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terstationerna, tills arten alldeles upphör att visa sig. Denna 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. arterna. Följaktligen komma arterna att saknas längs alla

vägar, vid hvilkas begynnelse fogeln icke häckar eller eljes förekommer. Af sådan anledning skall man förgäfves
(vilsekomma individer oberäknade) söka efter t. ex. den genuint 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 Atlantiska 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 vägarne. 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 linien, finnes arten i mängd, 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 utmynnande floderna, ifall den ens härifrån skulle draga sig
inåt land.
Leda slutligen flere vägar från ett sammanhängande område, der en art häckar, kan den förekomma
olika talrikt, beroende af alla mer eller mindre komplicerade 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 lämplighet för hvarje art. För den skull kommer en pelagiskeller submarin-litoral flyttfogel från Taimyrlandet ytterst
—
sällan längs linierna D F. Linien O åter erbjuder dem åtminstone några fördelar, hvarföre de också flytta der fåtaligt. Af samma anledning besöka marin-litorala flyttfoglar ytterst sällan linien D, aldrig de ostligare utomG.Deremot
färdas de submarin-litorala foglame öfver hufvud temligen
talrikt längs samtliga linier, emedan de både häcka vid allas ändpunkter och kunna komma till rätta vid samtliga,
sedan de en gång kommit in på dem. Totalantalet individer af en art håller sig således nästan konstant
under successiva sträckor af samma linie. Det utgör resultanten af flere orsaker, främst artens talrikhet på resp. utgångspunkter, dernäst vägens
beskaffenhet iförhållandetill artens behof; isistnämda afseende eger det vägstycke störstabetydelse, 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 förhållandet så snart linien delar sig ispridda grenar, hvilka
sedermera åter sammanlöpa, såsom t. ex. vägen A \id
Nordsjön, B omkring britiska öarne, C vid Östersjön o.s. v.
Då totalmängden af individer sålunda fördelas på flere håll,
uppträder arten på hvarje punkt till mindre antal, än vid
de flesta fall är dock en gren att
den förenade linien. I
hufvudsakliga
strömfåran, eller sjelfbetraktas såsom den
va fortsättningen af flyttningsvägen, den nemligen som besökes mest talrikt och är fördelaktigast; på britiska öarne
flytta arterna mest längs ostkusten *), i Östersjön längs
") Linien X, som hemtar några arter till vestra delarne af Britiska öarne från Island och Grönland, gör härvid förhållandetmera komplioeradt.
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sträckningen öfver Gotland, Ölands ostkust och Skåne.
Bigrenames andelar blifva olika stora i mon af samma
omständigheter, som betingade totalmängden vid flyttningslinierna; största vigten hvilar nemligen på deras läge iförhållande till hufvudsträckan, och beskaffenhet särskildt vid
förgreningsstället. Dessa omständigheter förklara, hvarföre de undersökta arterna förekomma fåtaligt vid Östersjöns
aflägsnare nordvestra och sydöstra delar, men vid svenska
kusten allt talrikare söderut, vid den tyska åter vesterut;
hvarföre samma arter i sådan mängd besöka danska öarne,
Slesvig, Holstein och Helgoland, hvilka ligga just imynningen af det trattligt sammanträngda innanhafvet; hvarföre Hollands kuster kunna uppvisa sådana massor af
samma foglar och hvarföre de arter, som sällan komma
ända till Kanalen, de flesta gångerna ertappats idess smalaste del itrakten af Calais. Af samma orsak befinnas
Geneve-dalen och Rhones mynning vara de punkter vid linien 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 förgrenade ställen och äfven der linien är enkel kunna omständigheter inverka störande, så att totalantalet icke med
noggranhet kan iakttagas på en ort. Vill man derföre
approximativt uppskatta individantalet för att jemföra talrikheten på olika ställen längs samma linie eller längs skilda linier, så bör denna uppskattning grundas på förhållandet uppå sådana orter, som stå i samma förhållande till
hufvudlinierna och äro lika oberoende af störande inflytelser. Så vidt görligt har detta blifvit iakttaget vid uppgörandet 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 förhållandena 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 undersökning omfattar, gjorde sig känbar redan vid försöket att
uppgöra en tabellarisk öfversigt af flyttning stidevna och
omöjliggör en på faktisk grund hvilande utredning af ämnet. I
stället må tillses hvilket inflytande ofvan dragna
slutsatser utöfva på uppfattningen af frågan om flyttningstiderna 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 de ifråga 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 arter 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 omkring ett medeltal, hvilket således utgör sjelfva utgångspunkten 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, men istället alltför beroende af oundvikliga och jemförelsevis stora observationsfel, som ej kunde
elimineras; dessa motvägas åter genom användandet af medeldata. 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 iakttagelser om skilda faser af flyttningen sammanställas livar
för sig. Är resultatet för en ort idetta afseende fullt till*) Kesslers metod, se ofvan sid. 8.
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förlitligt, kan en jemförelse med likartade data från andra orter komma i fråga endast om alla äro beräknade
ur iakttagelser från precis samma grupp af ar; i annat
fall äro de icke kommensurabla och resultatet af jemförelsen blefve en chimär. Följaktligen, om materialet lemnar
luckor för ett eller flere år, måste det bristande fyllas genom interpolerade observationer innan medeltalet får bestämmas, alldeles ilikhet med hvad som inom meteorologin numera sker vid beräkning af orters medeltemperatur.
Först genom detta förfaringssätt blifva medeldata tillräckligt 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 materialet, men blott med vilkor, att detta omfattar en lång tidsperiod, så att observationsfelen kunna anses något så när
upphäfva hvarandra. I
alla händelser är gränsen för materialets användbarhet uppnådd, då skilnaden emellan de
för orterna beräknade ankomstdata närmar sig sannolika
felet imedeldata; skulle sagda fel t. o. m. öfverstiga tidsskilnaden, kan någon slutsats så mycket mindre komma i
fråga.

Emedan de undersökta arterna befunnits flytta längs
bestämda och från hvarandra isolerade vägar, komma medeldata för en arts ankomst till orter efter hvarandra längs
samma väg att bilda en fortgående serie. Beräknade enligt ofvan angifna grunder komma sådana typiska tidsserier
att återgifva flyttningens normala gång. Först genom att
kombinera dem med andra samtidiga och successivt fortgående företeelser, som kunna förutsättas stå ikausalsammanhang med flyttningarna, samt genom aktgifvande på de
resp. foglames lefnadsvilkor, kan man med en viss grad
af sannolikhet sluta till de orsaker, som isärskilda fall ingripit 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 linien C vid Östersjön 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 senare 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 utgångspunkt. Att säga det ena momentet vara ett uttryck
för det andra *), eller att de stå idirekt förhållande till
hvarandra, vore dock att skjuta öfver målet, enär det ena
momentet beror af det andra allenast under samtidig inverkan af mångahanda andra omständigheter.
Ett annat
exempel. Erfarenheten utvisar, att flyttningstiden för de
pelagisk-litorala foglame, hvilka hemta sin föda ur vattnet, 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 uteslutande, andras åter inågon inon beror af islossningen eller
isläggningen vid flyttningsvägarne. Dessa båda exempel utvisa, att flyttningstiden beror utaf olika hufvudsakligen
verkande orsaker, iförra fallet af allmän, idet senare af

—

*) Collingwood, Remarks on the migration of Birds. Rep. brit.
1858, s.

121.

ass.
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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, vindames riktning och styrka, tillgången eller bristen på särskilda födoämnen, stegrad fortplantningsdrift o. s. v.
Om det ådagalägges, att ett sådant moment på någon
ort iväsentlig mon bestämmer tiden för en arts färd framåt, följer deraf likväl ej, att detsamma skall ega lika stor
betydelse under en längre sträcka, utan ett 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 i följd af riklig tillgång på födoämnen.
Anländ inom Östersjön färdas fogeln måhända imon af
öppen passage och vid Ishafvet skulle födoämnen och rastplatser åter locka att dröja, om ej arten nalkades sina häckningsplatser och fortplantningsdriften manade den att
skynda. Datum, då en fogel flyttar på en ort, utgör således 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 hvarkomplexen af orsaker äro de lokala mest varieandra. I
rande och betinga således närmast att foglame dröjaolika
länge på lika långa vägstycken, d. v. s. att flyttningshastigheten varierar. Skulle man genom typiska tidsserier
kunna återgifva flyttningens gång, hade man häri en anvisning 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 finnes förmonliga rastplatser och god tillgång på föda, ha-
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stigare åter der orterna äro mindre lämpliga; samt att foglame färdas ien fortsättning längs ofördelaktiga sträckor,
nog korta att tillåta sådant. Häri torde orsaken ligga hvarföre flere arter, som utan tvifvel istora skaror färdas längs
linien C (tab. III), likvisst så sällan, många t. o. m. aldrig blifvit ertappade under öfverfarten emellan Hvita hafvet och Finska viken, ehuru de blifvit iakttagna iden föga
undersökta nejden af Arkangel. På samma sätt hafva arterna 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 ertappas och gifva artens passage till känna. Detta är en orsak bland flere, hvarföre foglame vid en ytlig betraktelse
kunde tyckas förekomma mest imellersta Ural, uti Jekaterinenburgska guvernementet. Häri ligger äfven orsaken
hvarföre flyttfoglarne anlända till Tarei-nor iDaurien synbarligen efter en forcerad färd genom det ödsliga Mongoliet (se Räddes meddelande, ofvan sid. 24).
Allt detta gäller såvidt vägen utgöres af en enkel
flyttningslinie. Om den deremot upplöser sig igrenar, gestaltar sig frågan delvis annorlunda, ty nu kunna längs
grenarne förekomma dylika vexlingar som förut under successiva vägstycken af hufvudlinien; enhvar af dem representeras nemligen genom sin skilda tidsserie. Jemförelsen
dem emellan åsyftar nu att utreda på hvilka orter inom
förgreningsområdet flyttningens olika faser inträffa samtidigt, och huru kausalkomplexen vexlar till sammansättning
på skilda, mången gång nära hvarandra belägna orter. Frågan om arternas ankomsttid härstädes blir analog med den
om arternas talrikhet längs grenarne. Största vigten ligger 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 densamma, kan färden försiggå blott längs hufvudvägen; så snart
deremot hindret faller undan, iföljd af en vexling ikausalkomplexen för orten, vidtager flyttningen också längs
bivägen, så vida arten då mera förekommer vid förgreningsstället. 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 förmonligare 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
förbigående må härvid påpekas en
odelade liniens. — I
omständighet, som ytterligare bekräftar de gjorda slutsatserna. Det nämndes att flyttningen ivissa fall kan begynna 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 i bredd med hvarandra, såsom verkningar af gemensamma orsaker. Flyttningen vid bivägen representerar så att säga endast sista fasen 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 hvarandra 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 flyttningen fortgår, korsande alla grenarne. Korsningspunkterna äro de samtidiga orterna och kurvan sjelf kan anses
som förgreningsområdets samtidighetslinie, isepiptes. Såsom sådan eger linien dock verklig betydelse 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 uppdragna flyttningsvägarne, betraktade såsom grenar från en
gemensam källa, häckningsområdet isin helhet, så befinneß
detsamma vara i alla afseenden tillämpligt, endast att skalan blir större och företeelserna synas tydligare. Jemförelsen bör äfven nu grundas på samtidiga orter, samt åsyftar att leda till en karakteristik 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 mindre tillämplighet. Granskningen af tidsserierna kan nu utvisa, att flyttningen begynner mer eller mindre liktidigt
vid vägames ändpunkter; förekommer faktiskt en tidsskilnad, måste orsaken sökas inom kausalkomplexen för linierna, och är antingen lokal, beroende af vägens beskaffenhet
vid dess begynnelse, eller af allmän natur, hänförande sig
till vägen i dess helhet. Sålunda kan en lokal orsak vid
vägens början inverka på artens relativa talrikhet vid hela
— en på annat håll kanske förgäfves efterspanad
linien,
orsak till artens fåtalighet härstädes. Flyttningen fortgår 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 breddgrad. 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 tidsutdrägten åter beror huru länge* fogeln kan dröja om vintern
vid vägens södra ändpunkt samt om sommaren på häckningsstället. En alltför stor afknappning isistnämnda afseende 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 derifrån, 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; härvid gåfve de dessutom för olika sammansatta vägar olika
utslag och skulle äfven sålunda bidraga att gifva en fullständig 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 afseende å tiden eller äro samtidiga, isokrona. Sammanbindas
alla dessa, så lättas öfversigten, men dermed är också föreningsliniernas betydelse uttömd. Arterna besöka nemligen alldeles icke de emellan flyttningsvägarne liggande områdena, 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 förlopp en på regelbunden flyttning stadd fogelart, befinner
sig samtidigt, så kan ingen sådan uppdragas för dessa arter; 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
i högsta 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 förtaga slutsatsen dess betydelse och giltighet. För dessa arter måste flyttningsvägarne uppdragas först; härefter vidtager utredningen huru de sönderfalla i samtidiga eller
isokrona vägstycken. Det senare ligger icke mer inom planen för närvarande afhandling, som afsett den zoogeografiska utredningen af arterna. Den fenologiska faller på klimatologins lott. De isokrona vägstyckena förtydliga nemligen icke blott fogelartens beroende af ländernas naturförhållanden, utan artens förhållande kan omvändt tjena
såsom uttryck för orternas klimatologiska beskaffenhet.
Frågan hemfaller i sådant afseende under en likartad kalkylerande behandling, som temperaturförändringar och andra enklare meteorologiska fenomen.

Nyss afslutade utredning hvilar uteslutande på iakttagelser om några få arter, hvarföre också slutsatserna
gälla blott dem, men ännu icke ega allmän giltighet. Enligt de inledningsvis meddelade grunderna för valet af arter ansågos dessa vara lämpligast att samfält inleda en systematisk behandling af frågan och de hafva äfven befunnits flytta längs särdeles enkla vägar. Nu skulle följa i
ordningen att lika detaljeradt undersöka också <aj}dra. Afhandlingen 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 preliminära 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 Thalassidroma. Efter afslutad fortplantning draga de sig ut på öppna
oceanen och tillbringa här nästan hela öfriga delen af
året, antingen inärheten af häckningsorten eller något sydligare. Foglames ovanligt starkt utbildade flygförmåga
tillåter dem att ofta nog stryka vidt omkring *) på oceanen, utan att dessa färder alltid kunna likställas med regelbundna 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 verldens hithörande nordiska foglar flytta dels längs Atlantiska dels längs Stilla hafven, från Ishafvet åter komma foglame 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 betingas flyttningsvägarne för ojemförligt största flertalet arter 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 arterna, 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 förut angifna arterna. Måhända kunde räknas hit också någon art, som
besöker Europas nordliga och tempererade kuster (Lestris

catarrhactes?).
Såsom marin-litorala flyttfoglar kunna anföras följande europeiska slägten och arter:
Somat. mollissima Lestris parasitica
Hcematopus
»
Strepsilas
pomarina
Phalacrocorax
Sterna
Vria
caspia
Recurvirostra
Larvs marinus
Alca.
Dessa häcka och flytta blott vid linier, der saltsjökusterna
spela en mera framstående rol. Alla finnas sålunda vid B
och C, hvilka för de något sydligare häckande sammanfalla till en väg. Vid D åter kunna arterna häcka blott
vid Ishafskusten samt Svarta hafvet och sydligare. Flertalet har emellertid sina häckningsställen vid sådana breddgrader, att af dessa tre vägar linien D icke kan besökas
annat än tillfälligtvis och ganska fåtaligt. De häcka nemligen 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 *). Deremot 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— Några af arterna
ter blir linien alltså en marin väg.
*) De högarktiska arterna och individerna af nyss uppräknade 3 slägså korta sträckor, att de kunde anses följa linien A, och således räknas till föregående grupp.
**) Sterna caspia uppgifves förekomma också nordligare längs linien,
nemligen vid Öb viken (Pallas).
ten flytta

152

förekomma väl ibland äfven vid ostligare flyttningsvägar,
ostkust, vanligen från Amurlandet söderut. Anmärkningsvärdt nog representeras 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)
»
Lar. argentatus
fusca
»
glacialis
Totanus calidris
Colymbus.
Från sina olika häckningsorter flytta dessa foglar längs de
flesta af vägarne B Gr, såvidt de nemligen häcka inärheten af dem. De färdas olika långt nedåt hvarje linie och
förete iallmänhet likasom de förut behandlade arterna mycken 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 Colymbus arcticus. En och annan af dem är icke mer så typiskt submarin, utan står på gränsen till följande grupp.
Vi komma nu till en grupp af flyttfoglar, hvilken hittills 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 vidsträcktare och mera sammanhängande områden än de förut
afhandlade arterna, och man kan sätta ifråga om de alls
färdas längs geografiskt bestämbara vägar. En eller annan art förekommer väl talrikare på vissa orter än på anmen uppträda regelbundet först vid Asiens
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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 dertiil 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 sjöfoglar, som enligt regeln fortplanta sig vid sötvattensamlingar och på sumpmarker, kärr och myrar, således iallmänhet 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 ligger uti sjelfva vattnets beskaffenhet, uti en deraf beroende
tillgång på lämpligare födoämnen eller andra omständigheter. Så snart ungkullen vuxit upp och blifvit flygfärdig
begynner familjen göra kortare besök iomgifningarna, och
utsträcker snart sina färder längre bort utmed vattendragen. Numera äro de flesta arterna icke mer bundna vid
sött vatten utan trifvas lika väl vid hafskusterna; dit samlas 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 föredraga sådana
uppehållsorter, t. ex. på grund af här förekommande särskilda födoämnen, utan emedan kusten lemnar en god ledtråd och riklig näring i allmänhet; de kunna merendels
lika väl byta denna ledtråd emot någon flod, hvars läge
föranleder dem dertill och som ianfördt afseende är jemngod med kusten. Leder således det flodsystem, der en kull
vuxit upp, ett längre stycke väg norrut, så draga sig foglame om hösten uppför floden, om våren utmed densamma.
I
följd 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 bergsbygderna itid och draga sig genom närliggande
dalar eller pass till nästföljande flodsystem, der de passera
utföre till närmaste kust, i fall de ej öfvervintra tidigare.
För denna grupp af arter äro således kontinentens vattendrag karakteristiska förekomstlokaler och vägarne äro flodvägar *). Arterna och deras flyttningsvägar kunna derföre
kallas fluvio-litorala (av.migr. et vice fluviatiles litorales). Då de allra flesta orter på ett eller annat sätt beröras 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. I
sjelfva
verket öfvergå grupperna småningom uti hvarandra, ty äfven 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
cristata.
cegocephala
Limosa
»
Deremot må såsom mera typiska flodflyttfoglar uppföras 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>
n
n
ochropus
nigra
strepera
n
»
hypoleucus
Larvs canus
penelope
»
» acuta
Scolopax major
fuscus
n
Tringa Schinzii
r>
ridibundus
qverquedula
»
»
»
Temminckii
crecca
minutus
»
pygmcea
Fuligula ferina
Lestris Buffonii
Fulica atra
»
Podiceps.
nyroca
')

Unier.

Flodvägarne betecknas på bifogade karta genom svarta punkterade
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Försöker man tolka dessa arters fyndorter enligt den
grund för vägames förlopp, som nyss framställdes, må de
typiska arterna afses främst och utredningen af deras förhållande inskränkas till den bäst kända verldsdelen, Europa, och dess närmaste grannländer; bifogade karta må
härvid tjena som ledning.
Bland de uppräknade arterna 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 nedanför trädgränsen eller sydligare. Det är gifvet att foglame på Skandinaviska halfön skola flytta från fjellryggen nedåt hvardera kusten; de komma sålunda längs utmed norska landet eller kusten och många draga sig tvifvelsutan härifrån till Danmark. Då emellertid flere af
dessa norska arter under flyttningstiderna uppträda imängd
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 arter, 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 delar. Största massan anländer dock till Östersjön och flyt—
tar längs dess N S-liga kuster söderut. Sålunda kommer till innanhafvets sydöstra del ett vida större antal arter 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 itillfälle att välja emellan kusteu och vattendragen. Detta
stycke af kusten kunde således förliknas vid en fördämning, längs hvilken den från norden samlade strömmen af
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 sålunda den sista utsinande strömmen, som uppnår vestra
Europas kuster och längs dem drager sig ända till Afrikas 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 arten 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. I
förra 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 talrikhet 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 nemligen 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 exemplaren 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 framgår 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 häckningsorter. Alla floderna leda inåt mellersta Europa och
för de arter, som stanna redan här öfver vintern, blir fördelningen 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 Medelhafvet 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 genom södra Tyskland till Donau-området. Härifrån kommer en del fortsättningsvis söderut genom bergpassen uti
Schweiz och Österrike ned till Italien, men flertalet torde
draga sig utefter Donaus lopp till Ungern och Wallachiet.
Längs Weichsel åter flytta foglame genom östra Tyskland
och vestra Ryssland till Bessarabien och Donaus utlopp.
Liksom Tysklands nordkust utgjorde en fördämning, låta
bergskedjorna i mellersta Tyskland, Karpaterna och Alperna, de flyttande skarorna komma fram blott här och der
genom bergpassen och tvinga dem sålunda att göra omvägar. 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 delarne samt anlända äfvenledes till Svarta hafvet. I
Sibirien 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
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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 Medelhafvets östra delar. Nildalens beryktade rikedom på nu i
fråga varande arter, hvilka till stor del här tillbringa vintern, är således en omedelbar följd deraf, att här sammanträngas 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 stråkvägarne beror af hvarje arts natur. En del öfvervintrar
vid mellersta Europas breddgrader, största antalet utiMedelhafsländerna,men åtskilliga arter, 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, men ytterst nära
beslägtade vikarierande varieteter, de flesta uti Asiens ostligaste delar.
Den nu karakteriserade gruppen af flyttfoglar och vägar har befunnits så nära sammanhänga med de tre föregående, att de ömsesides förklara hvarandra. För alla slagen betingas vägames geografiska sträckningar utaf fördelningen af vatten och land, eller af strändernas läge; de
kunna derföre sammanfattas till en gemensam afdelning
litorala flyttfoglar (av.migr. et vice litorales), hvilken såsom ett helt för sig koordineras med de förut ikorthet 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 inledande undersökning, kunde framställningen af vägames
sträckningar afbrytas här. För öfversigtlighetens skull må
dock ännu ikorthet ordas om de återstående grupperna,
som kunna uppställas, för att dermed utvisa huru de ansluta sig till de föregående samt ungefär hvilka arter till■

—

159

höra dem. Häraf komma nemligen omständigheter att framstå, som sprida ett visst ljus också öfver de litorala arternas vägar.
Det blef nämndt, att en del af de fluvio-litorala foglame drager sig helt och hållet inom land från ett vattensystem till ett annat och kommer till kusten blott der denna
sträcker sig tvärs öfver flyttningsriktniugen; ett härmed
jemförligt förhållande blir regel uti nästföljande grupp. 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 försumpningarne mer eller mindre sammanhängande terränger uti kontinentens inre delar, och längs dem flytta nu foglame företrädesvis; 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,lämpliga men icke specifikt betecknande för arten, och gruppen 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
Scolopax gallinago
Motacilla flava
»
gallinula
Emberiza schoeniclus Calamoherpe?
»
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 typiska 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 föreställning, då man aktar på lågländernas fördelning och läget
af sådana lokaler, som hindra framfärden, nemligen bergsryggarne; foglama undvika eller kringgå dem, så vida de
ej erbjuda några genomgångsställen. — I
Skandinavien färdas arterna derföre mer eller mindre från N till S; en del
Tyskland gifver alpgår från Norge till britiska öarne. I
kedjornas läge flyttningen en stark dragning åt SV, ställ—
vis rätt iO V; iöstra Europa är dels en NO— SV-lig,
—
dels en N S-lig direktion den rådande. Det är isynnerhet denna och föregående grupp, som de allmänt hållna
redogörelserna om flyttningsvägarne afse, hvarom ofvan sid.
14— 28 varit fråga. Begges vägar påminna i allmänhet
mycket om hvarandra, särdeles uti sydligare länder, der
de till en del sammanfalla, ty de betingas temligen omedelbart utaf landets höjdförhållanden. Bland andra arter hör hit också tranan, ehuru den mindre än andra beror
direkt af sumpmarkerna, utan hellre hålles inom stråkvägames 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 sålunda till Svarta hafvet förbi Smyrna och till Egypten.
Deremot visa sig tranor sällan eller aldrig uti trakten af
Stockholm, på danska halfön,iHolland,Böhmen, öfre Ita— Slutligen må tilläggas att inom
lien och dylika orter.
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 således 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 fördelning på jordytan; tillsammans utgöra de en hufvudafdelning: vatten-flyttfoglar (aves migr. aqvatiles).
Ijemnbredd med denna står en annan, 1and-fly t fcfoglarne (av. migr. terrestres), till hvilken höra alla öfriga, således ett fåtal af vadarne (Rallidce) och simfoglarne (sädgässen) samt största flertalet af de öfriga ordningarna. Äfven inom denna kunna grupper särskiljas, betingade utaf olikartade förekomstlokaler, sådana som sammanhängande öppna fält (för sparfvar och lärkor), af odlade nejder med blandskog (finkar, många sångare), af barrskog (korsnäbbar) m. m. Enhvar af dessa lokaler kan
hafva erhållit sitt upphof från sumpmarker med olika vegetation, eller också kunna omvändt de förra förvandlas i
enlighet med denna lokalernas slägtskap bilde senare.
I
'
dar hvarje grupp af landflyttfoglar turvis slutpunkten uti
den hittills uppställda följden af vattenflyttfoglar, men inbördes bilda de icke en serie, som vore omedelbar fortsättning af vatten-flyttfoglarnes. Landfoglarnes förekomstlokaler utgöra merendels större eller mindre fläckar, som
ligga spridda om hvarandra; de af olikartade lokaler beroende foglame komma för den skull att flytta längs nästan samma geografiska sträckningar, påminnande om kärrfoglarnes. Ehuru vägarne sålunda geografiskt sammanfalla,
äro de icke desto mindre typiskt differenta, såsom beroen— Foglame äro iolika grad bundna
de af olika grunder.
vid sina lokaler, allt efter en hvars sätt att verkställa flyttningen. Mesarne t. ex. flyga från träd till träd, några
andra arter från en skogsdunge till den nästföljande,
hvaremot flere arter passera längre vägstycken i sender
och slå ned först der de ämna hvila eller söka sig föda.
Af denna anledning tyckes det som skulle några arter nästan alldeles icke bero af bestämda lokaler. Liksom tranan iföregående grupp hindras också här de mera snabbflygande, 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 uppdragas livad de skilda individerna beträffar. Att dessa foglar 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 afhandling 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 högarktiska arterna. Med samma detta vetenskapligt bevisas komma de sekundära slutsatserna angående flyttningsvägarne
att ega giltighet äfven för dessa kontinentens arter. Deras 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 isepip teser; flyttningens samtidiga förlopp åskådliggöres deremot på olika orter genom isokrona vägstycken.
Något annorlunda förhåller det sig med de på kontinenten förekommande fluvio-litorala, kärr- och land-flyttfoglarne. Deras vägar bilda iallmänhet mer eller mindre
förgrenade bälten, ibland ganska breda, och de skilda grenarne anastomosera med hvarandra tidt och ofta. Foglame
kunna således ej blott flytta inom bältet iolika sträckningar, utan också komma från ett liufvudbälte till ett annat,
samt vår och höst färdas längs skilda grenar och derigenom komina till nya häckningsplatser. Talrikheten kan
också vexla och reglerna för flyttnings tiderna torde äfven-

163
ledes röna ett störande inflytande. Men möjligheten af dylika oregelbundenheter förhindrar ej att samma allmänna
plan ligger till grund för flyttningarna också här, ehuru
undantag inträffa lättare. En borgen derför, att så är, ligger just uti det anmärkta faktum, att foglame om våren
återfinna sina förra bon, hvilket ornitologer med den största praktiska erfarenhet (Naumann, Brehm, fader och son,
m. fl.) anse vara regeln inaturen. Man torde säkrast träffa
sanningen, om man jemför de nu ifråga varande gruppernas vägar ideras helhet med mindre och förgrenade delar
utaf de föregående gruppernas flyttningslinier och här tilllämpar 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 flyttningslinier utan bälten. De samtidiga ankomst-orterna blifva
följaktligen talrikare och den linie, som förenar dem, kontinuerlig inom hvarje gren af bältet; isepipteserna blifva
således mera sammanhängande och deras kurver mera utjemnade*), 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 medelankomstdata för orterna, ifall man med Middendorff vill utreda foglames flyttningsriktning på grund af isepiptes-styckenas böjningar.

Kastom nu en blick på de grupper af flyttfoglar och
flyttningsvägar, till hvilkas uppställande anledning förefunnits, 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
Thalassidroma pelagica

11.

—

litorales
a) — pelagicce-litorales Fuligula Stelleri
bernicla
b) marince- »
—
c) submarince- »
Tringa subarcuata
d) fluviatiles- »
Totanus hypoleucus
Machetes pugnax.
111. palustres
migratorice
Aves
terrestres.
B.

—

J- T

"

"—

—
—

1

—.
"
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_^_
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Uppräknade idenna ordningsföljd bilda flyttfogelgrupperna en tydlig och oafbruten serie hvars extremer äro
hvarandras fullständiga motsatser *). Ytterst på begge sidor 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 distinkta linier, å den andra längs greniga, talrika och breda
bälten, anastomoserande med hvarandra; å ena sidan från
mindre och splittrade häckningsorter till vidt spridda vinterstationer, å den andra från och till vidsträckta, sammanhängande områden; å ena sidan verkliga oceanfoglar,
å den andra sådana, som med verldshafven hafva intet att
skaffa. Men itrots af dessa kontraster finnas inga plötsliga språng emellan skarpt begränsade grupper utan enhvar 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 innanhafven, ja t. o. m. öfver land, hafskusternas flyttfoglar förle") För enkelhetens skull må idet följande alltid de pelagiska foglame 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 sumpmarker, 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 öfver 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 nästföljande arters förhållande. Härigenom framstår tydligt nödvändigheten af
flyttningsfenomenets strängt systematiska granskning, hvilken utgående från enklare fall steg för steg leder sig till
de mera invecklade; likaså tydligt kan ett motsatt förfarande icke lemna bestämda resultat.
Den svenske ornitologen Wallengren *) har uppställt
en serie af samma grupper med afseende å foglames förekomstställen iSkandinavien under häckningstiden och platsen för deras bon; dessa grupper hafva t. o. m. kunnat
fördelas uti ännu mindre delar iföljd deraf, att häckningsplatsen är stabil, hvaremot flyttningsorterna ständigt ombytas. Wallengrens fördelning af arterna på grupper afser väl endast förhållandet på nämnda halfö och eger derför icke allmän giltighet, hvarutom också åtskilligamindre
inkast kunde emot densamma göras; men oberoende häraf
inser man lätt, att de lika benämnda och hvarandra motsvarande grupperna af begge serierna ingalunda nödvändigtvis komma att omfatta samma arter. Åtskilliga foglar
följa visserligen under flyttningarna samma slags lokaler,
som de häckningstiden besöka, och tillhöra således ibegge
serierna samma grupper, men många arter vexla regelbun*) Wallengren, Briitezonen der Vögel innerhalb Skandinavien. Naumannia 1856.
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det förekomstlokal och uppträda ibegge serierna inom
skilda grupper. En mängd foglar, som kläcka t. ex. vid
sött vatten, flytta längs saltsjökuster, andra häcka på kärr
och myrar, men flytta längs floder o. s. v. Sjelfva vexlingen af grupper sker dock alltid enligt den bestämda regel, att arten i flyttfogelserien uppträder i en
föregående*), ihäckfogelserien åter i en efterföljande grupp, men icke tv er t 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 geografiska fördelning under häckningstiden**), befinnas uti norra
hemisfären de pelagiska arterna företrädesvis tillhöra de
tempererade klimaten, hvarest oceanerna hafva större utsträckning än inorden, der åter landmassorna taga öfverföljd af kontinentens läge äro de nordligaste möjhand. I
liga häckningsplatserna belägna vid hafvet och häckfogelfaunan 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 fördelning på
olika grupper befunnos vadarne och simfoglarne företrädesvis upptaga den förra hufvudafdelningen, de öfriga ord') 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. I
sådana fall finnas de återstående placerade uti grupperna näst intill ienlighet med
nyss uttalade allmänna regel om gruppernas geografiska
dislokation. Man finner nemligen att de arter af slagtet, hvilka befunnits tillhöra en föregåendegrupp
uti flyttfogelserien, iallmänhet häcka nordligare
än flertalet; de åter, som i samma serie stå mera
mot slutet bafva öfver hufvud också ett sydligare
hemland. Härvid bör likväl läggas synnerlig vigt deruppå, att jemförelsen icke göres emellan godtyckligt valda,
utan blott emellan eqvivalenta, nära beslägtade arter. Då
således ett större slägte är fördeladt enligt arternas inbördes 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 mindre aflägset från hvarandra, antingen under samma breddgrad, ihvilket fall de vikariera för hvarandra uti ost- och
vestliga länder, eller också vid olika polhöjd. Såsom exempel på nära beslägtade arter, hvilka häcka den ena inordligare den andra isydligare länder, må anföras följande
parvis uppräknade arter:
Charadrius hiaticula — minor
n
helveticus — apricarius
arcuata
Numenius phoeopus
—
cegocephala
lapponica
Limosa
Tringa subarcuata
alpina
n
Temminckii
minuta
— cinereus
Anser arvensis
n
minutus
albifrons

—
—
—
—

") Häcka de på samma ort, bero de istället af olika förekomstlokaler och födoämnen.
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—
—
—
—

Somateria spectdbilis
mollissima
Fuligula marila
nyroca
Sterna arctica
hirundo
— glaucus
Larvs leucopterus
arcticus.
Colymbus glacialis
I
de allra flesta af dessa fall inträffar det i sjelfva verket, att den angifna regeln är gällande, idet den nordligare häckfogeln hör till en fiyttfogel-grupp, som iserien
går före den sydligares. Också dessa arter vikariera således för hvarandra, ty de backa på skilda orter och flytta
längs olika vägar: de uppträda uti samma, medan de ostoch vestliga formerna vikariera uti 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 kännedom, dels af anledning, att foglame under den kalla delen
af året föra ett mera kringströfvande lif och olika år utsträcka sina färder olika långt. Flere arter, som färdas
längs smala flyttningslinier öfvervintra längs dessas sydliga delar utan att synnerligen sprida sig på längre afstånd; de ega således vinterområden, som äro utdragna på
längden, medan andra foglar såväl flytta som öfvervintra
äfven nu blott
längs breda bälten. Jemför man dock
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 nordligare häck foglar tränga längre åt söder än de
sydligare; dessa senares vinterstationer hafva åter vanligen sin norra gräns nordligare än de förras. Tydligast 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 i annat 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 hvarandra, 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 "arterna" förtjena alls icke att anses såsom annat än geografiska varieteter, t. ex. Tringa minuta och Temminkii,
Anser albifrons och minutus, Larvs leucopterus och glaucus; dessa vore således exempel på dylika former, men
äfven andra må anföras. Europeiska kontinentens Anser
arvensis från lappmarken öfvervintrar ofta nog imellersta
Tyskland, hvaremot Naumanns Anser segetum, hvilken förf.
framställt såsom Novaja Semljas sädgås (A. rufescens Br.),
drager sig isamma trakter längre åt sydvest till midvintern; den senare anländer också till Tyskland en månad förr
om hösten och lika mycket tidigare om våren, än den
förra, under de år då ingendera arten stannar öfver vintern. Förf.har på sådan grund också uttryckt den förmodan (Finlands foglar II), att nordens Tringa alpina
skulle flytta sydligare än Tysklands Tr. Schinzii. Att anföra flere förmodanden är icke af vigt, då man iallmänhet nog mycket förbisett eller förvexlat sådana närstående
former och derföre ej har att tillgå säkra uppgifter.
Om regeln befinnes vara giltig för mycket närstående
arter och för former, som äro ännu närmare beslägtade,
geografiska varieteter, synes all sannolikhet vara för handen, att den för många arter är utsträckt också till individer 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 våren åter de som öfvervintra sydligast (förutsatt att arten
stannar inom norra hemisferen). I
mon häraf sätta sig

foglame irörelse. En gång stadda på flyttning torde de
icke alltid stanna vid första tillfälle, särdeles som förekomstlokalerna här upptagas af andra individer,utan flytta
vidare. Dessa individer komma sålunda att längsta tid
befinna sig på flyttning och färdas derföre också antagligen längre väg än de andra: foglame längst från norden
öfvervintramest sydligt och återvända om våren tillsina förra
häckningsplatser, samt färdas alltså förbi de sydligare häckfoglarne. En dylik förbiflyttning måste dock vara beroende
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 successivt 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 undersökningar 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 förbiflyttning.
Om en arts häcknings- och vinter-områden ligga så
nära hvarandra, att de delvis sammanfalla och om dess individer 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.

171

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 genomförd 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 finnes foglar, som höst och vår regelbundet utbyta sin dittills varande förekomstlokal emot en annan, men icke flytta
från orten; platserna äro belägna om hvarandra på ett

mindre område, inom hvilket de således stanna *). Dessa äro
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 stannfoglar, hvilka således visa ingen tendens till årliga vexlingar 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 framhållas, 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 således uppfattas som märkliga företeelser; då emellertid
denna synpunkt ej kan tillerkännas vetenskapligt värde,
komme dylika fynd isjelfva verket att erbjuda intet märkvärdigt, 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.

172

alla djur äro de lätt rörligafoglame mest ifara att komma
vilse till aflägsna länder, särdeles under flyttningarna*).
Likväl kan ett visst intresse ingalunda frånkännas fynden, om afseende fästes vid deras orsaker och förklaring.
Literaturen erbjuder ännu intet försök isådant syfte, då
det ju ligger isakens natur, att de regelbundna flyttningarna först måste vara något så när utredda, innan de oregelbundna kunna förstås. Närvarande afbandling har hittills åsyftat de förra, hvarföre det är i sin ordning att nu
pröfva slutsatsernas giltighet också med afseende å de
senare.

Man plägar vanligen särskilja tre olika slag af oregelbunden 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 öfversvämma länder, ihvilka de förut icke förekommit, men
sedermera åter försvinna på obestämd tid.
3) småningom i ett 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 ord på
slutresultatet af flyttningen. Detta är visserligen en iögonen fallande, men icke desto mindre hvad förklaringen beträffar fögaupplysande indelningsgrund. Ty foglame kunna
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 mera rationel indelningsgrund torde man böra utgå omedelbart från de resultat,
som föregående utredning om de normala flyttningsvägarne
gett vid handen, och återhemta reglerna för dem.
*) Sundevall, Sällsynta svenska foglar.
sid. 73.

Sv. V. Akad. Öfv. 1846
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vävägens
gar, visar under skilda år små olikheter beträffande
utsträckning, —de årliga variationerna. Vanligen äro dessa
föga betydande, men om de någon gång antaga störreproportioner, 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. I
anhända,
dra åter kan det af någon tillfällig anledning
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 andra vägar är den förra arten (hör till en annan grupp),
och om fremlingarne det oaktadt följa med, komma de till
orter, dit de eljes icke skulle anländt: de flytta vilse. Efteråt träffas de antingen i sällskap 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 Tringaarter exemplar af Totanus, Numenius eller Charadrius;
Anas-arter flytta tillsammans, likaså Fuligulce. Vanligen
äro arterna något så när jemnstora eller föra likartadt lefnadssätt; ibland åtföljas dock ganska olika arter, exempelvis
har man inorra Finland sett en svärta, Fuligula fusca,
följa en flock flyttande svanar.
allmänhet är det för slutresultatet af föga vigt hvilI
första
ken
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 tvenne andra moment, som samfäldt gifva
företeelsen dess karakter och form. Utaf skilnaden emellan egenskaperna hos fogelns normala och dess nya väg
beror vilsefärdens större eller mindre onaturlighet. Der-

Hvarje fogelart,

som flyttar längs sina bestämda
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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.
emot beror orten, dit

huru fogeln reder sig på fremmande botten och huru långt
den kan komma.
Då alla flyttfogelgrupper kunna visa exempel på oregelbundenheter, men närvarande afhandling befattat sig i
detalj endast med de iserien främst stående, kan framställningen 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 allmänna slag af oregelbundenheter äro möjliga; af dem må
först upptagas det, som mera närmar sig de årliga variationerna.

Särskilda omständigheter kunna föranleda foglar att
under fullkomligt normal flyttning någongång stanna förr
än de bort eller färdas längre än vanligt, men dock längs
sådana fall gestalden vanliga flyttningsstråten. I
som
en
sig
tar
tillfället föroregelbundenheten allenast
— abbrevierad ellerför
—
prolongerad
kortad eller förlängd
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 flyttsärskiljas tvenne olika slag: en arts tillfälliga uppträdande
imängd, samt enstaka individers förekomst. Begge slagen
kunna förekomina såväl om hösten som våren.
Hafva orsakerna till missförhållandet varit af omfattande natur, inverka de på arten isin helhet eller på ett
stort antal individer, hvilka derigenom uppträda på något 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 tvenne olika resultat: antingen qvarstanna 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 i st. f. att fortsätta längs C, men häckar der enligt regelnicke. Såsom prof återpå senarefallet må nämnas,
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
Längre bort än vanligt komma arter ofta
häckat der.
om hösten, drifna af sträng köld eller brist på näring.
Några gåsarter, som vanligen stanna längs C vid Nordsjön, komma ända till nordvestra Frankrikes kuster; Emberiza nivalis och lapponica samt svärmar af Bombycilla
anträffas ibland ivissa delar af inre Tyskland. Hafva
barrträden icke lagt frö inorden, men väl sydligare, draga
sig Loxice och Pinicola dit för att öfvervintra. Phalaropus fulicarius besökte 1834 istort antal*) franska kusterna,
ända till Bayonne. Att en art åter om våren kan öfverskrida sin vanliga norra gräns och häcka derstädes utvisar 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 arktiska delar, hvarom längre fram sid. 184.
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Utan att mera omfattande orsaker verkat hafva enskilda foglar någon gång blifvit ertappade på ovanliga orter vid deras flyttningslinier. Anledningen har då varit
af individuel natur: antingen har fogeln blifvit väderdrifven eller förledd till afsteget genom andra arters föredöme.
För tidigt stanna ofta foglar, som blifvit oförmögna att verkställa en ordentlig flyttning: man har funnit knipor tillbringa större delen af vintern vid strömmar
ilappmarken, eller oftare i södra 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 dröjt qvar inom Östersjön eller finska 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 i Tyskland, någon
enda gång erhållits ända iProvence. Om våren afsticka
sådana fremlingar mer märkbart. Ett stort antal sydeuropeiska arter hafva, hvar längs sin väg, tillfälligtvis trängt
upp ända till norra Tyskland, ganska många till Helgoland och England samt t. o. m. ännu nordligare, men i
allmänhet hafva de icke häckat derstädes. Corvus corone
har uppträdt i Norge, Fringilla cardtielis, Upupa epops,
Columba tiortur och Ciconia alba, sompläga hålla signedanför
eller vid 6O:de breddgraden, hafva förekommit ända iFinmarken (70°). Till mellersta Sverige, Östersjöprovinserna
ochFinland komma emellanåt hägrar, 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 vid Nordsjön,har
någon gång fortsatt färden längs linien C och erhållits inom

—
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Östersjön och vid Högland ifinska viken, ja t. o. m. vid
Arkangel. Att slutligen äfven rent pelagiska foglar kunna
öfverskrida sina vanliga gränser bevisas deraf, att Diomedea chlororhynchus iapril 1837 kommit till Norge (Kongsberg) och D. exulans till andra kuster af Europa.
Förutom det slag af oregelbunden flyttning, som bestod ien abnorm utsträckning af vägen, finnas sådana fall,
som utmärkas genom ett formligt afsteg från individens normala stråkväg, — en verklig deviation; sådana afvikelser kunna uppstå inom alla grupper.
Högst sällan inträffar det, att verkliga pelagiska flyttfoglar — 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 Östersjön, någon gång äfven längs strömmarne till lappmarkens
inre delar, Utsjoki, Enare och Kittilä. Sammalunda är
Phalaropus fulicarius funnen vid Ca i Provence, 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: man uppger (enl. Gloger)
att Mormon corniculatus skulle ertappats i vår verldsdel.
de allra flesta fall äro dessa vilsefärder skäligen onaI
turliga och sluta derföre redan om höstenmed fogelns undergång. 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

—
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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 förvilladeindividerna tränga olika långt,en delända tillSchweiz,
ja längs Ca under stränga vintrar t. o. m. till Ehones utlopp. Högst få komma genom östra Tyskland ända till
sydöstraEuropa; antagligen än det sålunda Larvs marinus
anländt till Grekland. Om detsamma är fallet med L. tridaetylus 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 tvifvel hafva enstaka cxx. af Anser leucopsis och bernicla på
samma sätt flyttat längs D. Anser liyperboreus tillhör egentligen Sibiriens marina väg G, men måtte oftare än man
för närvarande vet, komma också längs Sibiriens öfriga vägar (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 utsträckas ganska långt utan särdeles men förindividerna. Lyckas 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 högre upp iTyskland. Från Svarta hafvet vilsekommen uppför 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 i det 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 merendels uppträdt fåtaligt och oregelbundet, vanligen om hösten men sällan om våren (sid. 89). På samma sätt hafva
arterna om våren passerat längs Rysslands floder från linien D; Anser albifrons och Tringa minuta hafva visat sig
vid Wologda och Suchona. Från C har vidare den senare
arten kommit vilse inåt Finland, och Charadrins helveticus
— Om åter en sub-marin flyttfouppför Bottniska viken.
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 redan i begynnelsen komma in på orätt stråt och anlända
till helt frerumande trakter. Det är sålunda man måste
uppfatta de cxx. af Anser ruficollis och Cygnus minor,hvilka
från Asiens nordligaste delar flyttat längs A förbi Obvikens 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 hösten uppträdt iNorge. — I
begge falfremlingen
skäligen
len af afvikelser kan
komma
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 dervid naturligtvis 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 i mon 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 man ide flesta fall
alldeles icke kontrollera när ett afsteg från ordningen inträffat och när fogeln är på sin rätta väg. Att emellertid 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 gränsen ledande vägarne. Larm minutus sträcker sig vestligast till Östersjön och Lirnosa cinerea häckar inom norra
Ryssland; begge borde såsom fiod-flyttfoglar rätteligenkomma till sydöstra Europa, men ertappas någon gång vestligare, den senare tydligen längs linien C: Östersjöprovinserna, Braunschweig, Normandie. Cygnus mitsicus och Anser minutus häcka talrikt inom lappmarken, mest öster om
fjellryggen, något också i Ostfinmarken; de flytta merendels genom östra Europa, men erhållas till mindre antal i
vesterländerna. Inträffar deviationen ostligare kunna ganska abnorma fall uppstå. Anas falearia kläcker inordöstra Asien, och flyttar enligt regeln genom Daurien, men
kommer troligen någon gång äfven genom vestra Sibirien,
ehuru endast undantagsvis, ty fogeln är tvenne gånger funnen t. o. m. inom Europa: iUngern och inorra Sverige om
våren. Det är antagligt, att exemplaren om hösten exkurrerat iSibirien vesterut tills de flyttningstiden blifvit tvungna
att följa linien D till sydöstra Europa, hvarefter de följande vår dragit sig i sällskap med andra derstädes regelbundet öfvervintrande Anas-Q.ocka,r längs Donau (genom
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Tyskland) och uppför Östersjön samt Bottniska viken. An—
norlunda är en förklaring af faktum knappast tänkbar.
Det är tydligt att vilsekomna flodfoglar lättare än de föregående kunna berga sig nästan på de flesta orter och derföre äfven kunna öfvervintra samt återvända om våren.
Ännu skulle återstå att förklara fall då kärr- och 1andfly ttfogl ar kommit vilse; detta förutsätter dock kännedom af arternas normala vägar, hvilka icke kunnat behandlas uti närvarande afhandling; på grund häraf måste också
tolkningen blifva sväfvande. Några allmänna antydningar
— Ofvan har blifvit sagdt, att dessa
må dock finna plats.
gruppers vägar sträcka sig hufvudsakligen längs lågländerna med undvikande af bergskedjor, att de bilda mer eller 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 vestligare. Sålunda hafva Emberiza aureola, rustica och pusilla, Turdus Naumanni och atrigularis kommit mot vester, några ända till Provence, men ytterst sällan eller aldrig visat sig iskandinavisk-finska *) norden. Fringilla erythrina åter, som ej förekommer på skandinaviska halfön,
men väl isödra Finland, har efter en sådan färd vesterut
vid återresan inslagit en annan väg, och kommit till Norge
ända upp iFinmarken. Ungefär på samma sätt som de
uppräknade nordryska foglame, hafva också många — närmare 20
sibiriska foglar förvillat sig vesterut till Europa *). 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 länderna nedanför Öster- och Nordsjön och blifvit ertappade
flerstädes, särdeles på ön Helgoland. Deremot hafva ytterst få af dem visat sig nordligare (Turdus varius iSverige,
Grus leucogeranus och Charadr. pyrrhothorax vid PetersMen icke blott nordiska och ostliga, utan äfven
burg).
sydliga arters flyttningar vilse befordras genom ryska slättlandet. 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 i sydost
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 Syrrhaptes paradoxus för ett antal år sedan gjorde en stor utvandring till Europas alla delar nedan om 60:de breddgra—
den. Vilseflyttningar inom dessa grupper blifva i allmänhet 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 ganska 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 flyttningsväg går ej öfver Atlanten (utom öfverIsland till Grönland) och foglame hafva således icke blifvit vilseledda af

—

—

—

*) J. F. Naumann, Einige Notizen über die selteneren Vögel Sareptas. Naumannia 1853 sid. 23.
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normalt häröfver flyttande arter. Mera antagligt är det,
att de varit formligen väderdrifna; Baird*) söker förklaringsgrunden 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 sträfvar att antaga en vestlig riktning. Båda vindarna mötas
sedermera imellersta delarne och frambringa såsom resultant 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— något som ofta blifvit iakttaget äfven
mar ur sin kosa,
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 kastas foglame österut tvärs öfver verldshafvet och uppnå
andra kontinenten inom jemförelsevis kort tid. Amerikanska arter hafva anländt till Europa mest om hösten,
europeiska åter tvertom till Amerika om våren. Bland
dylika öfverlöpare utgöra småfoglarne, vadarne och simfoglarne 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 följa de härstädes gällande reglerna för foglames färder. En och annan tränger redan samma höst längre in ikontinenten, andra först
om de lyckats öfvervintra. Förutom på britiska öarne och
iFrankrike *) hafva de erhållits uti skilda delar af Tyskland, anmärkningsvärdt ofta på Helgoland, någon gång vid
kusten af Östersjön, men högst sällan vid nordligare breddgrader. Längst bort torde Fuligula perspicillata sträckt
sina irrfärder; cxx. hafva anträffats vid Helgoland, Kalmar och ett par gånger vid finska viken, på de senare orterna blott under våren, samt två eller tre gånger högt uppe
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. Foglame komma derföre också sällan till rätta längre vägar,
utan gå under.

—

I
det föregående har ett försökblifvit gjordt att tolka
sådana fynd af fogelarter, hvilka icke låta förena sig med
de förut uppställda grunderna för arternas regelbundna vägar. 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
mängd synes vara ett skäl att förmoda svärmen hafva kommit från
Amerikas arktiska delar, icke från gamla verldens (se sid. 175).
t
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liknar den normala, desto bättre kommer fogeln till rätta
och desto lättare kan den finna nya häckningsställen. Omkommer 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 geografiska utbredning.
Om abbrevierad eller prolongerad vårflyttning med
derpå följande häckning — enstaka eller i mängd — upprepas flere år efter hvarandra och ungarne återuppsöka sina
kläckningsorter, kommer arten derigenom att sprida sig i
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 besökte Tyskland, Frankrike, Spanien och Algier samt andra sydliga länder. Småningom
började enstaka par häcka först inordöstra Tyskland, sedermera också i Sachsen och numera är arten på många
orter i landet en temligen vanlig häckfogel. På ett framträngande mot norden lemnar Fringilla serinus ett exempel *). 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 i Tyrolen 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 sig norrut. Homeyer redogörfördenna
*) 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 att hafva
tänkt på dess årliga flyttningsvägar *), på följande sätt. "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 vidare till Schlesien. Det är otvifvelaktigt, att denna senare
invandring för sig gått först inyare tider, medan den gamle
naturforskaren Conrad Gresner iakttog och beskref fogeln
från Frankfurt redan för 300 år sedan." I
våra dagar förekommer arten öfver största delen af mellersta Tyskland ända
till Schlesien, Posen, Mark, Harz och Holland, hvarjemte
öfverlöpare anträffats på Helgoland och inordliga Tyskland. — Ännu flere exempel kunde anföras. Turdusiliacus och
Fuligula elangula förflytta sin eqvatorial-gräns allt mer söderut; på flere ställen i Tyskland har man funnit häckande
Loxiw, Pinicola och Nucifraga. Andra åter utvidga sin
polargräns mot norden: Sylvia tithys vinner för närvarande
terräng i norra Tyskland och har visat sig i Sverige;
Alauda cristata innästlade sig iförra hälften af detta århundrade imellersta Tyskland (Brehrn, anf. arb.), håller
*) Beträffande en annan art gör Homeyer en vilseledande förvexling, som här må påpekas. Han säger nemligen om Turdus pilaris och
dess framträngande i Tyskland följande: "Da wir die aligemeine Einwanderung von NO his SV geschildert haben und auch von den Wintervögeln 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, Seidensachser in Kram, 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 anledning, 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 i södra Sverige och har
visat sig ända iFinland. Oallinula pusilla 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 tillfällig vilsefärd hafva anländt till Island, men kan i följd
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 varit orsaken härtill: gäss, svanar och sumpfoglar hafva småningom blifvit undanträngda, men flytta ännu årligen genom 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 hösten, 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
nästa vår och arten rotfäster sig isitt nya hemland. Måhända utkastas sedermera derifrån en ny förpost ännu längre
bort, hvilken innästlar sig uti länder, som till sin beskaffenhet likna de förra, men äro afskilda från dem; ju mera vägarne divergera geografiskt, desto störreblir språnget från
hufvudstationen till kolonin. På sådant sätt synes en fogelart genom upprepade och med häck ning afslutade deviationer kunna utbreda sig ryckvis, utan att någon utvandring skett direkte från en häckningsort till en annan;
arterna kunna 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 förhållandena derunder tillåtit; en arts gränser intaga således
alltid ett temporärt, efter de verkande orsakerna afpassadt jemnvigtsläge och äro under en kortare tid underkastade 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 i vår tid
eger sin giltighet och att kontrollerade exempel derpå skola
kunna framtes. Medgifves emellertid möjligheten, att flyttfoglar sålunda kunna utbreda sig ryckvis, och att detta
varit lika möjligt ialla tider, bör man konseqvent också

oregelbundna flyttningar i en icke obetydlig mon
bidragit
hafva
till att åstadkomma utbredningens närvarande
faktiska tillstånd. En fogelart kan nemligen enligt denna
uppfattning hafva utbredt sig och ännu i våra dagar sprida
sig från arktiska Sibirien till Novaja Semlja, derifrån till
Spetsbergen, sedermera till Grönland och arktiska Amerika; 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
— Mer än en gång har i
emot dess vigt svarande sätt.
det föregående blifvit anmärkt, att fogelarter på skilda
ställen inom sitt häckningsområde representeras genom något olika beskaffade former, s. k. geografiska varieteter och
arter, hvilka vikariera för hvarandra. I
motsvarande deanse
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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
Amurlandet och Japan
föga men tydligt olika våra. I
äro många arter temligen afvikande från de europeiska,
några likaså redan ivestra Sibirien; man har funnit olikheter emellan individerna af en art, som häckar vid Svarta
hafvet och Östersjön, eller i Lappmarken och på Spetsbergen, ja t. o. m. emellan individer, som häcka uti sydvestra 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 hypotes, 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 således 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 förnämsta målsmännen för descendensteorin framhållit, 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 flyttfoglarne, och det är derföre att hoppas, att .inflytandet af
vandringar härlättast skall falla iögonen. "Om djur och växter spridas", säger Hackel *), "träffa de liksom utvandrande
") Ernst Hackel, 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 omständigheterna, kommer deras egendomliga specifika karakter
att förändras, allt mer ju större skilnaden är emellan den
nya och den förra hemorten. Uti artens nya hemland inverkar klimatet och de fremmande födoämnena, men framför allt konkurrensen med andra arter omgestaltande på
invandrarens karakter; om denna icke är seg nog att emotstå inflytandet, måste deraf förr eller senare uppstå en ny
art. Under inflytande af den förändrande kampen för tillvaron 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 säger: "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 stöd åt denna
åsigt om vandringarnas stora betydelse för selektionsteorin.
Ty ide 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 flyttningsväg 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 Migrationsgesetz 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 i enlighet med lagarna för karakterernas 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.
enlighet med denna uppfattning äro de af L.Brehm uppI
ställda, ofta öfverklagade, subsr^ecies blott skilda lokala
raser, som häcka och flytta isolerade från grannländernas individer samt bibehålla sin typ så länge isoleringen fortfar,
ifall densamma ej starkare fixerat sig. De enligt Middendorff**) uti norra Sibirien förekommande två parallel formerna 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 uppmärksamheten. Först sedan de under geologiska tidsskiften blifvit accunaulerade, representera olikheterna skilnaden
emellan högre systematiska enheter, slägten, familjer m.m.

—

*) Jemför Darwin, Om arternas ursprung;
samt E, Hackel, Generelle Morphologie, II: Allgemeine Entwickelungs-Geschichte der Organismen. Berlin 1866 (kapitlet XIX: Die Descendenz-theorie und die Selections-theorie).

**) Middendorff, Sibirische Reise. Bd. IV, Hft 2, 1867 sid. 801.
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Ligger det sanning uti denna uppfattning af flyttningsvägames teoretiska betydelse, kunna dessa för forskningen hafva också ett praktiskt intresse. Befinnas häckningsorter och derifrån ledande flyttningsvägar verkligen
vara isolerade, ligger deri en vink, att de här förekommande foglame måhända också visa egendomliga afvikelser, som derigenom lättare upptäckas. Måhända skall man
vid närmare jemförelse finna, att t. ex. de högarktiska foglar som, enligt hvad inärvarande afhandling blifvit framställdt, flytta längs flere från hvarandra isolerade vägar, i
sjelfva verket icke äro fullt identiska vid alla. Af hvitpannade gäss, Anser erythropus L., finnas flere geografiska
former: A. Qambelii från Amerika, A. albifrons ihög-arktiska delar af gamla verlden och A. minutus ilappmarken;
måhända är den A. minutus, som ryske naturforskare, under det såsom synonymt ansedda namnet A. Temminckii
omtala från norra Sibirien,icke fullt identisk med lappmarkens, utom en form stående emellan denna och A. albifrons.
Kanske är icke heller Sibiriens Cygnus minor alldeles identisk med de engelsk-amerikanska exemplaren, C. Bewickii.
Då Grönland har sin cider (Somateria mollissima var. Dresseri 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; i sjelfva verket är den form, som
står allra närmast den Spetsbergska, funnen just vid Östersjöns mynning (var. borealis Br.). Flere af Brehms subspecies utaf andra nordiska arter äro funna i Grekland
och ytterst sällan vid Öster- och Nordsjön (vilsekomna
längs C?); måhända äro de sibiriska vikarier för europeiska 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 flyttfogelfauna *).
Sammanfatta vi nu det, som blifvit sagdt om de oregelbundna flyttningarna, blefve det ikorthet följande. Emellan de fullt normala och de oregelbundna flyttningarna
existerar icke någon sträng skilnad, utan de öfvergåihvarandra dels genom årliga variationer dels genom verkliga
oregelbundenheter, som helt och hållet äro undandragna
vår kontroll, åtminstone med den kännedom man för närvarande 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 närmare. Flere författare, främst Darwin, hafva framhållit vigten af s. k.

passiv vandring eller spridning af lägre djur och växtarter genom förmedling 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 utvecklingsbarhet 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 väderdrifna foglar, ty då olika arter hafva skilda födoämnen, förekomstlokaler
och bestämda flyttningsvägar f kunna de under sina regelbundet återkommande färder fungera såsom ständiga spridare af andra organismer.
Man torde derföre hafva skäl att egna frågan uppmärksamhet och jemföra 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 förändring. Måhända äfven mången nordisk djur eller växt art, som för ett
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 förändringar ostridigt måste tillerkännas.

—

—
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endast längre drifna afvikelser från ordningen. De oregelbundna 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 varierande förhållande igeografiskt hänseende är lika betydelsefullt för zoogeografin, som variabiliteten inom morfologin. De minsta graderna af afvikelser iflyttningsvägarne
betyutvisa nemligen endast en förmåga af variation,
men
som
deriarten,
individen,
vigt
delselös för
af stor
för
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 monstrositeter, som hafva ringa eller ingen sannolikhet att leda
till annat resultat än individens död. Begge afvikelserna
ega intresse såsom fingervisningar till tolkningen af mindre abnorma fall och begge måste för att rätt kunna fattas ses från en genetisk synpunkt.

—

Då nu flyttfoglarne följa bestämda vägar inställer sig
sjelfmant frågan huru de kunna finna desamma och verkeligen anlända till sina rätta häcknings- och vinterstationer. 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 "aningsförmåga"*), som skulle tillkomma flyttfoglarne; denna skulle
utgöra grunden till sjelfva flyttningen samt till de märkliga exempel man uppvisat, att foglar Jämpat sin färd enligt sådana klimatiska förändringar, som först efteråt ge
sig till känna. Emellertid förklaras härigenom ingenting,
såsom redan sid. 3 blef anmärkt, utan en helt annan utväg
*) L. Brehm, Der Zug der Vögel. J. f. Om. 1856, s. 240.

195
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. Likaså har man iakttagit att ojemförligt största antalet vilsekomna individer utgöres af årsungar *), dernäst af gamla
honor, troligen sådana, som följt sina från vägen afvikande
ungar; deremot inträffar det ytterst sällan att gamla hanar
ertappas utom den normala vägen, om de icke blifvit väderdrifna. Då dertill kommer, att foglame under färden
följa vissa för dem lämpliga förekomstlokaler,framgår häraf, att de måste ega en förmåga att igenkänna platserna, ett utveckladt lokalsinne **). De unga foglame kunna
omöjligen hafva någon medfödd kännedom af flyttningsvägarne, 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 fogel, som någon eller några gånger färdats en väg, har derunder 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 dessutom 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 förvåning deröfver, att de unga foglame
under sitt förstalefnadsår företagaen resa, som de aldrig mera återupprepa.
♥")Biittner påpekar foglames "Ortssinn": Aphorismen fiber das Wandern 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 följaktligen att undvika sådana afvägar, som leda till ogynsamma trakter, hvilka icke motsvara flyttningens afsedda
ändamål; (just detta åsyftades,då ett par 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 enskilda ställen och på grund häraf återfinna sitt förra bo.
Om fogelindividens förmåga att finna sin flyttningsväg sålunda är en dels genom dess organisation ärfd, dels
förvärfvad egenskap, gäller detta också om foglames instinkt 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 redan förr, än nöden tvingar och lifvet är ifara. Det är af

intresse, att denna sats blifvit uttalad med mycken bestämdhet redan långt förr, än vår tids descendensteori yttrat
sig om instinktens uppkomst. Ar 1834 säger nemligen
Löffler*) i en afhandling följande ord: "Foglames flyttningar äro enligt min åsigt och öfvertygelse en af dem
sjelfva uppfunnen (erfundene), lång eller kortvarig ortförändring, hvilken förorsakas och blifvit nödtvungen iföljd
af artens långsamma spridning och andra förhållanden;
flyttningen hör således icke till foglames instinktmässigt
företagnahandlingar,
utan sker blott iafsigt att skydda
Foglifvet mot hunger och köld, men uteblir eljes.
lame äro icke böjda för att flytta och lefde utan tvifvel
först samteliga i sådana 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 dertill; 2) flyttfoglar, som måste öfvergifva oss, äro mycket
benägna att dröjaqvar; 3) några arter äro ien trakt stannfoglar ien annan flyttfoglar, eller isamma trakt efter omständigheterna 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 således, 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 kunskap 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 såväl iafseende å utsträckningen af deras flyttningsvägar, som med hänsyn till deras
en skiljaktighet ej blott emellan olika
sätt att färdas,
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 foglar 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. I
sin 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. Alldeles 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 hvarandra stå igenealogiskt sammanhang, ger äfven flyttningsinstinktens nu antydda uppkomst hos de unga individerna
en bild af sjelfva förmögenhetens fylogenetiska utveckling.

Efter afslutandet af närvarande framställning af flyttningsvägames 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 medeldata. Såsom han sjelf också anför kan likväl anmärkas,
att det till buds stående materialet varit alltför otillräckligt 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 erhålla fullt säkra medeldata, kan metodens tillförlitlighet
icke desto mindre sättas i fråga. Förut (sid. 147) har
nemligen blifvit framhållet, att isepipteserna för en mängd
arter måste blifva i hög grad diskontinuerliga, samt för ett
stort antal kontinuerliga allenast inom vissabälten (sid. 163);
blott för en del arter blefve de något så när sammanhängande. 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 beräkning göres kontinuerlig, komma premisserna att blifva
imaginära och slutsatserna ohållbara.
Emot den klimatologiska metoden kan dessutom göprincipiel vigt. Tagas endast tidsobservationerna till utgångspunkt för undersökningen, kommer man ofelbart att se fenomenet från samma synpunkt,
ur hvilken man vanligen betraktar t. ex. frågan om temperaturens årliga till och aftagande, d. v. s. såsom ett fysikaliskt 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 enklaste fysiska lagarna. Hela behandlingen göres derigenom
analog med meteorologins värmeproblem, och i följd häraf
kommer resultatet alltid att bära samma allmänna prägel:
man får en alltför sväfvande bild af företeelsen (se sid. 29).
Att detta betraktelsesätt är temligen gängse finner man
deraf, att Carus isin bekanta Handbuch der Zoologie r
1868 säger "flyttfoglarnes ankomsttider och bortfärd hittills vanligen hafva ansetts jemngoda med andra klimatologiska fakta och blifvit antecknade såsom öfriga moment
ur fysiska geografin." Denna uppfattning svarar emellertid icke emot verkligheten, hvarföre den jemväl förorsakat,
att frågan om flyttningarna och särskildt flyttningsvägarna
ännu icke blifvit bragt närmare sin lösning. En rent fysisk 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
ras en invändning af
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blir frågan, då det gäller rörliga individer af högre fullkomlighet; 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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