetens skull måidet följande alltid de pelagiska fog-
lame anses som seriens begynnelse-, och landfoglarne som dess slut-grupp.
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das mångenstädes inåt floderna och flodfoglar draga sig
till någon del äfven längs mindre vattendrag samt sump-
marker, likasom slutligen dessa trakters flyttfoglar också
färdas längs öppna torra marker. Omvändt kunna likaså
landfoglar iländer, der vägarne sammanträffa, följa floder
och kuster; mångenstädes tvingas de t. o. m. att flyga öf-
ver kortare sträckor af öppna hafvet. Inom hvarje grupp
är någon art mera benägen för sådana undantagsfall än
andra, och inom samma art likaså individer på en ort mer
än de på en annan(se sid.151, förranoten). Undantagsfallen
lända så till förklaring af regeln för nästföljandearters för-
hållande. Härigenom framstår tydligt nödvändigheten af
flyttningsfenomenets strängt systematiska granskning, hvil-
ken utgående från enklare fall steg för steg leder sig till
de mera invecklade; likaså tydligt kan ett motsatt förfa-
rande icke lemna bestämda resultat.

Den svenske ornitologen Wallengren*) har uppställt
en serie af samma grupper med afseende å foglames före-
komstställen iSkandinavien under häckningstiden och plat-
sen för deras bon; dessa grupper hafva t. o. m. kunnat
fördelas uti ännu mindre delar iföljdderaf, att häcknings-
platsen är stabil, hvaremot flyttningsorterna ständigt om-
bytas. Wallengrens fördelning af arterna på grupper af-
ser väl endast förhållandet på nämnda halfö och eger der-
för icke allmän giltighet, hvarutom också åtskilligamindre
inkast kunde emot densamma göras; men oberoende häraf
inser man lätt, att de lika benämnda och hvarandra mot-
svarande grupperna af begge serierna ingalunda nödvän-
digtvis komma att omfatta samma arter. Åtskilliga foglar
följa visserligen under flyttningarna samma slags lokaler,
som de häckningstiden besöka,och tillhörasåledes ibegge
serierna samma grupper, men många arter vexla regelbun-

*) Wallengren, Briitezonen der Vögel innerhalb Skandinavien. Nau-
mannia 1856.
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det förekomstlokal och uppträda ibegge serierna inom
skilda grupper. En mängd foglar, som kläcka t. ex. vid
söttvatten, flytta längs saltsjökuster,andra häcka på kärr
och myrar, men flytta längs floder o. s. v. Sjelfva vexlin-
gen af grupper sker dock alltid enligt den bestämda re-
gel, att arten i flyttfogelserien uppträder i en
föregående*),ihäckfogelserien åter ien efterföl-
jande grupp, men icke tv ert om. Åtminstone känner
förf. ingen enda fogelart, som skulle öfvergå längre fram
i serien, medan talrika exempel kunde anföras på arter,
som följa den gifna regeln.

Fäster man afseende vid flyttfogelgruppernas geogra-
fiska fördelningunder häckningstiden**), befinnas uti norra
hemisfären de pelagiska arterna företrädesvis tillhöra de
tempererade klimaten, hvarest oceanerna hafva större ut-
sträckning än inorden, der åter landmassorna taga öfver-
hand. Iföljd af kontinentens läge äro de nordligaste möj-
liga häckningsplatserna belägna vid hafvet och häckfogel-
faunan ihöga norden bildas derföre till största delen af
flyttfoglar inom de första grupperna af litorala arter. De
fluvio-litorala åter äfvensom kärr-flyttfoglarne uppträda först
inom kontinentens skogbevuxna delar. Landflyttfoglarna
slutligen förekomma väl redan vid ishafskusterna,men blifva
öfvervägande egentligen först sydligare, isynnerhet under
mellersta och sydliga Europas breddgrader. Gruppernas
anförda ordningsföljd motsvarar således något så när deras
geografiska dislokation på jorden under häckningstiden:
serien forto-år från norr till söder.

Vidkommande åter de enskilda arternas fördelningpå
olika grupper befunnos vadarne och simfoglarne företrä-
desvis upptaga den förra hufvudafdelningen, de öfrigaord-

') Se noten sid. 164.
**) Med afseende å häcknings- och vinterstationerna, hvarom idet

följande ordas, hänvisar förf. till sin framställning af de resp. arternas
allmänna utbredning, meddelad uti Finlands foglar, senare afdelningen.
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ningarna åter den senare. Slägtena äro fördelade på olika
sätt. Somliga ega sina flesta arter inom någon viss grupp,
t. ex. fam. Alcidce uti de första mera marina, Tringa och
Fuligula bland de submarina, Totanus och Anas åter bland
de fluvio-litorala arterna. Isådana fall finnas de åter-
stående placerade uti grupperna näst intill ienlighet med
nyss uttalade allmänna regel om gruppernas geografiska
dislokation. Man finner nemligen att de arter af slag-
tet, hvilka befunnits tillhöraen föregåendegrupp
uti flyttfogelserien,iallmänhet häcka nordligare
än flertalet; de åter, som isamma serie stå mera
mot slutet bafva öfver hufvud också ett sydligare
hemland. Härvid bör likväl läggas synnerlig vigt der-
uppå, att jemförelsen icke göresemellan godtyckligt valda,
utan blott emellan eqvivalenta, nära beslägtade arter. Då
således ett större slägte är fördeladt enligt arternas in-
bördes förvandtskap,må endast de jemföras, som höra till
samma på goda skäl antagliga underslägte. Sådana arter
häcka vanligen icke på samma orter *) utan mer eller min-
dre aflägset från hvarandra, antingen under samma bredd-
grad, ihvilket fall de vikariera för hvarandra uti ost- och
vestliga länder, eller också vid olika polhöjd. Såsom exem-
pel på nära beslägtade arter, hvilka häcka den ena inord-
ligare den andra isydligare länder, må anföras följande
parvis uppräknade arter:

Charadrius hiaticula — minor
n helveticus — apricarius

Numenius phoeopus — arcuata

Limosa lapponica — cegocephala
Tringa subarcuata — alpina

n minuta
— Temminckii

Anser arvensis — cinereus
n albifrons

—
minutus

") Häcka de på samma ort, bero de istället af olika förekomstlo-
kaler och födoämnen.
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Somateria spectdbilis —
mollissima

Fuligula marila — nyroca
Sterna arctica

— hirundo
Larvs leucopterus — glaucus
Colymbus glacialis

—
arcticus.

Ide allra flesta af dessa fall inträffar det isjelfva ver-
ket, att den angifna regeln är gällande, idet den nord-
ligare häckfogeln hör till en fiyttfogel-grupp, som iserien
går före den sydligares. Också dessa arter vikariera så-
ledes för hvarandra, ty de backa på skilda orter och flytta
längs olika vägar: de uppträda uti samma, medan de ost-
och vestliga formerna vikarierauti skilda delar af kontinenten.

Slutligen vilja vi tillse huru det förhåller sig med
den andra ändpunkten af foglames vägar, vinterstationerna.
Dessa kunna vanligen icke begränsas så noggrannt som
häckningsområdet dels på grund af vår bristande känne-
dom, dels af anledning, att foglame under den kalla delen
af året föra ett mera kringströfvande lif och olika år ut-
sträcka sina färder olika långt. Flere arter, som färdas
längs smala flyttningslinier öfvervintra längs dessas syd-
liga delar utan att synnerligen sprida sig på längre af-
stånd; de ega således vinterområden, som äro utdragna på
längden, medan andra foglar såväl flytta som öfvervintra
längs breda bälten. Jemför man dock

—
äfven nu blott

med afseende å mycket nära beslägtade vikarierande arter— läget och yttersta utsträckningen af vinterområdena,
d. v. s. breddgraderna, hvarunder arterna öfvervintra, så
finner man ofta en betecknande olikhet: en stor del nord-
ligare häck foglar tränga längre åt söder än de
sydligare; dessa senares vinterstationer hafva åter vanli-
gen sin norra gräns nordligare än de förras. Tydli-
gast framträder detta hos de anförda arterna af slägtena
Charadrius och Tringa, hos andra mindre tydligt eller
blott såsom en tendens dertill. Icke så dock som vore
regeln allmänt giltig, ty för talrika arter stå häcknings-
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och vinterstationerna iannat geografiskt förhållande;detta
inträffar särdeles om jemförelsen gäller arter, som icke
borde likställas, emedan de ej äro särdeles beslägtade,
men väl hafva olika lefnadssätt, häcka aflägset från hvar-
andra, måhända såsom ost-vestliga vikarier, eller slutligen
flytta endast korta distanser.

Samma räsonnemang, som nu gällde beslägtade och
inom systematiken erkända arter, kan utsträckas till ännu
närmare hvarandra stående former från olika delar af en
arts häckningsområde. Många af de nyss uppräknade "ar-
terna" förtjena alls icke att anses såsom annat än geo-
grafiska varieteter, t. ex. Tringa minuta och Temminkii,
Anser albifrons och minutus, Larvs leucopterus och glau-
cus; dessa vore således exempel på dylika former, men
äfven andra må anföras. Europeiska kontinentens Anser
arvensis från lappmarken öfvervintrar ofta nogimellersta
Tyskland, hvaremot Naumanns Anser segetum, hvilken förf.
framställt såsom Novaja Semljas sädgås (A. rufescens Br.),
drager sig isamma trakter längre åt sydvest till midvin-
tern; den senare anländer också till Tyskland enmånad förr
om hösten och lika mycket tidigare om våren, än den
förra, under de år då ingendera arten stannar öfver vin-
tern. Förf.har på sådan grund också uttryckt den för-
modan (Finlands foglar II), att nordens Tringa alpina
skulle flytta sydligare än Tysklands Tr.Schinzii. Att an-
föra flere förmodanden är icke af vigt, då maniallmän-
het nog mycket förbisett eller förvexlat sådana närstående
former och derföre ej har att tillgå säkra uppgifter.

Om regeln befinnes vara giltig förmycket närstående
arter och för former, som äro ännu närmare beslägtade,
geografiska varieteter, synes all sannolikhet vara för han-
den, att den för många arter är utsträckt också till indi-
vider af samma slag. De klimatiska vexlingar, som höst
och vår betinga en arts uppbrott, inträffa merendels icke
på samma tid vid skilda breddgrader: om hösten träffas
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deraf tidigast de individer, som häcka nordligast, om vå-
ren åter de som öfvervintra sydligast (förutsatt att arten
stannar inom norra hemisferen). Imon häraf sätta sig
foglame irörelse. En gång stadda på flyttning torde de
icke alltid stanna vid första tillfälle, särdeles som före-
komstlokalerna här upptagas af andra individer,utan flytta
vidare. Dessa individer komma sålunda att längsta tid
befinna sig på flyttning och färdas derföre också antagli-
gen längre väg än de andra: foglame längst från norden
öfvervintramestsydligt och återvända omvåren tillsina förra
häckningsplatser,samt färdas alltså förbi de sydligare häck-
foglarne. En dylik förbiflyttningmåste dock varaberoende
af vägalängden, läget af häcknings- och vinter-områdena
m. m. Föranledas deremot individerna till uppbrott på de
flesta ställen samtidigt eller stanna foglame under färden
så snart ej trängande nödvändighet drifver den vidare,
komma individerna icke förbi hvarandra utan flytta succes-
sivt framåt. Det kan icke slå fel, att flyttningar ske på
begge sätten, men så länge tillräcklig faktisk grund för
slutledningar icke finnes må det lemnas åt framtida under-
sökningar att afgöra när det ena sker och när det andra.
Enligt denna uppfattning ligger således ingen verklig utan
blott en skenbar motsägelse deri, att skilda ornitologer
hyst olika åsigter i frågan: Middendorff *) och Nilsson**)
antaga en successiv rörelse, Sundevall***) åter en förbi-
flyttning.

Om en arts häcknings- och vinter-områden ligga så
nära hvarandra, att de delvis sammanfalla och om dess in-
divider på sätt nyss blef anfördt, flytta förbi hvarandra,
är arten uti hela utbredningsområdets periferiska delar en
verklig fl,yttfogel. Uti de centrala länderna åter är arten

") Middendorff, Die Isepiptesen Russlands; sid. 140.
*") Nilsson, Skandinavisk fauna; foglame I, inledningen.

"**) Sundevall, Om flyttfoglar. Sv. V. Akad. förh.1846, sid. 116.
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stationär; individerna flytta icke bort utan stryka blott
omkring i trakten; arten är således här en strykfogel.
Strykandet är idessa fall en påbegynt, men icke genom-
förd flyttning, och kan jemväl iallmänhet så uppfattas*).— En verklig flyttning likasom också strykandet föregås
ofta af en vexling utaf förekomstlokal, beroende dels af
tillgången på födoämnen dels af andra orsaker. Det fin-
nes foglar, som höst och vår regelbundet utbyta sin dit-
tills varande förekomstlokal emot en annan,menicke flytta
från orten; platserna äro belägna om hvarandra på ett
mindre område, inom hvilket de således stanna*). Dessaäro
stannfoglar med lokalförändring; de komma sig icke ens
att stryka, än mindre till verklig flyttning. Sist har man
foglar, som dröjahela året på samma ställe,verkliga stann-
foglar, hvilka således visa ingen tendens till årliga vex-
lingar af uppehållsplats. — Huru maktpåliggande det än
är, att de olika kategorierna isin typiska form skiljas åt
från hvarandra, är det af icke mindre vigt för den rätta
uppfattningen af flyttuingsfenomenets genesis och natur,
att också sambandet eller öfvergångarne dem emellan fram-
hållas, sådana de i verkligheten förefinnas, ty häri ligger
säkert en vink om tolkningen af de dunkla frågorna.

Hvartenda lands fogelfauna kan uppvisa arter, som
säges vara vilsekomna eller visa sig blott tillfälligtvis, och
derföre egentligen ej tillhöra landet. Vanligen fäster man
vid dem ett stort intresse emedan de äro sällsynta och så-
ledes uppfattas som märkliga företeelser; då emellertid
denna synpunkt ej kan tillerkännas vetenskapligt värde,
komme dylika fynd isjelfva verket att erbjuda intet märk-
värdigt, om icke det, att de ej förekomma oftare; ty af

*) Se härom: L. Brehm, Der Zng d. Vögel. J. f. O. 1856 s. 240,
och E. A. Brehm, Das Leben der Vögel. Glogau 1867 s. 285.
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alla djur äro de lätt rörligafoglame mest ifara att komma
vilse till aflägsna länder, särdeles under flyttningarna*).
Likväl kan ett visst intresse ingalunda frånkännas fyn-
den, om afseende fästes vid deras orsaker och förklaring.
Literaturen erbjuder ännu intet försökisådant syfte, då
det ju ligger isakens natur, att de regelbundna flyttnin-
garna först måste vara något så när utredda, innan de ore-
gelbundna kunna förstås. Närvarande afbandling har hit-
tills åsyftat de förra,hvarföre det är isin ordning att nu
pröfva slutsatsernas giltighet också med afseende å de
senare.

Man plägar vanligen särskilja tre olika slag af ore-
gelbunden flyttning, likställda med hvarandra:

1) verkligen vilsekomna enstaka foglar, som anlända
till orter, dem arten eljes icke besöker.

2) plötsligt och talrikt uppträdande arter, som öfver-
svämma länder, ihvilka de förut icke förekommit, men
sedermera åter försvinna på obestämd tid.

3) småningom iett land invandrande arter.
Vid denna indelning fästes uteslutande afseende å det

sätt, hvarpå foglame uppträda uti ett land, der de under
vanliga förhållandenicke förekomma eller med andra ordpå
slutresultatet af flyttningen. Detta är visserligen en iögo-
nen fallande, men icke desto mindre hvad förklaringen be-
träffar fögaupplysande indelningsgrund. Ty foglamekunna
anlända till en ort från de mest olika håll, på olika vägar
och i följd af särskilda anledningar; de enskilda fallen
borde i rnon häraf också uppfattas olika, men ingalunda
sammanblandas. För att ernå en merarationel indelnings-
grund torde man böra utgå omedelbart från de resultat,
som föregåendeutredning om de normala flyttningsvägarne
gett vid handen, och återhemta reglerna för dem.

*) Sundevall, Sällsynta svenska foglar. Sv. V. Akad. Öfv. 1846
sid. 73.
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Hvarje fogelart, som flyttar längs sina bestämda vä-
gar, visar under skilda år små olikheter beträffande vägens
utsträckning, —de årliga variationerna. Vanligen äro dessa
föga betydande, men om de någon gång antaga störrepro-
portioner, leda de till formliga oregelbundenheter iartens
flyttningsvägar. Orsakerna kunna vara af olika slag. I
många fall hafva stormar och oväder bragt foglame från
deras rätta väg och fört dem till fremmande nejder. Ian-
dra åter kan det af någon tillfällig anledning hända, att
individer under flyttning skilja sig från hufvudflocken och
blifva efter, men sedermera åter ansluta sig till en annan
förbiflyttande skara. Om denna råkar tillhöra en annan
fogelart, som flyttar samma väg längre bort, eller helt an-
dra vägar är den förra arten (hör till en annan grupp),
och om fremlingarne det oaktadt följamed, komma de till
orter, dit de eljes icke skulle anländt: de flytta vilse. Ef-
teråt träffas de antingenisällskap med samma fremmande
art eller å nyo efterblifna, ensamma. Af sådan anledning
finnas vanligen uti de skaror af trastar, finkar eller lärkor,
som besöka det inre Tyskland, äfven individer af andra
arter; vid kusterna förekomma oftast iflockarne af Tringa-
arter exemplar af Totanus, Numenius eller Charadrius;
Anas-arter flytta tillsammans, likaså Fuligulce. Vanligen
äro arterna något så när jemnstora eller föra likartadt lef-
nadssätt; ibland åtföljas dock ganska olika arter, exempelvis
har man inorra Finland sett en svärta, Fuligula fusca,
följa en flock flyttande svanar.
Iallmänhet är det för slutresultatet af föga vigt hvil-

ken första orsaken varit till uppkomsten af oregelbunden
flyttning, och härpå kan ej grundas någon indelning och
tolkning af de enskilda fallen. Vida större betydelse kan
deremot tillmätas tvenneandra moment, som samfäldt gifva
företeelsen dess karakter och form. Utaf skilnaden emel-
lan egenskaperna hos fogelns normala och dess nya väg
beror vilsefärdens större eller mindre onaturlighet. Der-
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emot beror orten, dit fogeln anländer, såväl utaf orten,
hvarest afsteget från ordningen inträffade, som af de båda
vägames geografiska sträckning. Dessa omständigheter
bestämma tillsammans flyttningens slutliga utgång, d. v. s.
huru fogeln reder sig på fremmande botten och huru långt
den kan komma.

Då alla flyttfogelgrupper kunna visa exempel på ore-
gelbundenheter, men närvarande afhandling befattat sig i
detalj endast med de iserien främst stående, kan framställ-
ningen af ämnet göra anspråk på tillförlitlighet blott för
dessa grupper af arter. Exemplen skola iallmänhet väljas
företrädesvis från de idetalj utredda arterna; de anföras
blott såsom prof, icke som en uttömmande förteckning på
fall. — Kedan af det föregående framgår, att tvenne all-
männa slag af oregelbundenheter äro möjliga; af dem må
först upptagas det, som mera närmar sig de årliga varia-
tionerna.

Särskilda omständigheter kunna föranleda foglar att
under fullkomligt normal flyttning någongång stanna förr
än de bort eller färdas längre än vanligt, mendock längs
den vanliga flyttningsstråten.Isådana fall gestal-
tar sig oregelbundenheten allenast som en för tillfället för-
kortad eller förlängd — abbrevierad eller prolongerad —
flyttningsväg. Imon af de orsaker, som gifva anledning
härtill, samt af formen för artens uppträdande på ovanlig
ort och tid, kunna inom denna grupp af oregelbundna flytt-
särskiljas tvenne olika slag: en arts tillfälliga uppträdande
imängd, samt enstaka individers förekomst. Begge slagen
kunna förekominasåväl om hösten som våren.

Hafva orsakerna till missförhållandet varit af omfat-
tande natur, inverka de på artenisin helhet eller på ett
stort antal individer, hvilka derigenom uppträda på nå-
got ovanligt sätt. Är t. ex. vintern särdeles mild komma
flere flyttfoglar att stanna tidigare än vanligt; bofinken
exempelvis isödra Finland, allor och knipor på Östersjön
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eller der större vattendrag förblifva isfria. Om våren åter
kan, med afseende å flyttningens särskilda ändamål ett för
tidigt afbrott leda till tvenneolika resultat: antingen qvar-
stanna flockar långt sydligare än vanligt och individerna
fortplanta sig då icke, eller också begynna åtskilliga par
häcka redan innan de kommit inom gränsen för arternas
vanliga häckningsområde. Exempel på förra fallet äro de
talrika svärmar arktiska foglar, hvilka sommartid stryka
omkring vid kusterna af Nordsjön, Medel-, Svarta och
Röda hafven,hvarom ofven (sidd. 38, 101,113) varit fråga.
Fuligula glacialis stannar likaså iflockar vid finska vikens
kuster ist. f. att fortsätta längs C, men häckar der en-
ligt regelnicke. Såsom prof återpå senarefallet månämnas,
att Turdus pilaris och iliacus de senare decennierna häckat
allt längre ned iTyskland; Bombycilla fortplantade sig i
mängd uti Lappmarkens skogar före 1867, men har sedan
dess knappt visat sig, hvaremot exemplar flerstädes blifvit
iakttagna sommartid sydligare uti Finland och troligen
häckat der. — Längre bort än vanligt komma arter ofta
om hösten, drifna af sträng köld eller brist på näring.
Några gåsarter, som vanligen stanna längs C vid Nord-
sjön, komma ända till nordvestra Frankrikes kuster; Em-
beriza nivalis och lapponica samt svärmar af Bombycilla
anträffas ibland ivissa delar af inre Tyskland. Hafva
barrträden icke lagt fröinorden, men väl sydligare, draga
sig Loxice och Pinicola dit för att öfvervintra. Phalaro-
pus fulicariusbesökte 1834 istort antal*) franska kusterna,
ända till Bayonne. Att en art åter om våren kan öfver-
skrida sin vanliga norra gräns och häcka derstädes utvi-
sar Fringilla serinus, som utbredt sig i Tyskland, och
Alauda cristata som på senare år mer än förut träffats i
södra Sverige.

*) Måhända dock ej anländ från gamla, utan från nya verldens ark-
tiska delar, hvarom längre fram sid. 184.
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Utan att mera omfattande orsaker verkat hafva en-
skilda foglar någon gång blifvit ertappade på ovanliga or-
ter vid deras flyttningslinier. Anledningen har då varit
af individuel natur: antingen har fogeln blifvit väder-
drifven eller förledd till afsteget genom andra arters före-
döme. — För tidigt stanna ofta foglar, som blifvit oför-
mögna att verkställa en ordentlig flyttning: man har fun-
nit knipor tillbringa större delen af vintern vid strömmar
ilappmarken, eller oftare isödra Finland vid källdrag,
som ej tillfrysa; likaså har en svärta blifvit funnen under
midvintern uti inre Finland. Om våren åter har någon
enstaka Anser bernicla dröjtqvar inom Östersjön eller fin-
ska viken, men icke häckat om sommaren. — Såsom prof
derpå, att enskilda foglar framträngt för långt, må anföras
de enstaka pelagisk-litorala foglar, som tid efter annan
förekommit om senhöstarne vid Nordsjöns sydliga kuster,
hvarom förut varit fråga. Sammalunda hafva exemplar af
Bombycilla, Emheriza nivalis och lapponica samt Alauda
alpestris, som eljes stanna åtminstone iTyskland, någon
enda gång erhållits ända iProvence. Om våren afsticka
sådana fremlingar mer märkbart. Ett stort antal sydeuro-
peiska arter hafva, hvar längs sin väg, tillfälligtvis trängt
upp ända till norra Tyskland, ganska många till Helgo-
land och England samt t. o. m. ännu nordligare, men i
allmänhet hafva de icke häckat derstädes. Corvus corone
har uppträdt iNorge, Fringilla cardtielis, Upupa epops,
Columba tiortur och Ciconiaalba, sompläga hållasignedanför
eller vid 6O:de breddgraden, hafva förekommit ända iFin-
marken (70°). Till mellersta Sverige, Östersjöprovinserna
ochFinland komma emellanåthägrar, trappar och pelikaner,
en hvit stork samt Vanellus och Merops hafva ertappats uti
lappmarkens sydliga delar; Fulica atra och Anas strepera
vid Arkangel. Platalea leucorodia, som ivestra Europa
flyttar längs hafskusten och stannar sist vidNordsjön,har
någon gång fortsatt färden längs linien C och erhållitsinom
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Östersjön och vid Höglandifinska viken, ja t. o. m. vid
Arkangel. Att slutligen äfven rent pelagiska foglar kunna
öfverskrida sina vanliga gränser bevisas deraf, att Diome-
dea chlororhynchus iapril 1837 kommit tillNorge (Kongs-
berg) och D. exulans till andra kuster af Europa.

Förutom det slag af oregelbunden flyttning, som be-
stod ien abnorm utsträckning af vägen, finnas sådana fall,
som utmärkas genom ett formligt afsteg från indivi-
dens normala stråkväg, — en verklig deviation; så-
dana afvikelser kunna uppstå inom alla grupper.

Högstsällan inträffar det, att verkliga pelagiska flytt-
foglar — antagligen väderdrifna — komma inåt land. Sula
bassana'kastas ibland längs flodvägar inåt Tyskland, samt
har, liksom äfven Procellaria glacialis, blifvit ertappad ända
iSchweiz; Tachypetes aqvila blef 1792 drifven till Weser.
Dylika foglar komma dock aldrig långt, utan äro på land
iredlöst skick, blifva inom kort utsvultna och omkomma.

Om pelagisk-litorala flyttfoglarne har redan förut
blifvit anfördt, att de från sin normala väg A ibland taga
af längs den submarina linien C till finska viken och Öster-
sjön, någon gång äfven längs strömmarnetill lappmarkens
inre delar, Utsjoki, Enare och Kittilä. Sammalunda är
Phalaropus fulicarius funnen vid Ca iProvence, Lams
glaucus i Tysklands inre, och begge längs Da ända vid
Kaspiska hafvet, den senare t. o. m. vid Baikal. Tringa
maritima skall visa sig vid Grekland, alltså vid linien D.
Ytterst sällan torde någon ostsibirisk pelagisk-litoral fogel
iSibiriens allra nordligaste delar förirra sig från O till A,
och sålunda komma till Europa: manuppger (enl. Gloger)
att Mormon corniculatus skulle ertappats ivår verldsdel.—
Ide allra flesta fall äro dessa vilsefärder skäligen ona-

turliga och sluta derföre redan om höstenmed fogelns un-
dergång. De vid linien C till Östersjön anlända arterna
komma dock bättre till rätta och återvända följande vår
samma väg; ibland komma de dock nu ytterligare en gång

13
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vilse, t. ex. inåt Finland {Larvs glaucus till Rautalampi)
eller inåt mynningen af bottniska viken (Somat. spectabilis
vid Björneborg).

Marin-litorala flyttfoglar komma temligen ofta vilse
från kusterna inåt land, flyttande längs flodvägar. Uti det
inre af Tyskland har man här och der anträffat cxx. af
Uria, Alca, Anser bernicla och leucopsis, Strepsilas och
Hcematopus, Larvs niarinus och Colymhus glacialis; ännu
oftare Somateria mollissima och Fuligula glacialis. De för-
villadeindividerna trängaolika långt,en delända tillSchweiz,
ja längs Ca under stränga vintrar t. o. m. till Ehones ut-
lopp. Högst få komma genom östra Tyskland ända till
sydöstraEuropa; antagligen än det sålunda Larvs marinus
anländt till Grekland. Om detsamma är fallet med L. tri-
daetylus må lemnas oafgjort, ty denna art kan med större
sannolikhet anses hafva följt linien D; i sådant fall har
afsteget skett nordligare, itrakten af Ob-viken. Utan tvif-
vel hafva enstaka cxx. af Anser leucopsis och bernicla på
samma sätt flyttat längs D. Anser liyperboreus tillhöregent-
ligen Sibiriens marina väg G, men måtte oftare än man
för närvarande vet, komma också längs Sibiriens öfrigavä-
gar (se tab. III), eftersom arten blifvit funnen iländer
vid linierna D—C. ■

—
Dessa foglars vilsefärder äro väl

onaturliga, men inträffa ofta nog och kunna ibland utsträc-
kas ganska långt utan särdeles men förindividerna. Lyc-
kas de komma till rätta hela vintern, flytta de merendels
samma väg åter följande vår; men äfven nu kunna de med
lätthet komma åt orätt håll. Larvs tridactylus anländer
sålunda ibland från Grekland inåt Adriatiska hafvet, från
hvars botten individerna nödgas passera uppför floder och
ertappas, ofta utmattade och döende,uti Tyrolen eller hö-
gre upp iTyskland. Från Svarta hafvet vilsekommen upp-
för floderna har inan anträffat Hcematopus vid Twer och
Anser leucopsis vid Dvinas delning (Ustjug veliki). Men
ehuru tusental af Anser bernicla årligen passera längs li-
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nien C känner man icke mer än ytterst få fall, då någon
individ skulle förirrat sig till Bottniska viken.

De submarin-litorala flyttfoglarne färdas längs flere
vägar än de föregående, kunna derföre också på rnångfaldt
flere punkter komma vilse, antingen längs floderna inåt land,
eller längs en orätt submarin väg. — Emedan en stor del
af de idetalj utredda arterna hört till denna grupp, finnas
redan idet föregående anförda talrika exempel på afsteg
t. ex. från linien C inåt tyska floderna. Att arterna här
varit på orätt stråt bevisas nogsamt deraf, att de meren-
dels uppträdt fåtaligt och oregelbundet, vanligen om hö-
sten men sällan om våren (sid. 89). På samma sätt hafva
arterna om våren passerat längs Rysslands floder från li-
nien D; Anser albifrons och Tringa minutahafva visat sig
vid Wologda och Suchona. Från C har vidare den senare
arten kommit vilse inåt Finland, och Charadrins helveticus
uppför Bottniska viken. — Om åter en sub-marin flyttfo-
gel häckar allenast uti den ostliga eller vestliga delen af
gamla verlden och derföre äfven borde flytta endast längs
motsvarande vägar, kan det dock hända, att exemplar re-
dan ibegynnelsen komma in på orätt stråt och anlända
till helt frerumande trakter. Det är sålunda man måste
uppfatta de cxx. af Anser ruficollis och Cygnusminor,hvilka
från Asiens nordligaste delar flyttat längs A förbi Ob-
vikens mynning och sedermera fortsatt längs C, i stället för
att arterna enligt regeln icke bort tränga västligare än till
linien D. Emellertid känner man ej något exempel på att
de skulle åtföljt ishafskusten ännu förbi Hvita hafvets
mynning och om höstenuppträdt iNorge. — Ibegge fal-
len af afvikelser kan fremlingen komma skäligen väl till
rätta längs sin nya väg, ty till sina egenskaper afviker
denna ej från den förra på något för arten skadligt sätt.
Foglame kunna öfvervintra och följa iallmänhet samma
väg vid återfärden, men äro dervidnaturligtvis åter utsatta
för möjligheten att komma vilse.
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Vida mer än iföregående grupper äro vägarne inom
de fluvio-litorala foglames greniga, och imon häraf
tilltager möjligheten af en vilseflyttning. Då emellertid
hithörande arter i samma mon hafva ett vidsträcktare
häckningsområde och deras flyttningsvägar således hafva
sina källor uti ett stort och sammanhängande område, samt
alla individer äro hvarandra lika, kan manide flesta fall
alldeles icke kontrollera när ett afsteg från ordningen in-
träffat och när fogeln är på sin rätta väg. Att emeller-
tid vilseflyttningar ofta ega rum, ja t. o.m. vida oftare än
inågon föregående grupp, kan icke betviflas. Kontrollen
blir möjlig först för de arter, hvilkas häckningsområden
icke äro utsträckta ikontinentens hela bredd, utan hafva en
tydlig ostlig eller vestlig gräns, men det oaktadt utsträcka
sina flyttningar ostligare eller vestligare, än de från grän-
sen ledande vägarne. Larm minutus sträcker sig vestli-
gast till Östersjön och Lirnosa cinerea häckar inom norra
Ryssland;begge borde såsom fiod-flyttfoglar rätteligenkom-
ma till sydöstraEuropa, men ertappas någon gång vestli-
gare, den senare tydligen längs linien C: Östersjöprovin-
serna, Braunschweig, Normandie. Cygnus mitsicus och An-
ser minutus häcka talrikt inom lappmarken, mest öster om
fjellryggen, något också iOstfinmarken; de flytta meren-
dels genom östra Europa, men erhållas till mindre antal i
vesterländerna. Inträffar deviationen ostligare kunna gan-
ska abnorma fall uppstå. Anas falearia kläcker inord-
östra Asien, och flyttar enligt regeln genom Daurien, men
kommer troligen någon gång äfven genom vestra Sibirien,
ehuru endast undantagsvis, ty fogeln är tvennegånger fun-
nen t.o. m. inom Europa:iUngern och inorra Sverige om
våren. Det är antagligt, att exemplaren om hösten exkur-
reratiSibirien vesterut tills de flyttningstiden blifvit tvungna
att följa linien D till sydöstra Europa, hvarefter de föl-
jande vår dragit sig isällskap med andra derstädes regel-
bundet öfvervintrande Anas-Q.ocka,r längs Donau (genom
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Tyskland) och uppförÖstersjön samt Bottniska viken. An-
norlunda är en förklaring af faktum knappast tänkbar. —
Det är tydligt att vilsekomna flodfoglar lättare än de före-
gående kunna berga sig nästan på de flesta orter och der-
före äfven kunna öfvervintra samt återvända om våren.

Ännu skulle återståatt förklara fall då kärr-och1and-
fly ttfoglar kommit vilse; detta förutsätter dock känne-
dom af arternas normala vägar,hvilka icke kunnat behand-
las uti närvarande afhandling; på grund häraf måste också
tolkningen blifva sväfvande. Några allmänna antydningar
må dock finna plats. — Ofvan har blifvit sagdt, att dessa
gruppers vägar sträcka sig hufvudsakligen längs låglän-
derna med undvikande af bergskedjor, att de bilda mer el-
ler mindre breda bälten och att dessa grena sig samt åter
sammanflyta imon af bergstrakternas läge. Foglame äro
således ej bundna vid vissa linier utan hafva tillfälle att
ströfva omkring inom bältenas gränser. Befinna de sig på
färd t. ex. från norra Ryssland söderut, så hafva de ett
stort spelrum, der de kunna tränga åt olika håll; komma
dervid individer alltför långt vesterut, ertappas de iöstra
Tyskland eller tränga in på nordtyska låglandet och vest-
ligare. Sålunda hafva Emberiza aureola, rustica och pu-
silla, Turdus Naumanni och atrigularis kommit mot ve-
ster, några ända till Provence, men ytterst sällan eller al-
drig visat sigiskandinavisk-finska *) norden. Fringilla ery-
thrina åter, som ej förekommer på skandinaviska halfön,
men väl isödra Finland, har efter en sådan färd vesterut
vid återresan inslagit en annanväg, och kommit till Norge
ända upp iFinmarken. Ungefär på samma sätt som de
uppräknade nordryska foglame, hafva också många — när-
mare 20

— sibiriska foglar förvillat sig vesterut till Eu-
ropa*). Det vidsträckta ryska låglandet har tillåtit äfven

*) Emberiza rustica häckar dock ännu i Finland.
**) Se t.ex. Rey, Synonymik der europäischen Brutvöge] und Gaste.

Halle 1872.
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dem att färdas så långt inom bältet, att de kommit till län-
derna nedanför Öster- och Nordsjön och blifvit ertappade
flerstädes, särdeles på ön Helgoland. Deremot hafva yt-
terst få af dem visat signordligare (Turdus variusiSverige,
Grus leucogeranus och Charadr. pyrrhothorax vid Peters-
burg).

—
Men icke blott nordiska och ostliga, utan äfven

sydliga arters flyttningar vilse befordras genom ryska slätt-
landet. Naumann *) har framhållit, att de iTyskland funna
sydliga foglame företrädesvis kommit från sydost och öster
genom södra Ryssland, ty de anträffas vanligen tidigast uti
Schlesien. Då det breda ryska flyttningsbältet isydost
stöter omedelbart till stepperna är det förklarligt att t. o.m.
steppfoglar kunna förvillas hit och sedermera härifrån flytta
vesterut. Det märkligaste af sådana fall är det, då Syr-
rhaptes paradoxus för ett antal år sedan gjorde en stor ut-
vandring till Europas alla delar nedan om 60:de breddgra-
den. — Vilseflyttningar inom dessa grupper blifva iallmän-
het liksom inom den näst föregående svåra eller omöjliga
att kontrollera, emedan vi icke finna någon olikhet emellan
individer från olika häckningsställen, ertappade på samma
ort. Likvisst är det ovedersägligt att foglar verkeligen gan-
ska ofta inslå en annan väg än de bort, ehuru afsteget icke
är för dem så menligt, som för de förut afhandlade.

Bland alla deviationer måste de framstå såsom mest
anmärkningsvärda, genom hvilka foglar föras öfver från ena
kontinenten till den andra, och således byta om system af
flyttningsvägar. Det är bekant, att många

— omkring 50— nord-amerikanska fogelarter tillfälligtvis blifvit ertappade
i vestra Europa, samt att tvertom europeiska förekommit
vid Amerikas atlantiska kuster. Någon regelbunden flytt-
ningsväg går ej öfverAtlanten (utom öfverIsland till Grön-
land) och foglame hafva således icke blifvit vilseledda af

*) J. F. Naumann, Einige Notizen über die selteneren Vögel Sarep-
tas. Naumannia 1853 sid. 23.
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normalt häröfver flyttande arter. Mera antagligt är det,
att de varit formligen väderdrifna; Baird*) söker förkla-
ringsgrunden i luftströmmarne och räsonnerar på följande
sätt. De södra delarna af N. Amerika, Georgien och Loui-
siana o. s. v., (32° n. br. — ) bestrykas vissa tider af året
utaf NO-passaden, de nordligare åter af polarvinden, som
längre ned (— 58° n. br.) iföljd af jordens rotation sträf-
var att antaga en vestlig riktning. Båda vindarna mötas
sedermera imellersta delarne och frambringa såsom resul-
tant förherrskande vestliga vindar uti ett bälte af omkring
20 breddgrader; luftströmmens största intensitet infaller
här vid omkring 45° n.br., något nordligare eller sydligare,
beroende af solens olika ställning under skilda årstider.
Medan flyttfoglarne iAmerika färdas norr- eller söderut
kunna dessa förherrskande vestliga vindar, tillfälligtvis
ökade till stormar, bringa enstaka foglar eller hela svär-
mar ur sin kosa, — något som ofta blifvit iakttaget äfven
igamla verlden t. ex. på Svarta och Medelhafvet, m. fl. st.— och drifva dem utåt oceanen. Vill man icke med Baird
tillskrifva dessa vestliga vindar en sådan verkan, må man
ihågkomma lagarne för cyclonstormarnes framfart: dessa
fortgå nemligen just iriktning från amerikanska kusten
emot vestra Europa. Hvilkendera orsaken än verkat ka-
stas foglame österut tvärs öfver verldshafvet och uppnå
andra kontinenten inom jemförelsevis kort tid. Ameri-
kanska arter hafva anländt till Europa mest om hösten,
europeiska åter tvertom till Amerika om våren. Bland
dylika öfverlöpareutgöra småfoglarne, vadarne och sim-
foglarne ungefår hvar sin tredjedel; några (t. ex. Turdus)
ega en ganska klen flygförmåga, men hafva det oaktadt
kommit ända fram**).

*) Bairds afhandling citeras ofvan sid. 2G.
**) Jeraför Gätke, Der Weg der NordAmerikanischen Vögel nach

Europa. Journ. f. Om. 1856 sid. 70.
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Anlända till sina nya förhållanden äro fremlingarne
tvungna att rätta sig efter dem och följade härstädes gäl-
lande reglerna för foglames färder. En och annan trän-
ger redan samma höst längre inikontinenten, andra först
om de lyckats öfvervintra. Förutom på britiska öarne och
iFrankrike *) hafva de erhållits uti skilda delar af Tysk-
land, anmärkningsvärdt ofta på Helgoland, någon gång vid
kusten af Östersjön, men högstsällan vidnordligare bredd-
grader. Längst bort torde Fuligula perspicillata sträckt
sina irrfärder; cxx. hafva anträffats vid Helgoland, Kal-
mar och ett par gånger vid finska viken, på de senare or-
terna blott under våren, samt två eller tre gånger högtuppe
ilappmarkens inre om sommaren. Dessa individer hafva
troligen följt slagtingen Fuligula fusca, som öfvervintrat
just vid Kanalen, och flyttar längs C inåt Östersjön samt
uppåt Bottniska viken norrut.

—
Det är gifvet, att en så

komplicerad vilseflyttning är ihög grad vansklig, ej blott
för öfverfartens,utan också för fortsättningens skull. Fog-
lame komma derföre också sällan till rätta längre vägar,
utan gå under.

Idet föregående har ett försökblifvit gjordt att tolka
sådana fynd af fogelarter, hvilka icke låta förena sig med
de förut uppställda grunderna för arternas regelbundna vä-
gar. Vill man fortsättningsvis tillse hvilka konseqvenser
häraf följa, förlorar man småningom faktiska kontrollen
för slutsatsernas riktighet; ett försök må likväl göras att
fullfölja ämnet ända inom hypotesernas område.

Resultatet af en oregelbunden flyttning beror närmast
af dess grad af abnormitet; ju onaturligare afvikelsen är,
desto förr afstannar färden, ju mera åter den nya vägen

*) Att Phalaropusfulicarius år 1834 uppträdde på Frankrikes kuster
t mängd synes vara ett skäl att förmoda svärmen hafva kommit från
Amerikas arktiska delar, icke från gamla verldens (se sid. 175).
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liknar den normala, desto bättre kommer fogeln till rätta
och desto lättare kan den finna nya häckningsställen. Om-
kommer fogeln utan att hafva häckat på fremmande ort,
blir afsteget utan påföljd för arten idess helhet; häckar
den åter, får flyttningen en viss betydelse för artens geo-
grafiska utbredning.

Om abbrevierad eller prolongerad vårflyttning med
derpå följande häckning — enstaka eller imängd — upp-
repas flere år efter hvarandra och ungarne återuppsöka sina
kläckningsorter, kommer arten derigenom att sprida sigi
flyttningsvägens riktning. Detta sker småningom stycke
för stycke; om ett baksteg inträffar kan arten sedermera
å nyo spridas under gynsammare förhållanden. På detta
slag af långsam invandring kunna åfven exempel anföras
från tider då arternas utbredning varit kontrollerad. Ännu
islutet af förra seklet och början af detta gällde Turdus
pilaris för att vara en genuint nordrysk häckfogel, som
blott under flyttningarna besökteTyskland, Frankrike,Spa-
nien och Algier samt andra sydliga länder. Småningom
började enstaka par häcka förstinordöstra Tyskland, se-
dermera också iSachsen och numera är arten på många
orter i landet en temligen vanlig häckfogel. På ett fram-
trängande mot norden lemnar Fringilla serinus ett exem-
pel *). Det lider intet tvifvel, att denna art liksom så många
andra landfoglar årligen flyttar längs de dalsänkningar, som
förena södra Tyskland med sydligare länder, mest genom
Khen-Rhone dalen, passerar iTyrolen och genom Ungern
samt Donau dalens förgreningar. Det är också längs dessa
samma vägar som arten, efter hvad man kontrollerat,under
de senaste tre århundradena småningom utbredt och ännu
ivåra dagar utbreder signorrut. Homeyerredogörfördenna

*) Flere exempel på olika arters invandring i Tyskland lemnar
Brehm: tlber das allmähliche Fortrucken der Vögel (Okens Isis 1848,
g. 421— 430). — Likaså Al. v. Homeyer, tiber irreguläre Wanderungen
nnd Haushalt einiger Vögel Europas (Der zoolog. Garten, IX 1868).
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arts långsamma framåtskridande och yttrar sig,utan atthafva
tänkt på dess årliga flyttningsvägar *), på följandesätt. "Man
kan antaga tvenne vandrings stråtar, utefter hvilka arten
invandrat till mellersta Europa. Den ena går från sydliga
Frankrike uppför Rlione-dalen, denom det lågt kuperade
vestra Schweiz och Frankrikes invid Jura-bergen liggande
del, inåt sydvestra Tyskland, särskildt Main-dalen. Den
andra marschrutan går från Grekland till Ungern och vi-
dare till Schlesien. Det är otvifvelaktigt, att denna senare
invandring för sig gått förstinyare tider, medan den gamle
naturforskaren Conrad Gresner iakttog och beskref fogeln
från Frankfurt redan för 300 år sedan." Ivåra dagar före-
kommer artenöfverstörstadelen af mellersta Tyskland ända
till Schlesien, Posen, Mark, Harz och Holland, hvarjemte
öfverlöpare anträffats på Helgoland och inordliga Tysk-
land.— Ännu flere exempelkunde anföras. Turdusiliacus och
Fuligula elangula förflytta sin eqvatorial-gräns allt mer sö-
derut; på flere ställen iTyskland har man funnit häckande
Loxiw, Pinicola och Nucifraga. Andra åter utvidga sin
polargräns mot norden: Sylvia tithys vinner för närvarande
terräng inorra Tyskland och har visat sig iSverige;
Alauda cristata innästlade sig iförra hälften af detta år-
hundrade imellersta Tyskland (Brehrn, anf. arb.), håller

*) Beträffande en annan art gör Homeyer en vilseledande förvex-
ling, som här må påpekas. Han säger nemligen om Turdus pilaris och
dess framträngande i Tyskland följande: "Da wir die aligemeine Ein-
wanderung von NO his SV geschildert haben und auch von den Win-
tervögeln Spaniens sprachen, so liegt es nahe auch die Zugwanderiingen
als nach dieser Richtnng hm annehmen zu können, was jedoch nicht der
Fall ist. So sah sie Fritsch auch in Osten nämlich in Banat, Seiden-
sachser inKram, Erhard auf den Cycladen und Rådde in Siid-Russland."
Detta sätt att omvändt sluta till flyttningsvägarne från utbredningsstråten
är icke blott oegentligt, utan särskildt i detta fall ohållbart af den an-
ledning, att fogeln årligen kommer till de angifna vinterstationerna längs
stråkvägar, som äro geografiskt skilda från hvarandra. Anmärkningen
kan således icke förtaga ofvanstående tolkning dess giltighet.
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numera på att taga fast bostad isödra Sverige och har
visat sig ända iFinland. Oallinulapusilla har de senare
åren häckat på ett ställe iSverige; Emberiza hortvlana
har spridt sig från sydligare nejder ända upp till Finlands
nordliga delar. Rallus aqvaticus måtte genom någon till-
fällig vilsefärd hafva anländt till Island, men kan iföljd
af sin klena flygförmåga ej flytta derifrån regelbundet till
vintern,utom föredrager att med svårighet tillbringa vintern
derstädes i st. f. isödra Europa. För några arter, som
under historiska tiden dragit sig mera nordligt och ostligt
kan man med säkerhet säga kulturens framsteg hafva va-
rit orsaken härtill: gäss, svanaroch sumpfoglar hafva små-
ningom blifvit undanträngda, men flytta ännu årligen ge-
nom de länder der de iforna tider med visshet funnits
häckande, t. ex. vestra delarne af mellersta Europa.

Deviationer torde iallmänhet mindre lätt. leda till en
varaktig påföljd, emedan den nya vägen vanligeu är olik
den normala. De flesta sådana afsteg iakttagas om hö-
sten, men många också om våren; ehuru faktiska exempel
icke stå till buds synes det likväl vara fullt antagligt, att
foglar också på detta sätt uppnå orter, der arten förut ej
funnits, och om våren sedermera verkligen fortplanta sig
derstädes. Den tillfälliga kolonin kan under gynsamma
omständigheter förkofras och individerna flytta i sådant
fall längs den derifrån ledande vägen; de återvända hit
nästavår och arten rotfäster sigisitt nya hemland. Måhän-
da utkastas sedermera derifrån en ny förpost ännu längre
bort,hvilken innästlar sig uti länder, som till sin beskaffen-
het likna de förra, men äro afskilda från dem; ju mera vä-
garne divergera geografiskt, desto störreblir språnget från
hufvudstationen till kolonin. På sådant sätt synes en fogel-
art genom upprepade och med häck ning afslutade devia-
tioner kunna utbreda sig ryckvis, utan att någon utvan-
dring skett direkte från en häckningsort till en annan;
arternakunna sålunda utbreda sig äfven åt östereller vester.
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Enligt hvilka lagar arterna under tidernas lopp än
må hafva utbredt sig, kan man likväl antaga, att de vid
hvarje tid varit spridda på ett så stort område, som för-
hållandena derunder tillåtit; en arts gränser intaga således
alltid ett temporärt, efter de verkande orsakerna afpas-
sadt jemnvigtsläge och äro under en kortare tid underka-
stade allenast mindre förändringar. Af denna anledning
kan man icke heller vänta att när och hvar som helst
träffa ovedersägliga bevis derpå, att det ofvan hypotetiskt
framställda sättet för en arts spridning jemväl ivår tid
eger sin giltighet och att kontrollerade exempel derpå skola
kunna framtes. Medgifves emellertid möjligheten, att flytt-
foglar sålunda kunna utbreda sig ryckvis, och att detta
varit lika möjligt ialla tider, bör man konseqvent också
anse oregelbundna flyttningar ien icke obetydlig mon
hafva bidragit till att åstadkomma utbredningensnärvarande
faktiska tillstånd. En fogelart kan nemligen enligt denna
uppfattning hafva utbredt sig och ännu ivåra dagar sprida
sig från arktiska Sibirien till Novaja Semlja, derifrån till
Spetsbergen, sedermera till Grönland och arktiska Ame-
rika; likaså kan en ivestra Sibirien häckande art utbreda
sig såväl till Amurlandet som nordliga Europa och från
begge ställena genom ännu ett språng öfver till hvar sin
sida af nord-amerikanska kontinenten eller från den ena
af dem småningom till den andra.

Om verkeligen oregelbundenheter uti flyttningsvägarne
bidraga till en fogelarts spridning, förmedla de med samma
en annan förändring, som för dess nära sammanhangs skull
med föregående fråga må antydas, men är alltför vidlyftig
för att inärvarande afhandling kunna behandlas på ett
emot dess vigt svarande sätt. — Mer än en gång har i
det föregående blifvit anmärkt, att fogelarter på skilda
ställen inom sitt häckningsområde representeras genom nå-
got olika beskaffade former, s. k.geografiska varieteter och
arter, hvilka vikariera för hvarandra. Imotsvarande de-
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lar af gamla och nya verlden finnas talrika sådana former,
som hafva starkt tycke af hvarandra, men af systematiker
obetingadt anses vara skilda species, samt andra, som äro
föga men tydligt olika våra. IAmurlandet och Japan
äro många arter temligen afvikande från de europeiska,
några likaså redan ivestra Sibirien; man har funnit olik-
heter emellan individerna af en art, somhäckar vid Svarta
hafvet och Östersjön, eller iLappmarken och på Spets-
bergen, ja t. o. m. emellan individer, som häcka uti syd-
vestra och sydöstra Tyskland ihvar sin floddal. Dylika
varieteter tillhöra som häckfoglar hvar sin underafdelning
af artens hela utbrednings område; de befinnas också flytta
längs hvar sin hufvudstråkväg, som deraf karakteriseras,
medan desamma visa sig vid andra vägar, eller de andra
formerna härstädes allenast såsom vilsekomna. Om nu de
arter, hos hvilka man icke kunnat upptäcka den ringaste
skilnad emellan individer från de ostligaste och vestligaste
länderna, spridt sig dit ienlighet med förut anförda hypo-
tes, genom oregelbundet utsträckta flyttningsvägar, ligger
den tanken nära, att också de närmast beslägtade vikarierna
utbredt sig på samma sätt, och ifall så skett, äfven de
mera divergenta formerna; dessa olika former skulle så-
ledes icke bibehållit sin stamarts utseende utan undergått
och fortfarande undergå en förändring,beroende af det nya
fäderneslandets olika beskaffenhet. Redan långt före detta
hafva de förnämstamålsmännen för descendensteorin fram-
hållit, att spridning och utvandring äro vigtiga hjelpmedel
för bildandet af nya arter. Man torde ej kunna neka, att
detta måste imer än vanlig grad ega sin giltighet för de
rörligaste af alla varelser, de periodiskt vandrande flytt-
foglarne, och det är derföre att hoppas, att .inflytandet af
vandringar härlättast skall fallaiögonen. "Om djur och väx-
ter spridas", säger Hackel *), "träffa de liksom utvandrande

") ErnstHackel, Natiirliche Schöpfitngsgeschichte. Berlin 1872, s. 327.
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menniskor, uti sin nya hemort förhållanden, som mer eller
mindre afvika från de förra,igenerationer ärfda vilkoren
för deras existens. Utvandrarena måste då antingen rätta
sig efter dem, eller gå under. Lämpa de sig efter omstän-
digheterna, kommer deras egendomliga specifika karakter
att förändras,allt mer ju större skilnaden är emellan den
nya och den förra hemorten. Uti artens nya hemland in-
verkar klimatet och de fremmande födoämnena, men fram-
för allt konkurrensen med andra arter omgestaltande på
invandrarens karakter; om denna icke är seg nog att emot-
stå inflytandet, måste deraf förr eller senare uppstå en ny
art. Under inflytande af den förändrande kampen för till-
varon för sig går denna omgestaltning af en invandrare i
de flesta fall så snabbt, att en ny art uppstår redan efter
några generationer." Moritz Wagner *) går längre och sä-
ger: "Utan att kolonisterna en lång tid skiljas åt från sina
anförvanter kan en ny ras icke lyckas bilda sig, eller
ens öfver hufvud någon förändring genom naturligt urval
existera. Ty oinskränkt kroasering och blandning emellan
alla individer af en art åstadkommer alltid likformighet
och återför till hufvudarten varieteter, som icke under en
räcka af generationer blifvit fixerade." Fyttfogel-arternas
geografiska utbredning synes lemna ett godt stödåt denna
åsigt om vandringarnas stora betydelse för selektionsteorin.
Tyide flesta fall,der vikarierande former finnas — och sådana
torde finnas af största antalet arter— bibehålla individerna
samma karakter så långt de utan synnerlig svårighetkunna
öfvergå oregelbundet från en häckningsplats och flyttnings-
väg till de närmast följande. Först då ett för arten mera
betydande stängsel förbjuder en ofta upprepad blandning
af individerna,uppträder arten der bortom iförändradform.
Ar stängslet särdeles isolerande (t.ex.Oentral-Asiens bergs-

*) Moritz Wagner, Die Darwin'sohe Theorie und das Migrations-
gesetz der Organismen. Leipzig 1868.
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kedjor, en ocean m. m.), eller har kolonin varit afskild en
längre tid, eller äro såväl häcknings- som vinterstationerna
och flyttningsvägarne annorlunda beskaffade, samt hafva
slutligen kolonisterna haft att härstädes konkurrera med
andra arter, än ihufvudområdet, så har afarten antagit så
mycket mer förändrad natur. Kolonisternas afkomlingar
hafva lämpat sig derefter ienlighet med lagarna för ka-
rakterernas divergens och utvecklingens vexelverkan, samt
på grund af naturligt urval af de för ombytet mest egnade
individerna *). Resultatet kalla systematikerna till art eller
varietet, allt efter huru långt förändringen skridit framåt.
Ienlighet med denna uppfattning äro de af L.Brehm upp-
ställda, ofta öfverklagade, subsr^ecies blott skilda lokala
raser, som häcka och flytta isolerade från grannländernas in-
divider samt bibehålla sin typ så länge isoleringen fortfar,
ifall densamma ej starkare fixerat sig. De enligt Midden-
dorff**) uti norra Sibirien förekommande två parallel for-
merna af arktiska djur-arter kunna anses hafva uppkommit
på samma sätt.

Enligt den nu gifna framställningen af flyttfoglarnes
spridning och uppkomsten af nya former behöfver man,
för att förklara samma arters närvarande utbredning och
tillvaron af nära beslägtade former, ingalunda tillgripa
geologins långa tiderymder samt höjning och sänkning af
kontinenter, utan samma orsaker, som hafva verkat iall
tid, verka ännu idag; förändringarne fortgå ständigt och
småningom samt komma just derigenom att undgå upp-
märksamheten. Först sedan de under geologiska tidsskif-
tenblifvit accunaulerade, representera olikheterna skilnaden
emellan högre systematiska enheter, slägten, familjer m.m.

*) Jemför Darwin, Om arternas ursprung; —
samt E, Hackel, Gene-

relle Morphologie, II:Allgemeine Entwickelungs-Geschichte der Organis-
men. Berlin 1866 (kapitlet XIX: Die Descendenz-theorie und die Selec-
tions-theorie).

**) Middendorff, Sibirische Reise. Bd. IV, Hft 2, 1867 sid. 801.
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Ligger det sanning uti denna uppfattning af flytt-
ningsvägames teoretiska betydelse, kunna dessa för forsk-
ningen hafva också ett praktiskt intresse. Befinnas häck-
ningsorter och derifrån ledande flyttningsvägar verkligen
vara isolerade, ligger deri en vink, att de här förekom-
mande foglame måhända också visa egendomliga afvikel-
ser, som derigenom lättare upptäckas. Måhända skall man
vid närmare jemförelse finna, att t. ex. de högarktiska fog-
lar som, enligt hvad inärvarande afhandling blifvit fram-
ställdt, flytta längs flere från hvarandra isolerade vägar, i
sjelfva verket icke äro fullt identiska vid alla. Af hvit-
pannade gäss, Anser erythropus L., finnas flere geografiska
former: A. Qambelii från Amerika, A. albifrons ihög-ark-
tiska delar af gamla verlden och A. minutus ilappmarken;
måhända är den A. minutus, som ryske naturforskare, un-
der det såsom synonymt ansedda namnet A. Temminckii
omtala från norra Sibirien,icke fullt identisk med lappmar-
kens, utom en form stående emellan denna och A. albifrons.
Kanske är icke heller Sibiriens Cygnus minor alldeles iden-
tisk med de engelsk-amerikanska exemplaren, C. Bewickii.
Då Grönlandhar sin cider (Somateria mollissima var.Dres-
seri Sharpe) och Spetsbergen sin (var. thulensis Malmgr.),
vore det af intresse att erfara, om icke äfven Novaja Semlja
har en egen form, afvikande från Östersjöns på lika sätt,
som Spetsbergens från Norges. Då Novaja Semljas cidrar
måste flytta längs A eller O, borde de stå att fås antingen
vid finska områdets nordöstra eller södra kuster, möjligen
också vid Östersjön; isjelfva verket är den form, som
står allra närmast den Spetsbergska, funnen just vid Öster-
sjöns mynning (var. borealis Br.). Flere af Brehms sub-
species utaf andra nordiska arter äro funna iGrekland
och ytterst sällan vid Öster- och Nordsjön (vilsekomna
längs C?); måhända äro de sibiriska vikarier för euro-
peiska arter. Dessa och dylika frågor framstå sjelfmant
på grund af det föregående, och kunna ega ett prak-
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tiskt värde vid undersökningar af skilda länders flyttfogel-
fauna *).

Sammanfatta vi nu det, som blifvit sagdt om de ore-
gelbundna flyttningarna, blefve det ikorthet följande. Emel-
lan de fullt normala och de oregelbundna flyttningarna
existerar icke någon sträng skilnad,utan de öfvergåihvar-
andra dels genom årliga variationer dels genom verkliga
oregelbundenheter, som helt och hållet äro undandragna
vår kontroll, åtminstone med den kännedom man för när-
varande har om arterna. Mera typiska vilseflyttningar äro

*)Isammanhang med ofvanstående må i korthet antydas en fråga,
som både utrymmet och afhandlingens titel förbjuda att utveckla när-
mare. Flere författare, främst Darwin, hafva framhållit vigten af s. k.
passiv vandring eller spridning af lägre djur och växtarter genom för-
medling af aktivt vandrande djurarter (eller genom vindames tillhjelp).
Särskildt har man ådagalagt, att foglame en viss kortare tid kunna uti
sin kräfva behålla växtfrön och djurägg utan att dessas utvecklingsbar-
het förstöres; likaså att vid foglames näbbar och fötter ibland häftar
jord med frön och ägg, samt att unga larver af mollusker kunna fästa
sig vid simfoglarnes fötter (se Darwin, Om arternas uppkomst; svenska
öfvers. 1871 s. 310— 311). Då sådana foglar sedermera genom stormar
kastas omkring, transportera de arterna med sig och sprida dem.

—
Emellertid behöfver man icke vädja endast till sådana tillfälligtvis väder-
drifna foglar, ty då olika arter hafva skilda födoämnen, förekomstlokaler
och bestämda flyttningsvägarf kunna de under sina regelbundet återkom-
mande färder fungera såsom ständiga spridare af andra organismer.
Man torde derföre hafva skäl att egna frågan uppmärksamhet och jem-
föra flyttningsvägarne med lägre djurs och växters geografiska utbredning.
Särskildt afseende borde fästas å härigenom bildade koloniers isolerade
läge och den deraf beroende möjligheten af den hit hemtade artens för-
ändring. Måhända äfven mången nordisk djur eller växt art, som förett

tynande lif i sydligare länder, alldeles icke är hemmastadd här, ej heller
en qvarlefva från förgångna geologiska tider, från hvilka vi veta litet
eller intet om arternas utbredning, utan helt enkelt en i senare tider hit
transporterad främling, som icke kan trifvas, men icke heller dör ut

emedan den årligen rekryteras från norden. Härmed må likväl ingalunda
motsägas den stora betydelse tolkningen på grund af geologiska förän-
dringar ostridigt måste tillerkännas.

13
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endast längre drifna afvikelser från ordningen. De ore-
gelbundna flyttningarna äro naturens ofta upprepade och
ofta misslyckade, men då och då äfven lyckade försök att
utbreda arten; det är de med häckning afslutade fallen,
som spela en rol vid arters spridning. Individernas va-
rierande förhållandeigeografiskt hänseende är lika bety-
delsefullt för zoogeografin, som variabiliteten inom morfolo-
gin. De minsta graderna af afvikelser iflyttningsvägarne
utvisa nemligen endast en förmåga af variation, — bety-
delselös för individen,men af stor vigt för arten, som deri-
genom kan underkastas en långsam förändring, först till
sin utbredning, sedermera äfven till sin beskaffenhet. De
utpräglade och plötsliga afvikelserna, såväl de geografiska
som morfologiska, äro åter ihvar sitt slag verkliga mon-
strositeter, som hafva ringa eller ingen sannolikhet att leda
till annat resultat än individens död. Begge afvikelserna
ega intresse såsom fingervisningar till tolkningen af min-
dre abnorma fall och begge måste för att rätt kunna fat-
tas ses från en genetisk synpunkt.

Då nu flyttfoglarne följa bestämda vägar inställer sig
sjelfmant frågan huru de kunna finna desamma och ver-
keligen anlända till sina rätta häcknings- och vinterstatio-
ner. Visserligen har mången nära till hands svaret, att det
är instinkten som leder dem, och mer än en framstående
ornitolog har ordat om någon slags märkvärdig "anings-
förmåga"*), som skulle tillkomma flyttfoglarne; denna skulle
utgöra grunden till sjelfva flyttningen samt till de märk-
liga exempel man uppvisat, att foglar Jämpat sin färd en-
ligt sådana klimatiska förändringar, som först efteråt ge
sig till känna. Emellertid förklaras härigenom ingenting,
såsom redan sid. 3 blef anmärkt, utan en helt annanutväg

*) L. Brehm, Der Zug der Vögel. J. f. Om. 1856, s. 240.
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måste anlitas, om man vill utreda ämnet. Observationer i
naturen hafva utvisat, att en på flyttning stadd fogelskara
iallmänhet anföres af någon äldre och starkare fogel. Li-
kaså har man iakttagit att ojemförligtstörsta antalet vilse-
komna individer utgöres af årsungar *), dernäst af gamla
honor, troligen sådana, som följt sina från vägenafvikande
ungar; deremot inträffar det ytterst sällan att gamla hanar
ertappas utom den normala vägen, om de icke blifvit vä-
derdrifna. Då dertill kommer, att foglame under färden
följa vissa för dem lämpliga förekomstlokaler,framgår här-
af, att de måste ega en förmåga att igenkänna platser-
na, ett utveckladt lokalsinne **). De unga foglame kunna
omöjligen hafva någon medfödd kännedom af flyttnings-
vägarne, komma också derföre lättast vilse på egen hand.
Men de hafva redan före affärden lärt sig igenkänna de
för dem lämpliga slagen af lokaler och kunna derefter
rätta sitt tåg, ifall de flytta särskildt från de gamla; om
de också ej alltid skulle finna den rättaste vägen, inslå de
dock vanligen en, som icke är alldeles olämplig. En fo-
gel, som någon eller några gånger färdats en väg, har der-
under lärt sig temligen väl känna igen densamma eller vissa
hufvudpunkter deraf, och sålunda med åldern vunnit en viss
insigt om den bästa vägen. Uti en hel skara kunna dess-
utom enskilda foglar finnas, hvilka något år förut afvikit
från vägen, samt erfarit jemväl olägenheterna deraf. Då
sålunda de gamla och mest erfarna individerna leda hela
tåget, följa de unga blott med; flocken vet derigenom att
hålla sig till den lämpligaste vägen. Kännedom härom öf-

*) Jemför härom Brehm, Der Zug der Vögel; Okens Isis 1828 s.
919 och 922. Brehm uttalar sin förvåningderöfver, att de unga foglame
under sitt förstalefnadsår företagaen resa, som de aldrig mera återupprepa.

♥")Biittner påpekar foglames "Ortssinn": Aphorismen fiber das Wan-
dern der Thiere, insbesondere der Vögel. Naumannia 1858 s. 328. Men
icke desto mindre utvisar afhandlingens slutstrof, att han icke fattat
detta sinne från rätt synpunkt.
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vergår från generation till generation, och arten vet följ-
aktligen att undvika sådana afvägar, som leda till ogyn-
samma trakter, hvilka icke motsvara flyttningens afsedda
ändamål; (just dettaåsyftades,då ettpar inkast sid.133— 134
blefvo bemötta med en hänvisning längre fram). — Finner
fogelskaran sålunda den rätta vägen under flyttningens
hufvudsakliga förlopp, är det sedermera temligen enkelt för
hvarje individ att närmare häckningsorten igenkänna en-
skilda ställen och på grund häraf återfinna sitt förra bo.

Om fogelindividens förmåga att finna sin flyttnings-
väg sålunda är en dels genom dess organisation ärfd, dels
förvärfvad egenskap, gäller detta också om foglames in-
stinkt att öfver hufvud göra årliga flyttningar; ingendera
egenskapen är ursprunglig eller helt och hållet medfödd.
Då en ung fogel af sig sjelf icke kan veta nödvändigheten
af en bortfärd, måste den inhemta härom af de gamla re-
dan förr, än nöden tvingar och lifvet är ifara. Det är af
intresse, att denna sats blifvit uttalad med mycken bestämd-
het redan långt förr, än vår tids descendensteori yttrat
sig om instinktens uppkomst. Ar 1834 säger nemligen
Löffler*) ien afhandling följande ord: "Foglames flytt-
ningar äro enligt min åsigt och öfvertygelse en af dem
sjelfva uppfunnen (erfundene), lång eller kortvarig ortför-
ändring, hvilken förorsakas och blifvit nödtvungeniföljd
af artens långsamma spridning och andra förhållanden;
flyttningen hör således icke till foglames instinktmässigt
företagnahandlingar, utanskerblottiafsigt att skydda
lifvet mot hunger och köld, men uteblir eljes. — — Fog-
lame äro icke böjda för att flytta och lefde utan tvifvel
först samteliga isådana trakter, der de hvarken behöfde
eller gjorde det. Satsen bevisas deraf, att 1) stannfoglar

*) Löffler (Prediger in Gerdaven), Beantwortung der "Erwiederung"
des Hm Prof. v. Baer auf meinen Aufsatz in Betreff des Abzuges des
Kuckuk's und Pirol's. Preussische Provinzial-Blätter, 1834, s. 475.
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icke byta om vistelseort, emedan de ej äro tvungna der-
till; 2) flyttfoglar, som måste öfvergifva oss, äro mycket
benägna att dröjaqvar; 3) några arter äroien trakt stann-
foglar ien annan flyttfoglar, eller isamma trakt efter om-
ständigheterna än det ena än det andra; 4) unga foglar
dröja ofta qvar och bevisa härigenom, att flyttningsbegäret
icke är medfödt,utan beror af de äldres erfarenhet; 5) detta
bevisas också deraf, att foglame återvända till samma
trakt, ofta till samma bo, samt 6) deraf, att foglame icke
flytta längre, än att de kunna lifnära sig; man inser såle-
des, att de utan köld och brist på föda alldeles icke skulle
flytta bort." — —

■ "Att de unga foglame (sid. 481) hafva
ingen aning om flyttningen utan måste derom inhemta kun-
skap af de gamla framgår tydligt deraf, att unga individer
af nästan samtliga flyttande arter, t. o. m. de insektätande,
ofta dröja qvar och gå under; detta skulle icke inträffa
om de kände till flyttningen och hade en aning om sin
oundvikliga död." — Det är ostridigt, att en skiljaktighet
finnes emellan olika fogelarter såväliafseende å utsträck-
ningen af deras flyttningsvägar, som med hänsyn till deras
sätt att färdas, —

en skiljaktighet ej blott emellan olika
arter, utan också emellan skilda individer af samma art.
Huru obetydlig denna förmåga af variation än synes vara,
är det likväl den som, steg för steg utvecklad, bildat och
fortfarande utbildar flyttningsinstinkten. Ofvan (sid. 171)
har redan blifvit anmärkt om de olika kategorierna af fog-
lar med afseende å utsträckningen af deras vandringar.
En stannfogel kan af omständigheterna föranledas att byta
om förekomstlokal eller att stryka omkring; strykningen
är en ofullkomlig flyttning, och flyttningarna ske mindre
eller mer fulländadt. Ett omsorgsfullt och på empirisk
grund hvilande studium af dessa kategorier torde vara den
säkraste vägledning för utredandet af flyttningsinstinktens
natur. Isin typiska form utvisa de nemligen instinktens
särskilda grader; öfvergångarna åter icke blott angifva
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dessas inbördes ställning, utan framställa jemväl förloppet
af sjelfva förmögenhetensuppkomst och utveckling. All-
deles så som organismernas allmänna utvecklingshistoria
lär, att individens morfologiska utveckling (ontogenes) är
en rekapitulation utaf uppkomsten af stammen (fylogenes),
d. v. s. summan af alla de organism-former, som med hvar-
andra stå igenealogiskt sammanhang, ger äfven flyttnings-
instinktens nu antydda uppkomst hos de unga individerna
en bild af sjelfva förmögenhetens fylogenetiska utveckling.

Efter afslutandet af närvarande framställning af flytt-
ningsvägames sträckningar och betydelse torde det vara
på sin plats att kasta en blick på den redan inledningsvis
(sid. 9

— 12) refererade metoden att utreda samma ämne på
grund af det andra slaget af material, det klimatologiska.

För att Middendorffs slutsatser skola ega giltighet,
måste de uppdragna isepipteserna bero på fullt riktiga me-
deldata. Såsom han sjelf också anför kan likväl anmärkas,
att det till buds stående materialet varit alltför otillräck-
ligt för att lemna säkra värden; beräkningen har derföre
också ej kunnat verkställas med iakttagande af de försig-
tighetsmått, som ofvan (sid. 141— 142) framhållits såsom
nödvändiga. Om man emellertid också skulle kunnat er-
hålla fullt säkra medeldata, kan metodens tillförlitlighet
icke desto mindre sättas ifråga. Förut (sid. 147) har
nemligen blifvit framhållet, att isepipteserna för en mängd
arter måste blifva ihöggrad diskontinuerliga, samt för ett
stort antal kontinuerliga allenast inom vissabälten(sid. 163);
blott för en del arter blefve de något så när sammanhän-
gande. När således linierna skola uppdragas på grund af
för handen varande material, framgår icke med visshet på
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hvilka orter en lucka uppstår iföljd af materialets brister
och således får ersättas genom beräkning, på hvilka åter
luckan måste qvarstå, emedan fogeln icke flyttar här fram.
Om isepiptesen emellertid i senare fallet på grund af be-
räkning göres kontinuerlig, komma premisserna att blifva
imaginära och slutsatserna ohållbara.

Emot den klimatologiska metoden kan dessutom gö-
ras en invändning af principiel vigt. Tagas endast tids-
observationerna till utgångspunkt förundersökningen,kom-
mer man ofelbart att se fenomenet från samma synpunkt,
ur hvilken man vanligen betraktar t. ex. frågan om tem-

peraturens årliga till och aftagande, d. v. s. såsom ett fy-
sikaliskt fenomen. Om man också ej skulle formligen anse
företeelsen vara ett sådant, ställes den dock ijemnbredd
med dylika, då man söker dess orsaker endast ide enkla-
ste fysiska lagarna. Hela behandlingen göres derigenom
analog med meteorologins värmeproblem, och iföljd häraf
kommer resultatet alltid att bära samma allmänna prägel:
man får en alltför sväfvande bild af företeelsen (sesid.29).
Att detta betraktelsesätt är temligen gängse finner man
deraf, att Carus isin bekanta Handbuch der Zoologie r
1868 säger "flyttfoglarnes ankomsttider och bortfärd hit-
tills vanligen hafva ansetts jemngoda med andra klimatolo-
giska fakta och blifvit antecknade såsom öfriga moment
ur fysiska geografin." Denna uppfattning svarar emeller-
tid icke emot verkligheten, hvarföre den jemväl förorsakat,
att frågan om flyttningarna och särskildt flyttningsvägarna
ännu icke blifvit bragt närmare sin lösning. En rent fy-
sisk process må utredas genom enkla kalkyler, men redan
för de till en viss grad individualiserade växterna måste de
fenologiska data behandlas med noggrann hänsyn till dessas
egenskap af lifegande organismer. Ännu mer invecklad
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blir frågan, då det gäller rörliga individer af högre full-
komlighet; här tillkommer nemligen en stallflyttning och
det för frågan karakteristiska blir just utredningen af de
enskilda individernas färder. Vi hafva här ett biologiskt
fenomen af högst komplicerad natur. Sedd ur fysikalisk
synpunkt är frågan icke möjlig af en högre utveckling;
granskas den åter från biologins ståndpunkt ligger fältet
vidöppet för forskningen, både den rent empiriska och
den mera teoretiska.
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