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Företal.

*-^nart äro nio år förflutna sedan jag utarbetade för-

sta delen af Ornitliologia Svecica. Under denna tid

liar Vetenskapen utomlands framskridit med jätte-

steg, och äfven i vårt Fädernesland hafva åtskilliga

upptäckter deri blifvit gjorda. Att med begagnande

af dessa upptäckter ocb dessa framsteg åter afliand-

la Fäderneslandets Ornithologi, torde derföre ej an-

ses för ett onyttigt eller öfverflödigt företag. Och att

denna Upplaga deraf blifvit författad pä Fädernes-

landets språk, hoppas jag kunna lända Vetenskaper

till större nytta, än om den blifvit skrifven på ett

främmande. Vi hafva hittills aldrig ägt någon på

Svenska utgifven Handbok i Sveriges Ornithologi
;

derföre har också, om jag ej misstager mig, mången

lärorik anmärkning och mången ny upptäckt af vett-

giriga Svenska Jägare för vetenskapen gått förlorad.

Ty först sedan man känner hvad som redan är be-

kant, är det lätt att göra nya upptäckter, rättelser

och tillägg. Genom denna Handboks kringspridande

bland vettgiriga Jägare och unga Zoologer på vår

Halfö , hoppas jag åtminstone att för framtiden

hafva beredt lättare tillgång till Ornilhclogiska

upplysningar och till sällsynta fogelarter, än den

man hittills haft. Äfven för utländska Ornithologer
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torde det hädanefter blifva mindre svärj; än det hit-

tills varit att bekomma Nordens foglar. Vinnas dessa

åsyftade ändaraäl med bokens kringspridande, så liar

jag icke för vetenskapens framtida utveckling arbetat

förgäfves,

Då det redan är på fjerde året sedan första

Delen af min Handbok for gfägare , hvari Däg-

gande djuren beskrifvas, lämnade pressen ; så tor-

de det af mången anses besynnerligt att denna Del,

som afhandlar foglarne, så länge uttblifvit, isynner~

het som jag redan förut, fastän på ett annat språk,

bearbetat samma ämne. Egentliga orsaken till detta

dröjsmål har varit den önskan jag hyst att åt mina

Landsmän kunna lemna ett någorlunda originelt Aiv

bete öfver Fäderneslandets foglar ; icke blott en

öfversättning af ett äldre verk. Jag ville derföre

åter granska och efter Naturen beskrifva hvarenda

till mitt ämne hörande fogelart : jag ville ej blott

se en eller ett par individer af hvarje art, ej blott

teckna det ena eller andra könet, ej blott utmärka

artens utseende under en viss årstid eller en viss

ålder; utan jag ville känna och beskrifva hvarje

art fullständigt, och visa dess utseende hos olika kön,

"under olika årstider och i olika åldrar. Om jag icke

fullkomligt uppnått detta mål, så liar jag åtminstone

bemödat mig att, så mycket möjligt varit, närma mig

det.

Olika syften göra således att närvarande uppla-

ga af Sveriges Ornithologi framträder ej blott på ett

annat språk, utan äfven under en annan form, än

den förra. Det var isynnerhet ändamålet med Or-
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pithologia Svecica att visa utländska Naturforskare,

hvilka fogelarter Sverige verkeligen ägde, och hvilka

genom misstag fått ett rum i dess Fauna. Fullstän-

diga beskrifningar och en utförlig, med kritik sam-

lad synonymi, kunde för detta ändamål vara tillräck-

Jiga. Afsigten med närvarande Arbete är deremot

att åt Fäderneslandets Jägare och Naturälskare lem-

pa en passande handledning, ej blott att riktigt kun-

pa skilja förekommande arter, utan äfven att i Na-

turen kunna anställa egna undersökningar öfver

hvarje arts lefnadssätt och sedvanor. Det var således

här mindre fråga om en vidlyftig synonymi, än om
lätta kännemärken för arterna, samt säkra uppgifter

öfver hvarje arts vistelseort, lefnadssätt, nytta och

skada m. m f samt öfver de brukliga metboderna att

jaga eller fånga dem. För det förra ändamålet kun-

de det stundom vara nog att hafva granskat foglen i

ett kabinett; för det sednare var det nödvändigt att

undersöka dess hushållning och lefnadssätt i den fria

Naturen.

Många skattbara upplysningar hafva blifvit nuV

meddelade af Vetenskapens Vänner och Tdkare i Fä-

derneslandet; många har jag samlat under resor och

excursioner. Då jag derföre nu framlägger en kort

berättelse om de hjelpredor jag haft, samt de resor

jag anställt för att samla materialier till närvarande

arbete, så får jag äfven tillfälle att offentligt ådaga-

lägga min tacksamhet och förbindelse till de Herrar,

hvilka af nit för Vetenskapen lemnal mig upplysan-

de och lärorika bidrag»
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.
Redan före utgifvandct af Ornithologia Svecica,

hade jag undersökt de Ornithologiska Samlingarne i

Lund, Stockholm och Upsala, samt det utmärkt rika

Paykullska Museum på "VVallox-Säby i Upland, hvil-

ket sedermera blifvit flyttadt till Stockholm. Jag ha-

de i dessa Museer haft tillfälle att granska Origina-

lerna till flera figurer och bcskrifningar, som af

Sveriges äldre Ornithologer blifvit publicerade och

af utländska omtvistade. Äfven hade jag haft den för-

manen att i Stockholm få rådfråga det berömda Puid-

beckska planche-verket öfver Svenska foglar, hvilket

Linne' i sin Fauna ofta citerat, och af hvars figurer

han någon gång tagit sina bcskrifningar *). Till

Leches otryckta anteckningar öfver Svenska foglar

hade jag äfven haft tillgång.

Sedan första Delen af Ornithologia Sveeica var

färdig skrifven och manuscriptet sändt till Förläg-

garen, företog jag i April i,Xi(; åt den högre Norden

en Naturhistorisk resa, hvars hufvudändamål var Or-

nithologiskt. Genom Halland och Bohuslän togs vä-

gen åt Norrige. Från Christiania öfver Hedtjnarkcn

och genom Guldbrandsdalen anlände jag till Dowre-

fjäll i slutet af Maji. Härifrån fortsattes resan i bör-

jan af Juni genom Guledalcn till Trondhjem, samt

vidare landtvägen genom Wärdalen, Stördalen o. s. v.

till Irgård. Här togs båt, hvari resan fortsattes upp-

åt kusten, dels inåt. fjärderna dels utåt öarna i HeJ-

* Öfver delta för vår Faiioa, och isynnerhet för Linnc-

anska syndnymien högst märkvärdiga verk, har i K. Vcl-

tensk. Acad:s Handlingar för år 1816 och 1817 ölif*

Vit infördt ett Register med kritiska anmärkningar.
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gelands och Saltens fögderier anda till Bodön, hvar-

ifrån återresan börjades mot slutet af Augusti, dä en

annan segelled än under uppresan togs till Trond-

hjem, der jag inträffade i början af Oktober. En stor

del af de fjäll, sä väl inom som utom polcirkeln,

hvilka lågo nära min väg, hade jag bestigit, isy: -

ne! het för att undersöka de på dem boende logiar i

deras fgentliga hemort. — Från Trondhjem togs

vägen öfver Röras och Öresundsvandet till Funnes-

dals tull i Herjedalen, samt vidare gcr;o:n nämnde

provins, Dalarna, Westmannland o. s, v. t • 1 1 Stock-

holm och Upsala, der Muse'crna äter besökte'. I

Mars 1817 återkom jag till Lund- Jag emoltqg du

första Delen af Oinithologia Svecica som redan var

färdig-, men det ark som innehöll be-krifning öfver

Puporna låt jag, före uspridandet af boken, oroti vek-

ta, emedan jag haft tillfälle att noggrannare utreda

dessa foglars historia.

Utom nämnde Resa, har jag under hvarje som-

mar sedan 1814 gjort mer eller mindre vidlyftiga

resor för min vetenskap. Under dessa har jag antin

gen en eller flere gånger besökt följande landskap :

Småland, Blekinge, Hailand, Östergötland, Västergöt-

land, Öland, JVerike, Södermanland, Upland. Dock

har jag mest undersökt Skåne, min födelsebygd der

jag tillbringat min mesta tid . Under alla dessa resor

har jag antecknat det anmärkningsvärda jag träffat,

äfven rörande foglarnes hushållning, och dessa an-

teckningar hafva isynnerhet fega t til! grund för de i

närvarande Arbete meddelade underrättelser öfver

hvarje fogclarts vistelseort, lefnadssatt m. va.
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Alla Ornithologiska Museer i Sverige och de

fleste Kabinetter har jag bevistat och granskat. De

hafva med utmärkt godhet för mig blifvit öppnade

af deras Ägare eher Föreståndare. Isynnerhet bör

jag i detta afseende med tacksamhet nämna : Herr

Hofmarskalken och Riddaren, Baron G. von Paykull,

hvars förträffliga Museum på Wallox -Säby, jag flera

gånger fått begagna ; Herr Professorn och Commen-

deuren C. P. Thunberg i Upsala, genom hvars god-

het jag flera gånger fått besöka dess eget och Kgl.

Academiens rikhaltiga Museum ; Herr Professorn D:r

Dalman i Stockholm, som vänskapsfullt låtit mig för

jemförelse granska K:gl. Wettenskaps Academiens fo-

gelsamling; Herr Hofmarskalken Baron -Gyllenkrok.,

hvars vackra Kabinett på Björnstorp jag äfven fått

bese.

Dessutom har jag fått granska Grillska Museum

på Söderforss (som hyser många ganska märkvärdi-

ga foglar) ; Herr Prof. Fallc'ns fogelsamling i Lund
;

Herr Aspegrens i Carlskrona, och Herr Doctor Scha-

gerströms i Landskrona.

Hans Excellence m. m. Herr Grefven Trolie

Wachtmeister har under en längre tid fortsatt att

gunstigt ineddela mig interessanta Ornithologiska iakt-

tagelser och H. E. har äfven sändt mig mången min-

dre allmän fogekut. Också hafva sällsyntare foglar

eller ornithologiska anmärkningar blifvit mig med-

delade af Herr Hof-Jägmästaren Ström och Herr

Profess. A- Retzius (Sonen) i Stockholm ; Herr Öf-

vcr-Jägmästaren H. Falk, Herr Doctor Högberg och

Herr Bruksförvaltaren LifflpoviST i Wermelandj Herr
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Doctor Bergman i Dalarna; Herr Rector Backman i

Jemtland ; Herr Brukspatron W. Hisinger i WesU
manland ; Herr Lieutenant Boheman, Herr Landska-

merer. och Riddaren S. Ingm. Ljurgh i Småland;

Herr Sam. Schröder i Blekinge; Herr Kammarher-

ren Baron Schwerin, Herrar Grefvarne Carl och

Christian Ducker, H:r Mag. A. Cronsioe, H:r Mag.

B. Fries, H:r Mag. Suneewall, Herr Petersson, H:r

Carlström m. fl. i Skåne.

För att göra denna Handbok så fullständig som ända-

målet fordrade, har jag ansett det ej blott för tillåtet

utan äfven för pligt, att begagna godkända Förfat-

tares uppgifter. Några af de meddelade underrättel-

serne om foglarnes nästen, samt om antalet och far-

gen af äggen, äro hämtade hos en eller annan af de

citerade Författarne.Men rörande foglarnes vistelseort,

lefnadssätt m. m. har jag sällan anfört något, som

jag ej genom egen erfarenhet kunnat bevittna, och

ingen enda fogelart är af mig i Fauna upptagen, som

jag ej haft tillfälle att sjelf undersöka och efter Na-

turen beskrifva. Det jag funnit mest överensstäm-

mande med Naturen har jag anfört, antingen det öf-

verensstämde med det som andra Författare sagt el-

ler stridde deremot. Jag har undvikit alla sårande

angrepp, då andras uppgifter ej instämde med min

erfarenhet. Verkeliga fel har jag anmärkt utan sido-

hugg och utan smädelse. Der jag utan skäl blifvit

angripen, har jag frimodigt försvarat mig ; der jag i

förra upplagan begått misstag, har jag i denna er-

kännt och rättat dem. Att jag besvarat Herr Tem-

mineks ej sällan ganska obilliga anmärkningar, har
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endast skett för sakens och sanningens skull. Da min

Jmk sannolikt kommer att läsas af mänga bland dem

som iäfven äga hans ; så är det billigt att de sättas i

tillfälle att se saken från olika synpunkter för alt

derigenom slutligen finna det rätta.

-Mänga goda och vigtiga bidrag till Fäderneslan-

dets Ornithologi hafva tid efter annan af Svenska

Författare blifvit meddelade i K. Vetenskaps Acade*

miens Handlingar, och i Acta Upsaliensia. Bland

dessa utmärka sig isynnerhet de monographier oeh

anteckningar som blifvit lemnade af H. E. Herr Grek-

ven Tk. "Wacittmeister, Herr Prof. D:r Ödmann och

H:r D:'r Tengmalm, m. fl. Dessa skrifter har jag \ idt

författandet af närvarande arbete äfven rådfrågat.

I synonymien har jag likväl sökt att undvika en

onödig vidlyftighet. Li»»es Fauna Svccica har jag

trott mig böra öfvev allt citera, emedan LiNse' var

den förste som beskrifvit och bringat i system Sve-

riges foglar. Min Ornithologia Svccica har jag äfven

funnit nödigt att alltid anföra, för att visa identite-

ten af de arter jag der beskrifvit, med de här upp-

räknade. Retzii edition af Linne's Fauna Svecica har

jag också vid de flesta arter citerat. Att denna edi-

tion innehåller långt liera Arter än Linnes, det sei?

h\ar oeh en; och att den med flit och skarpsinnig-

het är utarbetad, det finner man isynnerhet då man

vet att Författaren ej sällan saknade tillfälle att sjelf

granska och efter Naturen beskrifva de arter han

måste införa. Men den som endast känner denne

odödlige Lade som Ornitholog, känner isanning blott

en ringa del af hans föi-tjensler.
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Efter utgifvandet af Ornithologia Svecica och ef-

ter inhämtandet af de upplysningar jag kunnat samla

under min resa åt den högre Norden, hafva ett par

för Nordens Ornithologi ganska vigtiga Skrifter blif-

vit publicerade ; neml. H:r Fb. Fabers Prodronius der

Isländischen Ornitiioiogie, och H:r F. Boies Reise durch

Norwegen 1817- Den förra innehåller många nya och

förträffeliga iakttagelser, isynnerhet rörande Vatten-

foglarna, som jag i nästa Band kommer att beskrifva.

Den sednare lemnar en mängd högst interessanta bi-

drag till en närmare kännedom af den högre Nor-

dens foglar. Författarens Broder H:rD:r H. Boie som

redigerat Resebeskrifningen, har äfven riktat den med

upplysande Noter Med en skarpsinnighet som ut-

märker den sanne Forskaren, har Författaren be-

skrifvit flera förut mindre kända Foglars hemseder

och hushållning, och med en urskillning som förrå-

der den grundlige Kännaren, har han såsom nytt an-

fört endast det nya, såsom bekant hänvist till det

redan kända, och således gjort hvar man rätt. Den-

na Besebeskrifning skall med nöje läsas af hvarje

bildad Man, och isynnerhet värderas af hvarje prak-

tisk Örnitholog»

Afven förekomma, i H:r Prof. J. "W. Zetterstedts

Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker 1821,

en hel hop ornithologiska uppgifter antecknade, hvil-

ka jag äfven citerat så ofta de äga någon slags märk-

värdighet.

Anmärkning: Herr Zetterstedt , har, i N:ris 119
och 125 af Stockholms Posten för förledit år, infört en så
kallad Antikritik mot en anonym Referent, som i ett
föregående Blad af samma Tidning anmärkt att H.r Zett.
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utan skäl och på ett opassande sätt tadlat ett ställe i i:slä

Delen af min Skandia. Fauna. I stället för att grundligt ve-
derlägga den anonyme Författarens förebråelser, har H:r Z<
behagat isynnerhet rigta sin antikritik mot mig och mina
Vetenskapliga arbeten, samt furiatia den i en ton som förra-'

der mer animositet, än som synes kunna förenas med nit för
sanning och billighet. Om någon till II: r Z:s ursäkt vill anföra
att han af clcn anonyme Referenten varit angripen och alt

detta angrepp berättigat honom till den förolämpande ton
han tagit; sa torde man få fråga hvem som berättigat H:r
Z. att förut i sin Resa angripa min Fauna, isynnerhet dä
han ej kunnat, eller troligare ej velat läsa rätt innantill,

innan han företog sig att kriticera ':' Det ställe han anmärkt
såsom felaktigt, är det visserligen icke *) ; men om det
ock hade varit ett misstag, sä var det i sjelfva verket en
småsak, som lätt kunnat rättas, utan att derigenom söka
tillfälle till ett sidohugg. — Om någon tror att H:r Z. der-

med velat hämnas ett föregående angrepp, så får jag här-
med offentligt förklara att li:r Z:s vetenskapliga väg hittills

varit så helt. och hållet skild från min, att jag aldrig kunnat,
om jag ock hade velat, nämna honom, än mindre tadla
honom i mina skrifter. Jag har aldrig förr än i detta Arbe*
te låtit trycka ett enda ord hvarken om eller mot Hr Z.

— Naturforskningens fällt än gränslöst; det är tillräckligt

för alla, utan att den ena behöfver stöta emot eller förolämpa
den andra. Dessutom måste det rena nöje som kan hämtas

*) Jag har aldrig bestridt och vill icke bestrida riktig-

heten af Hrr Z:s uppgift rörande Renens mjölkqvauti-
tet, men jag kan derföre icke medgifva att min upp-
gift är felaktig; ty begge stödja sig på mångårig erfa-

renhet af Män som länge bott i Lappland. Den upp-
gift som H:r Z. fått under sin resa, instämmer ungefär

med den som H:r Hollstén meddelat i sin Afhandlyig
om Renen, införd i Vet. Acad. Handl. för år 1774» °ch
hvilkcn afhaudling jag äfven i Fauna citerat. Att jag

likväl i beski ifningen öfver Renen anförde H:r Grapcs
uppgift, meddelad i samma Acad:s Handlingar för år

1804, kom ej blott deraf att den var skrifven 3o år

sednare än H-ollsténs, utan isynnerhet deraf att den öf-

verensstämdc med de underrättelser jag fått under min
resa i Norden. Om man derföre är billig och ej en-

sidigt och egenkärt nekar andras erfarenhet, derföre

att den ej fullkomligt instämmer med den man sjclf

har; så torde man kunna inse att mjölkqvantiteten hos

Renen, liksom hos Ron och andra tama djur, kan vara

mycket olika efter olika individer och i olika trakter.
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af Naturens undersökning derigenorn förbittras; och jag

vet icke om den angripande är i en lydigare sinnesstäm-

ning än den angripne. Kan H:r Z. uträtla något gud t och
nyttigt på Naturforskningens bana, så länder det honom
säkert till heder och nöje. 3itn det han hittills uträttat

och kundgjort gör honom visserligen icke berättigad att

föra ett sådant språk, som det han tillåtit sig i den
nämda Antikritii.cn. De insid iösa insinuationer som
deri på flera ställen förekomma, underlåter jag att hesva-
ra; ty det svar de förtjena, passar ej med tendencen af
närvarande Skrift. Men då Hrr Z. gör sä mycket väsende
af sina i Resa» meddelade ornithologiska upptäckter och
iakttagelser, hvarigenom de i en luttrogen Compilators hän-
der möjeligen kunde åstadkomma ny oreda och förvirring i

vår Fauna; så torde den upplyste Läsaren finna det bil-

ligt att jag har mönstrar dem nägot strängare, än jag el-

jest skulle hafva gjort.

H:r Z. uppräknar i sin Antikritik en lång rad af
foglar vid hvilka hrn påstår sig hafva gjort nya iakttagel-
ser. "Om de iakttagelser i sin vidd", yttrar sig Hrr Z.

,

"hvilka jag anfört om Lappskatan etc. etc. . . lnnnea
o. fl. blifvit gjorda förut och i tryckta skrifter anförda»
så har ägaren till dessa skrifter varit om.
dem alltför jaloux (?*)» ty till allmänhetens el-

ler min kännedom äro de visserligen icke komna". Om
Hrr Zett. likväl behagar öppna blott de allmännaste orni-
thologiska skrifter, hvilka nästan alla finnas på härvaran-
de Rgl. Academiens Bibliotbek, och hvilka ingen som gtr
anspråk på Ornithologisk kunskap kan ignorera, t. ex. en
Pennants, Lathams, Pallas's, Bechstcins, Meycrs, Temmincks
m. flrs; så skall Hrr Z. till sin förvåning finna, att de
iakttagelser han åberopar som nya, redan voro gjorda långt
innan Hrr Z. företog sin resa; ja en del af dem tillhöra

så gammal dato att de redan voro beskrifna innan Hrr Z.

blef född, ehuru gammal han än säger sig vara. Dess*
iakttagelser hade således visserligen kommit till Allmänhe-
tens, om ock icke till Hrr Zettrs kännedom. Att i en Rese-
heskrifning införa så bekanta saker, var likväl blott ö f-

verflödigt; men det blef felaktigt då Hrr Z. ut-
gaf dem för nya och åberopade dem såsom vigtiga bidrar
till vår Fauna. Med undantag af Tallbitens (Sk. Fn.
p. 36o) ägg, som Hrr Z. beskrifvit, och hvaraf man förut

*) Hvad vill det säga ? Äro skrifterna tryckta, som H.r
Z. ganska rigtigt gissar, så har jn äfvgn Hr Z. kon-
»at bli ägare till dem ! —
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blott hade beskrivit eO utblekt hvil rarietet (ehuru man
liuge retat att nämde fo^cJ fortplantar sig så väl i Lapp-
land, som i Skottland, Ryssland, Si bericn, Norra Amerika
o. s. %-.;, finnes ingen ny iakttagelse af värde antecknad)
rörande någon enda af de pä anförda ställe i antikril iken
uppräknade foglar. Man kände äfven nämde foglars vistel-

seort, lika så väl förut som efteråt. Dereraot är det lätt att

ur Hrr Z:s resa uppräkna en lång rad af grofva misstag, som
visa bitni varsam man bör vara vid bokens begagnande, om
man vill undvika att deraf missledas. Äfven då H:r Zett.

vid beskrifningen af sistnämde fogel, yttrar sig att vid boet
träffas stundom honan röd; så är denna uppgift så äf-

vcuiyrlig att om den ej genast bestrides utan blott betvif-

las, så sker det endast af ren höflighet.

Att begå sådana mis»lag som t. e. att förblanda Fal-
(o Lagopus som är en Vrak med Falco naevius
som är en Örn; att påstå det Sylvia Svecica endast
tillhör den högre Norden, ehuru hon åtminstone 3oo år va-*

rit bekant som en invånare äfven af det södra Europas
bergstrakter; att försäkra det Saxicola Öcnanthe
upphör långt innan trädgränsen, ehuru hon förekommer
nästan på alla höga fjäll i Norden ; att uppgifva Nord-
malings socken i Wcsterbottcn som första stationen i Nor-
den der Vildgäss öfversomrä och lägga ägg, ehuru det är

bekant att Vildgäss ärligen öfversomra och lägga ägg än-
da ned i Småland, ja till och med i Blekinge och Skåne]
att af den inunder hvita och den öfver allt mörka varicte-

ten af Lestris parasitica göra två arter och föra

den ena till Lestris catarractes *) ; att låta U ria
Gr yl le i 3dje eller 4 : da året erhålla en ren svart färg

eom hon sedermera bibehåller; att förblanda
en ung Fj*ällracka (Canis Lagopus Lin.) med Svarta
Räfren (Canis nig r o-arge nteus N.); att låta

den minsta storm skrämma H val fisken så att han går

»ed (under vattenytan) och uppkommer icke så län-
ge stormen räcker", ehuru Hvalfisken såsom Däg-
gande djur, hvilket andas med lungor, måste hvar 5. te —

•

iO:de minut upp för alt draga andan, ehvad det är storm
• ller stilla luft; att ideligen yttra fruktan förde vilda
djuren, hvilka han dock som resande Zoolog just borde
söka ; att genom berättelsen om en Björn som uppehöll
»ig i orten, lata skrämma sig från att göra excursioner

•te. etc. etc, förråder verkeligen sanim;mlagdt ej de fram-

•) Den rätta Lestris catarractes är så stor som en af
d« större Måsar ne och kan aldrig jemföras i storlek,

med Tärnau (Sterna hirundoj.
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steg i Nordens Ornilhologi och Mastolngi, hvilka man
bordt vänta hos den, som genom en .»yllogism söker bevis»

att ingen bör befalla sig med att skrifva en Skandinavisk
Fauna, förr än han eller nägon annan förut skrifvit en
Luppsk.

Herr Z. försäkrar oss att han åt Sveriges Fauna af
dess högre och skönaste djurklass upptäckt och i resan in-
fört 2:ne nya arter in. m. Förmodligen menar H:r Z. de
två i dess bok beskrifna och figurerade foglarne: Parus
s i b i r i c u s, Grael. (Skand. Fn. p. 284) och Emberiza
rus ti ca, Pall. (Skand. Fn. p. 3o8). Huru det förhåller
sig med upptäckten af dessa foglar, finner man på de an-
förda ställen i denna Handbok. H:r Z. tillkommer det
likväl att hafva oriktigt benämnt dera begge och äfven
att hafva illa beskrifvit den sistnämde. Den som ej ser
sjelfva foglen utan blott H:r Z:s beskrifning, skall svårligen
deri igenkänna Pallas's Em b. rustica; men den som
jeraför foglen med Pallas's beskrifning, kan ej betvifla

identiteten. Troligen är H:r Zettts misstag redan bringadt i

omlopp; det är derföre så mycket vigtigare att det här
rättas.

Vidare citerar H:r Z. de ställen ur sin Resa, der han
säger sig ha rättat misstag. Vi vilja följa hans an-
visning och närmare granska dera : 1 Del. sid. 243. not.

Här läser man att Tctnminck har orätt då han angifver
Svenskans Ägg hvita; ty H:r Z. fann Hackiga ägg
af denna fogel. Men hvar och en som vet huru fogelägg

variera, inser lätt att ifrågavarande fogelart, liksom mån-
ga andra, kan lägga både fläckiga och ofläckade samt för
öfrigt mer eller mindre färglösa Ägg. Har ieke just H:r Z.
sjelf i 1 Del. sid. 267 anfört att Sylvia Svecica har
an fläckiga än enfärgade ägg; och bar han icke i 2. Del.
sid. 67 uppgifvit ofläckade ägg till Turdus pilaris som el-

jest har dem fläckiga, samt i noten till samma sida yttrat
(ehuru föga sannolikt) att fläckarna på denna fogels ägg —
hvilka nästan alltid finnas — "torde vara tillfälliga".

Huru kan han då här så bestämdt neka att just det samma
torde vara händelsen med Svenskans! H:r Z. torde
alltid göra bäst att blott anföra sin egen erfarenhet, utan
att derföre så positift neka andras. — Sid. 206 not. Här
anmärkes di'n uppgiften vnra alltför cfverdrifven alt sån >

gen af Sylvia svecica i lugnt väder höres nära en
mil. Denna anmärkning var det barnsligt att göra, och
ännu barnsligare att åberopa den som en vigtig rättelse af
misstag i Ornithologien. Hvilken Ornitholog skulle väl i

våra dagar låta förleda sig att tro, det en liten fogel ej

större än en vanlig Rödstjert hade en röst som kuncLe
höras nära en mil. Sid. 257. not. Här påstår H:r Z. att
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•le Förfat are »om uppgifva att Sylvia s ve c i ca byg»er

i buskar och häl, ej sett förhållandet i Naturen. Dä nu
likväl II vela att. den fogel han trott endast till-

höra den Ii ö g r e norden, verkeligen finnes kringspridd
n öcVet ii''!a Europa, och att den bäde förekommer

och 1'ortpl .nitar sig till ock med i grannskapet af de Orni-
thologers boningar, hvilkas uppgift H:r Z. vill bestrida; så

tonle han återtaga sin beskyllning mot dem, att de ej sett

hvad de dock sjell sig liafva erfarit. «-• Således

harva vi granskat de misslag H:r Z. påstår sig hafva rät-

tat, utan tttt bland dem kunna upptäcka några misstag som
beliöfie rättas, om ej just de misstag som finnas i sjelfva

rättelserna.

Här slutar jag mina anmärkningar, ehuru jag kunde
ha åtskilligt att tillägga. Om de äro mindre angenäma för

H:r Z. , sä må han besinna alt han sjcif nödgat mig till

dem genom sitt anfall mot mit; i en allmän Tidning. Jag

vill blott råda H:r Z. att aldrig onödigtvis angripa någon
eller att inlåta sig i en vetenskaplig strid, isynnerhet om
han ej i den kan bruka andra vapen i>u dem han anviindt

i sin antikritik.

Anvisning
att uppstoppa och förvara Foglar

i en Samling.

Man väljer vackra och fullfjädrade exemplar, så

franit arten ej är mycket sällsynt, då man ej bör
förkasta mindre vackra individer. De foglar som äro
fångade eller fällda med puströr, äro tjenligare till

uppstoppning än de som äro skjutna med hagel. Dock
kan man ofta" förekomma att ej de foglar, som man
skjuter för att uppstoppa, blifva blodiga på fjädrar-

na. Man skjuter dem med så fina hagel som möjligen

ske kan. Den nyss skjutna foglen bär man så länge

i näbben eller i ett ben, tills blodet stelnat; deref-

ter gör man en strut af papper hvari man nedsätter

honom (om det är en mindre fogel) samt lägger ho-
nom löst öfVerst i skjut vätskan så att han ej kramas.
Lägger man genast ned honom, eller kramar honom
innan blodet stelnat, så klibba fjädrarne i blodet,
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som utpressas nr såren, och få blodfläckar. Om b!ed

utkommer på fjädrame genast då loglen ar fälld, så

beströr man det med torkande pulver, eller i brist

deraf med torr sand eller torr jord, samt bär honom
fritt tills blodet stelnat.

Den fogel af hvilken man vill taga skinnet för

att uppstoppa, lägger man framför sig på ett bord

e. d. så att hufvudet är vänrit åt vänstra och stjer-

ten åt högra sidan, samt bröstet uppåt. Man skiljer

fjädrarna och gör ett snitt genom huden från bröst-

benets början till stjerten. Derefter lossar man hu-

den från köttet, afskär det så kallade lårbenet i öfra

leden, afflår huden ned öfver det så kallade knäet

samt borttager allt köttet från lårbenet. På samma
sätt fortfar man på andra sidan. Derefter afskär man
gnmpbenet, och flår sedan skinnet öfyer ryggen npp
till vingarna. De större foglarna hängas härvid i ett

snöre ; de mindre håller man i handen. Vingbenen
afskäras i den led som är närmast kroppen (mellan

scapula och os humeri ) och huden diages öfver .hal-

sen och hufvudet ända fram Öfver ögonen, hvilka

med en spetsig hake uttagas bakom den framlaggxla

huden. Derefter afskäres halsen tätt vid nacken.

Nackhålet utvidgas och hjernan uttagas. Tungan jenr-

te allt köttet i gomen och på käkarna bortskares no-
ga och alla dessa delar ingnidas väl med den salfva

som nedanföre beskrifves. Sedan fyllas ögonhålen
med bomull, och man gör af bJårlor en tapp, litet

tjockare än foglens na.turliga hals, samt något längre.

Denna tapp instickes med ena ändan genom nackhå-
let i hufvudskålen, och för att så mycket säkrare fä-

sta honom, klyfver man honom i ändan och låter en

del deraf utgå genom hvardera ögonhålet. Derefter

stryker man huden åter tillbaka öfver hufvudet och

hallen samt lägger alla fjädrarna val i ordning på de

nämda delarna. Vingarna rensar man fiån allt kött.

Första vingbenet (os hnmeri) sr lätt ait rensa ; ty

man kan lätt flå huden öfver anda till nästa led;

men för att befria de två derpå Följande benen från

muskler, måste man på vingens undre sida göra «tt
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långsgående snitt genom Luden, och derigenom utla-

ga allt köttet samt ingnida salfvan.

Vill man ej vidare uppstoppa sin fogel, utan
t. c. bortskicka honom innan han uppstoppas ; så

lägger man Llott en tapp blänor i huden i stallet for

kroppen ; man lägger vingarna böjda i naturlig ställ-

ning till kroppen, samt alla fjädrarne i rigtig ord-

ning, och låter foglen några dagar torkas i luften,

hvarefier han kau inpackas i blänor i en låda c. d.

och transporteras.

Då man ilar en fogel bör man hafva vid han-»

den ett pulver af krita och bränd alun att denm-d
beslrö det blodiga köttet, så att ej fjädrarna klibba

deri och smutsas, Sedan skinnet är aftagit, ingnides

det väl öfver allt på inre sidan med följande salfva,

tom är det bästa förvaringsmedel rnan hittills känner

mot mal och andra insekter :

Ree. Osläckt Kalk I uns.

Sönderrifven hvit Tvål — IV uns.

Pulveriserad hvit Arsenik IV uns.

Potaska — IV uns.

Campfert — I uns.

Campferten upplöses i Spiritus vini ; Arseniken fuk-

tas med några droppar vatten, för att ej damma.
Alla Species pulveriseras särskilt och hopblandas der-

efter noga, till en massa som bör likna smör, ocli

som man förvarar i slutna kärl der hon efter hand
blir hård. Då man skall bruka henne, upplöser man
litet i spir. vini eller" brännvin och påstryker det med
en hårpensel.

De foglar och Duggande djur, som med denna

salfva äro val preparerade, angripas aldrig af mal

eller andra insekter. Men man bör varsamt handtera

henne ; ty hon är ganska giftig.

Vill man genast uppstoppa sin fogel, sedan man
på förutnämda sätt aftagit skinnet ; så hopvnder

man af blånor en fast tapp ungefar af samma stor-

lek och form som fogleus kropp, inlägger denna tapp
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i huden, och fvllar nied lösa Llånor der ännu något
tomt rum finnes ; äfven snos blånor kring lårbenen
och öfverarm benen. Derefter lägges huden öfver, och
snittet från bröstet till stjerten sys tillhopa med fin.

tråd. Sedan spetsar man två ståltrådar af hvilka man
sticker en i hvart ben, så att han går upp genom
fotsålan under huden långs benet oéh låret samt upp
i kroppen så långt att han får säkert fäste En del
af ståltråden lemnar man qvar under fotsåian och
med denna del fastar man fogien pä ett bräde eller

en ställning. Från hjessan långs genom halsen ned-
för man en annan tillspetsad siåltråd som man äfven
fastar i kroppen. Vingarna fästas genom en ståltråd

som man låter gå in genom den ena vingen och ut genom
den andra. Derefter gifver man foglen den ställning

man behagar, lägger alla fjädrarna väl i ordning och
ombinder vingarna med band, samt fastar papper
med knappnålar på de fjädrar som stå upp. — Se-
dan foglen har den form och hvarje fjäder det läge

man önskar, torkar man honom småningom i luften

och derefter i torkugn. Derefter insättas ögon af

glas på hvars inre sida ögonringen är målad. Ban-
den aftagas ; ståltrådarnas utstående ändar afklip-

pas, och foglen är färdig. De pa detta sätt upp-
stoppade foglar uppställas i systematisk ordning i

lådor med hvitt glas för främre sidan. Vid hvarje

fogel sätter man ett nummer och i katalogen anteck-

nar man dess namn, och kön, samt årstiden då f©g-

l«n blifvit dödad.
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FÖRSTA AFDELNINGEM.

LANDTFOGLAR:
Tama klufna och benen fjädertäckta åtminstone

nedom knäleden,

FÖRSTA ORDNINGEN.

Ro ffog lar. (Raptatores)*

Fötterna ha tre tår framåt, en bakåt; den yt-

tersta framtån förenad med den medlersta ge-

nom en hud vid tå-roten, eller ock vändbar*

Klorna starka, krökta, spetsiga.

Näbben tjock och stark, kort eller medelmåttig,

vid roten klädd med näbbhud och i spetsen

krökt till hake.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Hökartade Roffoglar. (Raptato-

res accipitrini )
i:sta Slägtet: Falkar, Fal c o, Linn.)

a) Ådelf alkar. (Falco,Cuv.)

i Falco Islandicus, Lath.
2 — Lanarius, Lin.
3 — peregrinus, Lath.

4 — Subbuteo, Lin.
5 — Lithofalco, Grucl.

6 — TinniiBculus, Liu.
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b) Hökar. (A st ur, Bechst.)

o palnmbarius, Lin.
Nisus, Lin.

c) Örnar, (Aquila, Briss.)

7 Fal co palnniharius, Lin
8 — Nisus, Lin.

9 — Chrysaetos, Lin.
10 — naevius, Gmel.
ii — Albicilla, Lin.

xa
— leucocephaltis, Lin,

i3 — Haliretus, Lin.

*4
— longipes, Nil*s.

d) Glador. (Milvus
?

Bechst.)

( 5 — Milvus, Lin.

e) Vråkar. (Buteo, Bechst.)

,6 — Buteo, Lin.

i* Apivorus, Lin.

18 — Lagopus, Briinn.

f) Kärrhökar. (Circus, Bechst.)

ig — rufus och seruginosus, Lath.

20 — strigiceps, Nilss. (f. cyaneus et pygargus,
Linn.}

ANDRA UNDERORDNINGEN c

Ugleartade Roffoglan (Raptato-
res strigini).

2:dra Slägtet: Ugglor: (Strix, Lin.)

i. Egentliga Ugglor. (Strix, N.)

a) Dagugglor. (Surnia).

21 Strix Nyetea, Lin.

22 — Ulula Lin. Slr. funcrea» Lath.
a3 — psilodactyla, Nilss.

24 — passerina, Lin.
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b) Nattugglor. (Noctua).

2g Strix Lapponica, Sparrm.

a(j — lilurata, Tbunb. et Rctz.

2~ — Aluco, Linn.

28 — funerea, Linn. St. Tengmalmi, Grael.

2. Ufvar. (Bubo .

2q — Bubo, Linn.

3o — Otus, Linn.

3i — bracbyotos, Latli.

ANDRA ORDNINGEN.
Gång fögla r. (Ambulatores).

Fötterna hafva tre tar framåt, en bakåt ; fram-

tarna alldeles klitfna* eller ock den yttersta vid

roten hopvuxen med den mediersta»

Näbben af åtskillig form ; vid roten bar.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN :

Haknäbbar. (Incisirostres).

i;sta Familien: Tjocknäbbar. (Crassiro-

stres) eller K råkfog lar. (Coraces).

5tdje Slägtet: Korpar. (Corvus, Linn.)

32 Corvus Corax, Lin.

33 — Corone, Liu.

34 — Cornix, Lin.
35 — frugilegus, Liu.

36 — Monednla, Lin.

37 — *ica, Lin.

4<:de Slägtet t Skrikor. (Garrulus>

Briss. et Cuv.)

38 Garrulus infaustus. Corvus infausttas, Lin.

39 — glandarius. Corvus glandaiius, Lin.

5:te Slägtet: Törnskator. (Lanius, L,}

40 Lanius Excubitor, Lin.

4i — Collurio, Lin.

6:te Slägtet: Blå k råkor» (Coracias, L.)

4a Coracias Garrula, Lin.
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7:de SI ägtet : Gyllingar: (Oriolus, L.)

43 Oriolus Galbula, Lin.)

8:de Slägtet: Sidensvansar» (Ampe-
lis, Lin.)

44 Ampelis Garrulus, Lin.

2:dra Familien: Tunn-Näbb bar. (Te-

nuirostres) eller Sångfoglar, (Canori).

g:de Slägtet: F lugsnappar e, (Mu-
scicapa, Linn.)

45 Muscicapa Grisola, Lin. Syst. — Motacilla Ficedula>
Lin. Fn.

46 — atricapilla, Lin.

io:de Slägtet: Sqvättor. (Saxicola, B.)

47 Saxicola Oenanthe, Mcy.
40 — Rubctra, Mcy.

n:te Slägtet: Sångare. (Sylvia, Latli.

Motacilla, Lin.

)

a) Egentliga Sångare. (Curruca B.)

5o Sylvia Luscinia, Latb.
5r — Philomela, Bechtt.

bi — Nisoria, Bcchst.
53 — atricapilla, Latb.

54 — hortensia. Bechst. Motacilla salicaria, Lin. Fn.
55 —

1

cinerea, Latb. Motac. Sylvia, Lin.
56 — curruca, Latb. Motac. curruca, Lin.

b) Qvickstjertar. (Ficedula, Bechst.)

57 — Rubecula, LaIb. Motac. Rub. L.
58 — Svecica, Lath. Mot. Syec. L.

59 — Phcenicurus, Lath.
60 — Titbys, Lath.

c) Löfsångare. (Asilus, Bechst.

61 — Hippolais, Lath.
6a — Sibilatrix. Beehst.

63 — Trochilus, Latb.
61 — rufa, Latb.
Ö5 — Rcgulus, Lath.



xXviu Foglarnas I n d < I ri i n q.

d) Kärrsångare. (Calamodytw, Mey.)

86 Sylvia SeliORtiob.Tenus, Nilss. (Motac. Schcenohaeuus, Lin.)

67 — arundinacea, Lath.

e) Gärdsmygar. (Troglodytes, Mey.)

68 — Troglodytes, Lath.

i5:de Slagtet: Trastar. (Turdus, Lin.)

69 Turdus viscivorns, Lin.

70 — pilaris, Lin.

ji — musicus, Lin.

72 — iiiacus, Lin.

73 — torquatus, Liu.

74' — Merula, Lin.

M — roseus, Liu.

I4:de Slägtet: StrÖmstarar. (Cinclus, B.)

76 Cinclus aquaticus, Bfchst.

I5:de Slägtet: Arior. (Motacilla, Lath»)

77 Mwtacilla alba, Lin.

78 — flava, Lin.

i6:de Slägtet: Piplärkor. (Anthus, B.)

79 Anthus rupestris, Nilss.

80 — pratensis, Bechst. Alauda pratensis, Lin.

81 — arhoreus, B. Al. trivialis, Lath.

82 — campestris, B. Al. novalium, Frisen.

ANDRA UNDERORDNINGEN

:

Helnäbbar. (Integrirostres)*

i:sta Familien Kegelnäbbar.
(Conirostres).

i:sta Tribus: Korta Kegelnäbbar.
(Brevicones) eller Sp ar f f o gl a r, (Passerini).

I7:de Slägtet: Lärkor, (Alauda, Lin.)

83 Alauda arvensis, Lin.
84 — arhorea, Lin.

i8:de Slägtet: Mesar. (Parus, Lin.)

85 Parus major, Lin.

86 — äter, Lin.
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g7 Parus cristalus, Lin.

88 — sibiricus, Guittl.

89 — palusfris, Lin.

90 — cceruleus, Lin.

91 — cyanus, Pall.

92 — caudatus, Linn.

I9:de Slägtet: Sparfvar. (Emberiza, Lin.)

g3 Emberiza miliaria, Lin.

94 — citrinella, Lin.

g5 — hortulann, Lin.

96 — Sclioeniclus, Lin.

97 — rustica, Pall.

98 — nivalis, Lin.

99 — lapponica, Qvens.

2o:de Slä g t et: Finkar (Fringilla, Illig.)

a) Stenknäckar. (CoccothraustesJ.

100 Fringilla Coccothranstes, Ili. Loxia cocc. Lin.

ioi — domestica, Lin.

002 — montana, Lin.

jo3 — chloris, Mey. Loxia chloris, Lin.

b) Finkar.
104 — Coelebs, Lin.

io5 — montifringilla, Lin.

106 — nivalis, Lin.

107 — cannabina, Lin.

108 — liavirostris, Lin.

c ) S i s k o r.

109 — Linaria, Lin.

110 — öpiii us, Lin.

111 — carduclis, Lin.

2i:sta Slägtet: Domherrar. (Pyrr-

hula, Briss.)

112 Pyrrhula vulgaris, Br. Loxia pyrrh. Lin.

22:dra Slag t et, Ta 11 bitar, (Corythus, C.)

n3. Corythus Enucleator, — Loxia Enucl. L.

23:dje Slägtet: Korsnäbbar, (Loxia, Br.)

Il4 Loxia pythiopsittacus, Becbst.

u5 — curvirustra, Lin.
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2:dra Tribus: Länga Kegelnäb-
b a r. (Loiigicones).

24*-<i8 Slägtet: St ärar, (Sturnus, Lin,)

116 Sturnus vulgaris, Liu.

25:te Slägtet: Nötkrakor, (Caryo-

catactes, Gesn )

117 Caryocatactes guttatus, Nilss. (Corvus Caryocat. Lin.)

26:te Slägtet: Nötväckor, (Sitta, Lin.)

118 Sitta Europaa, Lin.

2:dra Familien: Sylnäbbar,
(Snbulirostres).

27: de Slägtet : Trädkryp are, (Certhia L.)

119 Certhia familiaris, Lin.

28:de Slägtet: Härfoglar, (UpupaLin.)

120 Upupa Epops, Lin.

2f):de Slägtet: Biätare, (Merops Lin.)

å2i Merops Apiaster, Lin.

5:dje Familien: Gapnäbb bar.
(Fissirostres).

5o:de SI ägtet: Svalor, (Hirundo, Lin.)

122 Hirunrlo rustica, Lin.

»23 — urbicaj Lin.

124 — riparia, Lin.

5 t :sta Slägtet: Tornsvalor, (Cypselus, II.)

125 Cypselus Apus — Hirundo Apus, Lin.

32:dra S lag te t : Nattskärror, Capri»

mulgus, Linn.)

12G Caprimulgu» Europxus, Li».

.
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TREDJE ORDNINGEN

:

Klättrare, (Scansores)*

Fötterna ha två tår framåt och två bakåt rigla-

tade ; framtårna vid roten hopvuxna; bak-

tårna alldeles skilda.

Näbben med hela käkkanter, dels rak, tnångkantig

eller trind; dels böjd och hoptryckt.

53:dje Slägtet: Hackspettar, (Picus,L.)

127 Picus Martius, Lin.

»28 — viridis, Lin.

129 — canus, Gnid.
130 —

•

leuconotus, Bcclist

131 — major, Lin.

i3a — medius. Lin. 1

i33 — minor, Lin.

l$£ — tridactylus, Lin.

54^ de Slägtet; Göktytor. (Jynx, Lin.)

x35 Jynx Torquilla, Lin.

55:te Slägtet: Gökar. (Cuculus, Lin.)

i36 Cuculus canorus, Lin.
137 — rufus, Bcchst,

FJERDE ORDNINGEN

;

Hönsfog lar. (Gallinacei).

Fötterna hafva tre tår framåt en bakat; fram-
tårna vid roten förenade genom en hud (ej

hopvuxna).

Näbben; öfverkäken hvälfd ofver underkäken, vid

roten bar eller försedd med en uppsvälld,

köttig hud hvari näsborrarna ligga»

FÖRSTA UNDERORDNINGEN

:

Egentliga Höns. (Gallinae).

56:te Slägtet: Orrar. (Tetrao, Lin.)

j3S Tetrao Urogallus, Lin.
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139 Tctrao Tctrix, Lin.

Bastarder: i) Tetrao Tx. Urog allides
Sv. Tjäderoi ren, Rarkelhanen.
Tetr. byhridtis. Lin. Mus.
Carlson, tab. i5.

2) Tctrao Tx. L a g o p i d c s, Sv.
Riporrcn, Mus. Carlson, tab. 65.

Orn. Svec. I, p. 3o3. var. o et *

Vet. Acad. Handl. 1808, p.

ig5. t. 3. Boics Reise, Anh. p.

33o.

3) Tetrao Tx. Bonasides
Exempl. i Grillska Mus.

x4o Bonasia, Lin.

57:de Slägtet: Ripor. (Lagopus, Plin.)

i4i Lagopus saliceti. Tetrao subalpinus, Nilss.

ji|a — rupestris. T. alpinus, Nilss.

58:de Slägtet: Rapphöns. (Perdix, Lath.)

343 Perdix cinerea Lath. Tetrao Perdix, Lin.

l44 — Coturnix, Lath. Tetr. Coturnix, Lin.

ANDRA UNDERORDNINGEN :

Dufvor. (Columbre.)

ggtde Slägtet: Dufvor. (Columba, Lin. )

i45 Columba Pilumbus, Lin.

1 46 — Oenas, Lin.



Skandinaviens Foglar,

FÖRSTA AFDELNINGEN.
LANDTFOGLAR:

med klufna tår och fjädertäckta ben, åtminstone

nedom höckelleden.

FÖRSTA ORDNINGEN.
R offoglår. (Raptatores, i/%.)

Fötterna hafva tre tår framåt, en bakåt; den

yttersta framtån förenad med den medlersta

genom en ' hud vid roten, eller ock vändbar.

Klorna starka, krökta, spetsiga.

Näbben tjock och stark , kort eller medelmåttig,

vid roten klädd med näbbhnd och i spetsen

krökt till hake.

LJe till denna Ordning börande foglar ut-

märka sig genom starka, krökta och spetsiga

näbbar och klor» Det äro dessa mordvapen
som göra dem så fruktansvärda för hela den
öfriga fogelskaran, för de svagare bland Däg-
gande djuren , Amphibierne och Fiskarne m.
m. Hvad Rofdjuren äro i föregående klass,

det äro Rofioglarna i denna.
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Deras Näbb, som är något kortare än
hufvudet , är stark och hoptryckt; öfverkä-

ken är vid roten kladd med en hud, och i

spetsen nedböjd i form af en spetsig hake.

Näsborrarna äro öppna, än nakna, an täckta

af framåt- liggande hårlika fjädrar. Benen,

som alltid äro fjädertäckta nedom höckelle-

den, stundom ända till klorna, äro oftast

ganska muskelfulla, och Tarseme *) äro van-

ligen korta och starka. Tärna, fyra till an-

talet, äro skilda (dock ar den yttersta, hos
de flesta, förenad med den medlersta genom
en kort hud vid tå-roten, eller ock är, då
denna hud saknas, ut-tån vändbar), på un-

dre sidan knöliga och skråfliga , hvarigenom
de desto lättare kunna fasthålla rofvet, samt
väpnade med långa, starka, spetsiga och
krökta klor.

Hjernan ar, i förhållande till hela kropps-

massan , i allmänhet mindre än hos SSngfog-

larne och Klättrarne , men större än hos de

flesta andra foglar. Deras yttre sinnen äro

utbildade och skarpa, ögonen äro stora och
konvexa, och syn-nerven stor. öron-öppningen

är hos Ugglorna mycket stor, hos Falkarne

äfven betydlig. Näsborrarna äro vanligen sto-

ra och öppna, och lukten fin. Känselsinnet

tyckes rara koncentreradt i den nervfulla

och känsliga hud (cera), som bekläder näbb-

roten, isynnerhet hos Falkslägtet,

*) Så kallas den delen af benet, som finnes mellan knä-,

e t (höckclledcn) och tårna.
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Deras mage ar mernbranös och afsönr

drar en magsait, som i ordets egentliga be-

märkelse upplöser *) det kött de förtära. In-

gen trituration, eller gnidning af magens väg-

gar mot hvarandra, äger här rum, som hos
de växt-ätande, hvilkas mage deriöre är myc-
ket muskulös.

Deras kött är alldeles odugligt till föda

för menniskan.

Roffoglarne utmärka sig i allmänhet
genom mod och list. De äro icke så lär-

aktiga som en del Sångfoglar och Klättrare,

icke heller hafva de en så utmärkt konst-

drift* Deras näste är aldrig med sådan skick-

lighet och konst sammansatt. Likväl äro

de läraktigare än en stor del andra foglar,

och de bygga dock alltid något bo.

De- lefva alla af rof, — deraf deras

namn. Graden af deras rofbegär, styrka och
mod är väl ganska olika hos olika arter;

men de komma dock alla deri öfverens att

de helst lefva af djur som de sjelfva dö-

dat **), och blott en del af dem tillgripa i

*) Detta bevises genom Reaumcrs och Spailabzåkis be-
kanta försök.

**) Att bär blott är fråga om Skandinaviens Roffoglar,
beböfver jag knapt erinra. I de varmare klimaten, der
de lefvandc varelserna -äro talrikare, och de döda ha-
stigare öfvergä till förruttnelse, iinnas Roffoglar som
lefva endast af döda .djur och som synas vara af natu-
ren bestämda att rensa landet frän kadaver, hvilkas
stinkande utdunstning snart skulle förpesta luften. I

yårt kalla klimat bchöfvas ej dessa naturens polis-be-
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nödfall kadaver. Oftast lefva de af varmblo-
diga djur. Några föda sig dock hufvudsak-
ligen af Fiskar och Amphibier, och några
få förtära nästan endast Insekter.

Då tillfället medgifver ata de omåttligt,

men de kunna också länge uthärda hunger»

Med näbben uthugga de stycken af rofvet,

hvilka de nedsvälja jemte hår, fjädrar och
ben. Dessa till näring otjenliga ämnen ka-

sta de sedan åter upp ur magen i form af

"bollar* De dricka ej vatten, ty blodet af

de rof som de fälla, släcker deras törst.

Roffoglarna tycka om vilda och ödsliga

trakter. De ströfva merendels ensamma om-
kring, och de lefva alla i engifte. De till-

reda sitt bo bland otillgängliga klippor, i

murar, i träd, högst sällan på marken, och
antalet af deras ägg öfverstiger rfästan al-

drig fyra. Honorna äro alltid större an Han-
narna ; hos en del arter äro de en tredje-

del större.

Man indelar Roffoglarne i två under-

ordningar, nemligen:

tjenter; också finnas de här icke. H:r Temminck , i

Manuel d'Ornithologie, anförer väl äfven nor-

ra Europas berg såsom stamliäll fur Vultur fulvus,
Gmel. , och Pcrcnopterus, Linn.; men aldrig har

någon Naturforskare, så vida jag känner, sett dessa

foglar här; och om de Mifvit lemnadc med dcu upp-
gift att de kommit härifrån, så torde detta ha sin grund
i ett misstag.
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FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Hökartade Roffoglar (Raptatores

accipitrini, HHg^)

Hufvudet af meddelmättig storlek, med ögonen

rigtade åt sidorna.

Näbben ofvan vid roten klädd med en stor, na-

ken, tjock och färgad hud, hvari näsborrarna

Tårna aldrig fjäderklädda; den innersta och

bakre, äfven som deras klor, äro starkast, och

den yttersta och medlersta äro vid roten för-

enade genom en hud *).

Fjäderbeklädnaden är fast, pennorna här-

da och styfva, flygten merendels hög och snabb.

Deras mage är nästan helt och hållet

membranös 5 deras tarmkanal kort, deras

blindtarmar ganska korta. Alla ben sakna

merg och den i luftsäckarne innehållna luf.

ten intränger äfven i benens ihåligheter.

Bröstbenet är stort, bredt och hvälfdt, an-

tingen alldeles helt, eller blott försedt med
ett par små hål vid bakre brädden; dess

kam är mycket hög, stark och konvex, —
allt detta för att åt de starka flygmuskler-

na gifva så mycket större utrymme. Nyc-

kelbenen äro starka. Gaffelbenet (furculaj

är nåstan halfcirkelformigt, bredt, starkt och

*) Endast Fisk-örnen (Falco Haliaetus) gör härifrån
ett märkvärdigt undantag; hos honom är uttån lika

stor som intån, och saknar hinna vid roten ; samt sy-

nes yara vändbar som hos Ugglorna.



6 Roffoglar.

mycket utspärradt, för att under de starka
vingarnas rörelser hindra att ej öfra andarna
af öfverarmens ben (ossa humeri) tryckas mot
hvarandra och klämma bröstet.

De Skandinaviska arter som höra hit

förer man till ett enda Slägte, nemligen :

Falk-Slägtet (Falo, Unv()
Hufvudet och halsen tätt beklädda med fjä-

drar.

Näbben ftrumböjd , vid roten försedd med en

färgad näbbhud.

Näbborrarna, som öppna sig i näbbhuden pa
sidorna af näbben, äro obetäckta, rundaktiga

eller ovala.

Ögonbrynen utgörande en utstående hut bf-

ver ögonen *).

Dessa foglars färg är i yngre åren myc-
ket olik med hvad den sedan blifver, och de

få ej sin beständiga färg förr än i tredje, fjer-

de eller femte året. Ungarna äro vanligen mer
fläckiga och spräckliga än de gamla, och de
arter som, sedan de fått sin beständiga drägt,

hafva tvärgående fläckar och band, hafva i de

yngre åren, i deras ställe långsgående fläc-

kar. De rugga ej mer än en gång om året.

Honan är merendels en tredjedel större än
Hannen,

*) Detta kommer af ett ben (os superciliare) som Ur eget
(r>i dessa Koffoglar.
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De till detta Slägte hörande foglar skil-

ja sig märkbart från hvarandra genom olika

grader af styrka, mod och roflystnad. Dessa

olikheter i lynnet uttrycka sig genom olik-

heter i de yttre formerna. Vi vilja härefter

indela detta vidlyftiga Slägte i flera under-

ordnade, och vi vilja sätta dem främst, hos

hvilka Ordningens idée är starkast uttryckt.

Dessa aro :

I. Egentliga Falkar eller Å d elf alkar *)

( Falco, Bechst. et Cuv.)

Näbben kort och tjock, ofvan nägot ryggad, pä
sidorna bullrig, krökt ända frän roten, för-

sedd med en spetsig tand bakom spetsen pä
hvardera sidan af öfverkäken, och med ett mot-

svarande hak i underkäken.

Näsborrarna nästan runda och merendels i

midten försedda med en upphöjd punkt.

Vingarna länga och spetsiga ; den 2:dra ving-

pennan längst, och den i:sta längre eller lika

med den \:de.

Benen starka, fjådrade nägot nedom höckelleden.

Tarserna korta, bara; ben-öfverdraget nät-

formigt ; endast framtill ofver tä-roten ligga

nägra fä (4 $J tvärplätar. Klorna myc-

ket starka, krökta och spetsiga.

De hithörande Arter nära sig endast

af lefvande rof* De föda sig mest af foglar

*) Förmodligen så kallade emedan de inöfvas till jagt,

och Falkjagtcn fordom y&v eu rättighet som uteslutan-

de tillhörde Adeln.
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och mindre Däggande djur, sällan af amphi-
bier och Insekter, aldrig af kadaver. Do
ådagalägga den största skicklighet då de ja-

ga. Deras långa och spetsiga vingar göra att

flygten är utmärkt snabb. Förföljande foglen

i flygten skjuta de stundom upp i bågformig

rigtning med den hastighet att det hviner i

luften, och de kasta sig ofta från den största

höjd, med pilens snabbhet, nästan lodrätt

ned på sitt rof.

De äro de läraktigaste, modigaste och
listigaste af alla Roffoglar. Häraf har man
vetat att draga fördel genom att inöfva dem
till jagt, hvartili de flesta arter kunna an-

vändas.

De bygga sitt naste i höga otillgängliga

klippor eller ock i höga träd, murar o, d.

l. Jagtfalken ( Falco Gyrfalco, Linn.)

Art m. Grundfärgen hvit med flera eller färre

ofvan tvärgående, inunder längsgående bruna fläckar

eller strek. Stjerten längre än vingarne, med smala

bruna tvärstrek. Tarsen kortare än mellantän.

Längd i fot i o tum — i fot.

Falco Gyrfalco, Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 38- —
Faucon Gerfaut Temm. Man. cPOrnith. I. p. 17. —

Gammal fogel : Falco Islandicus Lath. Ind. Om. I. p.

32. — Wachtrp. Wet. Äcad. Handl. igoi. p. 193.— Falco candicans Gmel. Syst. I. p- 275.
Ung fogel: Falco Gyrfalco Lin. Fann. Svec. p. 22.

Edw. Birds t. 53. — Falco fuscus Fabric. Fn.
Groenl, p. 56. — F. mnbrinus Billberg Wet. Aead.
Handl. 1809, p. 20. tab. vx. — Sv. Islandsfalk,

Hvitfalh, BUifot.
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Beskrifn. Gammal Hanne : Hela grundfar-

gen hvit med bruna linier långs åt fjäderpolarna på

hufvudet och halsen, samt glesa tvärgående band,

hvilka stundom bilda hjertlika fläckar, på ryggen och

vingtäckarena ; inunder stundom ofläckad, stundom

tecknad med små långsgående bruna fläckar, hvilka

vid sidorna äro större. Vingpennorna hvita med ett åt

spolen långsgående, i kanteine tandadc brunt band,

som mot spetsen intager hela pennan, byars yttersta

spets dock är hvit. StjeiIpennorna hvita med smala

tvärgående bruna strek. Längden 1 fot 10 tum. Från

vingvecket till spetsen 1 f. 3 t. Stjerten 8 i tum.

Tarsen 2 ± t. således något kortare än melianlån,

som är 2 § tum.

Gammal Bona : Dess grundfärg är äfven hvit,

men de tvärgående mörkbruna banden på kroppens

öfra delar, samt de långsgående fläckarne på dess

undra delar äro talrikare och större. Längd 2 fot

;

från vingvecket 16 tum. Stjerten 10 tum; Tärs.

2 i t. mellantån 2 1. tum.

Ungarna hafva i första året nästan intet tecken

till den hvita grundfärg som sedan småningom ut-

vecklar sig. De äro ofvan gråbruna med smutsigt hvita

eller gulaktiga fjäderkanter, samt hafva på bakre ryg-

gen och vingtäckarena några tvärgående linier eller

små fläckar af samma färg. Ofver ögonen och i nac-

ken finnas äfven några dylika fläckar. Inunder är

grundfärgen hvitaktig med långsgående bruna fläckar,
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Jivilka på strupen och imdergumpen äro smalare och

glesare; på bröstet och magen större, talrika, ova-

la. Stjertpennorna gråbruna med tolf gulaktigt hvi-

ta, vid spolen afbrulna tvärlinier. Benen blåaktiga.

JNäbbhud och ögonkrets blåa.

A n m ä r k n. Med hvarjc ruggning i andra, tredje och

fjerdc året blir den favita grundfärgen rarr och mer ut-

vecklad, till dess foglcn omsider får den först angifna be-

ständiga färgm. Af de talrika förändringar, foglcn under
tiden undergår, äro de hufvudsakligaste upptagna i Ornitli.

Svcc. I. p. 4° —

4

2 - oca den der beskrifna Hen an är,

sora jag äfveu då förmodade, en yngre fogel.

Vistelseort och Lefnadssätt ; Jagl falken bebor

om sommaren endast de nordligare landskapen och

isynnerhet dem som äro belägna inom och i grann-

skapet af polcirkeln, t. e. Lappland, Nordlanden och

Finnmarken. Mera sällan finnes ban om sommaren

och fortplantar sig i de fjälltrakter som äro aflägsna

från polcirkeln t. e. på Dowrefjäll, i Jemtland, Her-

jedalen m. m. Dess stamhåll äro klippfulla och sko-

giga trakter. Mot vintren, då han ströfvar omkring,

infinner han sig också stundom på odlade och be-

bodda ställen, och träffas då äfven någon gång, fast-

an -sällan, här i Skåne. Likväl hafva, så vida man

känner, endast yngre foglar af denna art blifvit sed-

da i Rikets sydliga landskap.

Dess flygt är utomordentligt skön, snabb och ut-

hållande. Dess syn är skarp, dess lukt fin. Då han

upptäckt en fogel på marken, stadnar han stundom

i sin flygt och uppehåller sig stilla på samma punkt,

troligen för att förmå foglen att uppflyga ; ty helst
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griper lian foglen i flygten eller i ett träd, sällan pä.

marken. Under denna jagt söker han alltid vinna

höjden, och sedan han vunnit den, nedskjuter han pä

sitt rof med pilens hastighet i en nästan lodrätt rigt-

ning. Om hösten och vintreu följer han de på ber-

gen kringstrykande skarorne af Fjällripor, hvilkas

farligaste fiende han är, och han vet till och med att

med slughet och försigtighet dela Pupjägarens fångst.

Korpen synes vara hans arffiende. De slåss ofta ; men

då flera Korpar samla sig, måste Falken gifva vika

och flyga bort.

Födämnen: Dessa bestå i större foglar och min-

dre däggdjur. Isynnerhet lefver han af Harar, Ripor,

Hjerpar, Orrar, Tjädrar, Vildgäss, Måsar, Teister,

Änder m. fl.

Fortplantning : I öfversta delen af någon hög

stel och otillgänglig klippa bygger han af ris och

qvistar ett stort flackt näste, och lägger deri tre ägg.

Ungarna uppfödas af begge de gamla, hvilka rikligen

förse dem med dödade foglar *).

Nytta och Skada. Som Jagtfalken i hög grad

förenar styrka och snabbhet med mod och list, så

är han, i de trakter der han uppehåller sig, en af de

*) Enligt H:r Faber, i Prodrom. der 1*1. Ornith. , är
dca hvita "artförändringen" med min ka fläckar
äfven på Island temligen sällsynt. H:r Faber såg den
endast om yintren. Han fann likväl nästet till denna
Art i Juli. Vi se således deraf att foglen fortplantar
sig redan innan han. fått sin beständiga hvita färg.
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mest ödeläggande roffoglar. Sällan infinner han sig

dock i bebodda och odlade trakter. Den skada han

gör är derföre mindre märkbar.

Bland de Falkar soin inöfvas till jagt är detta

den bästa och mest värderade. Falkjagt var fordom

ett temligen allmänt nöje för Furstar och andra hö-

ga personer ; men den är nu bortlagd nästan öfver

allt i Europa. Dock skola ännu Falkonerer hållas

vid några få Hof i Tyskland (Beckst. 823). Också

skall Falkjagten ännu öfvas af några få magnater i

Skottland, och (som man försäkrat mig) äfven i

Ryssland. I Persien lär den vara mest öfvad. Hos

oss brukas den nu mera ingenstädes.

Att inöfva en Falk till jagt, fordrar mycken bå-

de tid och möda. IVästan endast de yngre äro der-

till skickliga ; de som öfverlefvnt en vinter, och så-

ledes nära ett år ägt sin frihet, äro mycket svåra att

tämja. Man uppsökte derföre dols sjelfva nästena,

af hvilka ungarna togos, uppföddes och inöfvades

;

dels fångade man om hösten de utflugna ungarna.

För 60 — 70 år sedan kommo årligen Tyska eller

Holländska Falkfängare till vår halfö. De anlade

här sin Falkfångst på flera ställen t. e. i Halland, på

Dowrefjäll, i Dalfjällen, Herjedalen, Jemtlaud o. fl. st.

En gammal Man har som ögonvittne försäkrat mig

att i hans barndom infunno sig årligen Tyska Falko-

nerer i Halland. De anställde der sin Falkfångst på

två ställen, nemi. vid Falkenberg och vid Strandgår-
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den nära Halmstad. Den art de mest eftersökte och

värderade kallade de Blåfot (sannolikt en ung Qyr-

falco). Den method de nyttjade för att fånga denna

var följande : I en kulle belägen på något öppet

fält, och hvarifrån man hade en vidsträckt utsigt,

gräfde man en passande grop eller hydda som man

öfvertäckte med ett litet tak af torfvor. Detta låga

tak uppbars af smala stolpar, mellan hvilka man ur

hyddan kunde se sig omkring åt alla sidor. På ta-

ket hade man i en bur en Iefvande Varfogel (Lanius

Excubitor) som genom sitt skrik tillkännagaf Fal-

kens ankomst, och som just af denna vakthållning

fått sitt namn. Nära vid den underjordiska kojan

stodo två höga stänger i jorden. I öfversta ändan af

hvardera stången var en trissa, i hvilken en lina gick,

och vid det stycket af linan som gick mellan stän-

gerna, hade man bundit en Iefvande Dufva, som

oupphörligt flaxade. Vid denna var en annan lina

anbragt, med hvilken Falkjägaren i en hast kunde

neddraga Dufvan i en med slagnät försedd Falkbur,

som stod nedunder på marken. Så snart någon Falk

visade sig i luften, gaf Varfoglen det genast tillkänna

genom ett eget läte, och gjorde derigenom Jägaren

uppmärksam. Då Falken gjort några svängningar i

luften, angrep han Dufvan, som i samma ögonblick

blef af Jägaren med linan neddragen i den nämda

Falkburen, och med Dufvan följde äfven Falken,

hvarefter nätet genast drogs öfver och Falken var

fången. Falken uttog* då med aktsarnhet ur buren
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af Falkoneren, som dereftcr beklädde dess linfvuH

med en lädermössa, hvilken gick ned offer ögonen.

Ungefär på samma sätt beskrifver H:r Iliilphers

i sin R p.sa genom St. Kopparbergs Hofdingedome sid.

238. det sätt hvarpå Holländska Falkonerer fångade

Falkar i Dalfjällen. Utom ^fagtfalken fångades äf-

ven för samma ändamål Pilegrimsfalken, Slagfalken t

ocb kanske ändå flera arter, t, e. Dtifhoken. — Fång-

sten anställdes vanligen om bösten från Barlholomaei

till Mårtensmessa. — I Byn Falkenswerth i det ford-

na Flandern sysselsatte isynnerhet fångandet, upp-

födandet och inöfvandet af Falkar ett antal menni-

skor, som deraf hade sitt underhåll ocb höllo sin

konst hemlig, samt försågo nästan hela Europa med

dresserade Falkar. En till jagt inöfvad Falk kostade

6 — 8oo Holländska gyllen. (Bechs. 749)* — Enligt

en annonce, införd i Inrikes Tidningarne n. 87 för år

1 76 1, hade samma år i Oktober sex Falkonerer från

Ansback rest genom Linköping med 44 lcfvande Fal-

kar, som de fångat på Fjällen mellan Jemtland och

IVorrige. — På ett fartyg som d. 1 September 1754

ankom från Island till Köpenhamn, medfördes 148

Falkar.

Då man till jagt vill inöfva en Falk, börjar man

med att kufva dess vilda lynne samt att betaga ho-

nom lusten att flvga bort. Man sätter honom i ett

tunnband, hvilket man upphänger fritt i en lina, så

att det är rörligt. Så snart man märker att han vill

sofva stöter man till tunnbandet, hvarigenom han
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blir nödsakad att hålla sig- fast, och följakteligen att

ständigt vara vaken. I denna afsigt afvexla några

Jägare med hvarandra i tre dagar och tre nätter.

Falken blir genom detta fortsatta vakandet utomor-

dentligt spak oeh låter behandla sig efter godtycke.

Kring benen på honom fastar man läderremmar, i

hvilka män under dresseringen binder ett snöre. Ögo-

gonen äro betäckta af den forutnämda läderhufvan,

så att han ej oftare kan se sig omkring, än man sys-

selsätter hans uppmärksamhet. På vänstra handen,

drager man en tjock läderhandske, hvarpå man sät-

ter honom, samt vänjer honom småningom att äta

ur handen. Derefter vänjer man honom småningom

att på något afstånd flyga till handen och mottaga

det rof-man visar honom. Sedan han flera gånger

gjort detta med lätthet och utan att visa lust att

flyga bort, tager man honom med sig ut i fria luf-

ten, (dock ännu ständigt bunden med ett långt snö-

re), och öfvar honom på något längre håll samt vän-

jer honom att liksom Jagthunden lyda ett visst ap-

pell oeh hvissling. Derefter inöfvar man honom på

Harar, Rapphöns, Änder, Vildgäss o. s. v. (Se Bechst.

853).

2. Slag falk en. (Falco Lanarius. Linn.}

A r t m. Ofvan gråbrun med rostfärgade fjäder-
kanter och ett hvitt band öfver Ögat till nacken; in-

under hvit med längsgående bruna fläckar. Stjerten

längre än vingarna, gråbrun med ovala tvärfläckar jm



\6 Roffoglar.

de inre fanan och några motsvarande runda, ttcira

spetsen, på de yttre. Tarsen längre än mellantån.

Längd i fot 8 — io tum.

Falco Lanarius Linn. Faun. Svec. p. 22. — Lalh. Ind.

Ornith. I. p. 38- n» 92. — Nilss. Ornitli. Svcc. I.

p. 44- n - i"- (yngre fogel). Faucon Lanier Tcmm.
Man. d'Ornith. I. p. 20.

Beskrifn, Hannen; Ofvan gråbrun med röd-

bruna eller rostfärgade fjäderkanter, hvilka pä ofrå

delen af luifvudet äro bredast, bvarigenom denna del

synes rostfärgad och tecknad med bruna långsgående

fläckar. Öfver ögonen bort till nacken går ett bredt

livitl band, fläckigt af bruna småstrek. Från näbb-

viken går nedåt vid sidan af strupen ett smalt svart-

aktigt strek. Inunder är foglen hvit med små lan-

ccltformiga bruna fläckar som på sidorna och lårfjä-

drarna äro större. Strupen och stjertens undra täck-

fjädrar ofläckade, Stjerten, af hvilken en tredjedel

räcker utom de hoplagda vingarna, är gråbrun med

hvita, i rostbrunt stötande ovala tvärstående fläckar,

isynnerhet på de inre fånen. Benen och näbben

blåa. JVäbbhud, iris och ögonkrets gula.

Honan : Dess rödbruna fjäderkanter ofvan äro

smalare än Hannens; dess lancettformiga eller ovala

fläckar inunder äro större ; på strupen och de un-

dre stjerttäckarne stå bruna, långsgående, smala
stick.

A n ra. Den beskrifning som finnes i Meyers Vtf-
gcl Liv. — u. Est kl. p. 20, och som Mcycr häller för
att tillhöra en ung F. Gyrfalco, hörcr säkert hit.
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Ung fogel : Kroppen ofvan gråbrun med ett

mörkare strek åt hvarje fjäderspole och otydligt rost-

färgade Fjäderkanter. Hufvudet ofvan svartaktigtj

pannan, ett band öfver ögonen, samt nacken hvitak-

tiga med .svarta långsgående linier och strek. Huf-

vudets sidor hvita; nedåt sidan af strupen från näbb-

viken går en aflång svart fläck. Inunder är kroppen

hvitaktig med svarta långsgående, upptill spetsiga

fläckar, som på ^sidorna stå tätast. Strupen hvit',

ofläckad. Undergumpen smutsigt hvit med bruna li-

nier på fjäderspolarna. Vingpennornas inre fan med

8—12 gulaktigt hvita tvärstående ovala fläckar.

Vingarnas undre täckfjädrar med hvita runda fläc-

kar. Stjerten brungrå med hvit spets oeh g — io

rostaktigt hvita tvärstående ovala fläckar på inre fånen,

hvilka fläckar nära stjertspetsen hafva några mot-

svarande runda på yttre fånen. Näbben blåaktig med

svart spets. Benen blåa. Längd i fot 5 tum. Tärs.

a|- t. Mellantån 2 t. Stjert. 7 tum, räckeji if tum

utom vingarna.

Anm. Detta är den i Ornithol. Syec be»kri£aa F%

Lanarius.

Vistelseort : Denna Falkart är hos oss mycket

sällsyntare än den föregående. Han tillhörer troli-

gen mera de östliga, mindre undersökta trakterna af

vår Faunas område, än de vestra kusttrakterna. Om
hösten^visar han sig högst sällan i det södra Sverige,
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och de fa som har hlifvit skjutna hafva endast varit

unga foglar.

Födämnen: Liksom föregående art anställer han

jagt på större foglar och mindre däggdjur.

Fortplantning : I bergiga skogstrakter bygger

han sitt näste i klippor, stundom i träd. Äggen

okända.

3. Pelegrimsfalken. ( Falco

peregrinus, Lath.)

Artm. Hufvudet och halsen ofvan svartaktiga

;

manteln gråblä med mörkare, eller gråbrun med lju-

sare tvärstrek. Från näbbviken nedåt står en svart

fläck. Halsen framtill hvit ; bröstet, magen och låren

med talrika bruna tvärstrek. Stjerten ej längre än vin-

garna , med gråa och bruna tvärlinier. Mellantån

längre än tarsen.

Längd 1 fot 3—5 tum.

Falco peregrinus Lath. Ind. Orn. I. p. 33. — Nilss.

Orn. Svec. I. p. 42 - — Faucon Pekrin Temm.
Man. d'Ornith. I. p. 1.1. — IFanderfalke och Tan-
nenfalke Beehst. Nat. Deutschl. 2. p. 744 och 7%.

Beskrifn. Gammal Hanne : Hufvudet ofvau

och halsryggen svartaktiga. Ryggen och vingtäckarena

askegrå-blåa med svartaktiga tvärstrek. Från näbbviken

nedgår ett svart strek på hvardera sidan af strupen.

Halsen framtill och öfra bröstet hvita med få långsgå-

ende bruna småfläckar eller strek ; öfriga bröstet,

magen och låren gulaktigt hvita med talrika bruna

tvärstrek. Vingpennorna af första ordningen svart-

aktiga med många (kring 10) rödbrunaktigt hvita,

tYärstående, ovala fläckar. Stjerten med afveilande
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askegråa och bruna tvärlinier. Näbben blåaktig. Iris,

ögonkretsen, näbbhuden oeh benen gula. Längd i f.

3 t.; Från vingvecket 12 | t. Stjert. 5 £ t. Tärs. 3 •§

t. Mellantån 2 i tum.

Hona: Hufvud och hals ofvan svartaktiga; från

näbbviken under ögat nedgår en svartaktig fläck Tid

sidan af strupen. Rygg och vingtäckare gråbruna

med ljusare gråa tvärstrek. Halsen nedunder hvit

med glesa långsgående bruna fläckar. Bröst, mag*

och lårfjädrar smutsigt hvita med bruna vågor. Stjer-

ten brun med gråa tvärstrek och hvitaktig spets.

Längd 1 f. 5 t.

Unge: Ofvan svartgrå med rostbruna fjäderkan-

ter; hufvudets sidor och pannan smutsigt hvita med

svarta strek ; en svartaktig fläck står under ögat på

sidan af halsen. Kroppens undra delar gulaktigt hvita

med långsgående bruna nästan sammanlöpande fläc-J

kar på mage och bröst. Strupen ofläckad. Under-

gumpen med tvärgående bruna linier. Stjerten med

smala askegråa och bruna tvärstrek, och gulaktig

spets. Näbben blåaktig med svart spets.

Vistelseort: Pelegrimsfalken bebor bergiga trak-

ter med stela klippor, isynnerhet i de nordligare de-

larna af vår halfö, så väl på fasta landet som på

öarna. I Sveriges södra provinser är han sällsynt *)

och i Skåne förekommer han icke, om ej någon gång

*) Jag har här ej funnit honom Losatt mer än pi ett

enda ställe, neml i en hög och brant klippa rid namn
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under sin flyttning. Likasom de flesta såmslägtingar

liar lian en hög och skon flygt. Om våren under

fortplantningstidcn du luften är klar, ser man stun-

dem hanne och hona tillsammans stiga upp till en

förvånande höjd och sväfva kring i kretsar. — Han

är en flyttfogel som kommer i Mars eller i början

af April och går bort i Oktober eller November.

Födämnen: Alla slags större foglar: Tjädrar,

Orrar, Hjerpar, Ripor, Dufvor m. m. som finnas i

grannskapet af dess stamhåll. Äfven dödar och för-

tär han Vattenfoglar såsom Gäss, Änder, Beckasiner

o. s. v. hvilka bebo de insjöar kärr och haf som fin-

nas nära dess vistelseort *). Han förföljer och griper

sitt rof på samma sätt som Jagtfalken. Sedan han i

flygten gripit en fogel, bär han honom i klorna till

någon kal klippa eller torrt träd der han förtär ho-

nom.

Walhall i Blekinge, 3/4 mil från Carlshamn. I

remnorna i denna klippa bo ärligen några par, och.

Allmogen i orten försäkrar att de från urminnes tider

der haft sitt tillhåll. De infinna sig i sista hälften af

Mars, eller i början af April, anställa ödeläggande härj-

ningar bland vildt och tamt fjäderfä i grannskapet,

cch fara bort i November kring -Mårtensdag. Då denna
Falkart ej finnes bosatt på något annat ställe i orten,

så tror Allmogen att han ensamt tillhör denna gamla
attstupa, och dcrföre kallas han här allmänt W a l h ö-

ken. I de norra klippfulla kusttrakterna af Norrige
har jag funnit honom bosatt på flera ställen, ända in-

om polcirkeln.

») På Lovunnen, — en 5 nära polcirkcln vid Norrska
kusten, — bodde ett par i en klippa, hvilka dagligen

gjorde nederlag bland den talrika svärm af Lunlicfog-

lar som bosatt sig på denna ö.
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Fortplantning : I klyftorna uti höga och branta

klippor lägger han sitt bo. Detta beslår af torrt ris

och pinnar. Han skall äfven bygga i träd, fastän säl-

lan. Äggen 3 — 4 rödaktigt gula med bruna fläckar.

Äfven denna Falkart inöfvas till jagt och fångas

på samma sätt som gfagtfalken (sid. 12— i5). Den skada

han gör på nyttiga vilda och tama foglar, är ganska

betydlig.

4. Larkfalken. (Falco Subbuteo. Linn.)

Artm. Ofvan mörkt Magra (Honan mörkt grå-

brun). Strupen hvit. Under ögonen en halfmanformig
svart fläck. Bröst och mage hvitaktiga med långsgaen-
de svarta fläckar. Undergump och lår rostfärgade.

Stjcrten kortare än vingarna, o/van enfärgad, inunder

Längd 12 — } 4 f tum,

Falco Subbuteo Lin. Faun. Svec. p. 20. — Lath. Ind. Or-
nith. I. p. 47- — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 46.

—

Faucon Hobereau Temm. Man. d'Ornith. I. p. 25.

— Baumfalke Bechst. Kat. Deutschl. 2. p. 764.

Beskrifn. Gammal Hanne : Rygg, vingtäcka-

re och öfvergump mörkt askeblåa med svartaktiga

fjäderspolar. Hufvud och hals ofvan svartaktiga. Hal-

sens sidor hvita med en stor halfmanformig svart

fläck under Ögonen ; denna fläck har spetsarna ned-

åt vända och den främre bildar ett band på sidan af

strupen. Strupen hvit. Bröst och mage gulaktigt hvi-

ta med långsgående svarta fläckar. Lår, undergump

och undre stjerttäckare roströda. Stjerten kortare än

de hoplagde vingarna, nästan tvär, synes ofvan enfär-
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gad som ryggen; men sidopennorna hafva i inre fa-

ren talrika (kring 10) mörkbruna ock rostgula tvär-

strek, hvilka isynnerhet synas på undra sidan. Ving-

pennorna svartaktiga med ovala rostgula tvärfläckar

på inre fånen. i:sta vingpennan längre än 3:dje. Iris

brun. Näbblmd, ögonlock och ben gula.

Hona: Ofvan mörkt gråbrun. Strupen gulaktigt

hvit. Fläckarna på bröst och mage svartbruna. Det

roströda på låren och undergumpen mattare.

Ung hanne af ett eller tvä är: Ofvan med bru-

na fjädrar bland de mörkt askeblåa på ryggen och

bland de svarta på hufvudet. Lårens och undergum-

pens roströda färg mattare än hos den gamle, och

med aflånga, droppformiga, svartaktiga fläckar på lå-

ren. Stjertpennorna med rostgula tvärband i båda

fånen, och rostgul spets.

Års unge: Ofvan mörkbrun med rostbrunaktiga

fiaderkanter. Panna, nacke och kinder gulaktigt hvita.

Strupen hvitaktig. Bröst och mage gulaktigt hvita

med stora bruna fläckar. Stjertpennorna i spetsen

hvitaktiga. Näbbhud och ögonlock blåaktiga. Benen

blekt gula.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Falkart till—

hörer mera de södra än de nordliga landskapen af

Skandinavien. I Skåne finnes han talrikt och är en

af de allmännaste Falkarter. Äfven förekommer

ban på Öland. Men i de norra frakterna af halfön

ser man honom icke. Han bebor i synnerhet sådana
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skogar, hinder eller större trädgårdar, som ligga nä-

ra intill fält, der han på småfogel kan anställa jagt.

Om dagarna vistas han derföre nästan ständigt på

fältet, och endast om nätterna hvilar han sig i sko~

gen. Dess flvgt är utomordentligt hastig; då han

söker sitt rof far han fram med pilens snabhhet öf-

ver marken, och han griper till och med Svalan i

flygten. Han har det gemensamt med de föregående

Falkarterna att han oftast, om ej alltid griper sitt

rof i flygten. Detta tyckas Lärkorna, som isynner-

het äro blottstälda för dess förföljelser, af instinkt

kännA ; ty så snart de bli honom varse i luften, ka-

sta de sig genast ned till marken och söka gömma sig

bland gräs, eller buskar. Finna de ej denna tillflygts-

ort, skynda de upp i luften så högt som möjligt, för

att ej hafva fienden öfver hufvudet. Härigenom blir

det honom ofta svårt att ertappa dem ; ty liksom

de föregående, fångar han sitt rof genom att från

höjden störta ned öfver det i lodrätt rigtning. Hos

oss är han en flyttfogel som vandrar bort om hösten

i sällskap med den mängd af Finkor, Sparfvar och

annan småfogel, hvilka då i skaror lemna oss, och

återkommer med dem om våren.

Fodiimnen : Dessa bestå hufvudsakligen i småfo-

gel af alla slag, isynnerhet Sånglärkor; äfven unga

Rapphöns, Vaktlar, Snäppor, Beckasiner m. 11. Äfven

säges han ofta förtära Fältmöss och Skalbaggar.

Fortplantning: Redan i April månad parar han

sig. Sitt bo bygger han i toppen af höga träd eller



34 Roffoglar.

ock inreder lian åt sig ett gammalt öfvergifvet kråk-
bo. Der tillfället medgifver bygger han äfven stun-

dom i bergsrefvor. Dess ägg, 3 — 4 tiH antalet, äro

afrundade, bvitaktiga med oregelbundna gråa och
olivbruna fläckar.

5. Stenfalken. (Falco Lithofalco, GmeL)

Artm. Ofvan blågrå (Honan mer brun) med
svarta strek ett fjäderspolarna; bröst och mage rost-

gulaktiga med bruna långsstrek, eller fläckar. Stjer-

ten längre än vingarna med fem svarta (eller gulak-
tiga) tvärstrek och hvitahtig spets.

Längd, ri — 12 | tum.

2:dra och Sjdje vingpennan mycket längre än de
öfriga och lika länga ; i:sta och 4'de lika långa.

Falco Lithofalco, Nilss. Ornith. Svec. I. p. 48- —
Le Rochier Buff. Ois. I. p. 286. pl. ent. 447- (gam-
mal). — Emérillon pl. enl. 468 (yngre). — Falco
Aesalon, Lath. Ind. Ornith. I. p. 4q (y n8rre ^°Se ')-

—
gwergfalkc Bechst. Nar. Deutschl. 2. p. 787.

Beskrifn. Gammal Hanne: (skjuten på Skå-

nes slättbygd i slulet af Maj i). Hela fogjen ofvan grå-

l)lå med ett långsgående svart strek eller fläck åt

hvarje fjäderspole. Ögonbrynen hvita. Hufvudets si-

dor och halsryggen rostfärgade med svarta fläckar.

Strupen hvit. Bröst och mage rostfärgade med bru-

na långsfläckar och strek. Undergump och lårfjä-

drar tegelfärgade med långsgående mycket smala

strek. Vingpennorna svartbruna med rostaktigt hvita

fläckar. Stjerten 1 tum längre än vingarna, gråblå

med 4— 5 svarta tvärstrek och ett bredt svart band

framom den hvita spetsen. Näbben blåaktig med
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svart spets. Näbbhud, ögonkrets och ben gula. Klor

svarta. Längd 1 1 — 1 1 \ tum.

Hona: (skjuten vid Lund i början af April):

Rvqeen, skuldrorna och de små vinijtäckarne dun-

kelt blägråa med smala rostfärgade fjäderkanter och

svarta strek åt spolarrta. Hufvudet ofvan brunt med

inblandad rostfärg och långsgående svarta strek. Pan^

nan samt ett strek öfver ögonen hvitaktiga med svar-

ta smålinier. En rostfärgad ring med mörka fläckar

omger halsryggen. Strupen hvit, ofläckad. Bröstet

och magen hvita stötande i gult, och tecknade med af-

langa rödbruna fläckar, genom hvilka dan svarta fjä-

derspolen går. Undergumpcn, lårfjädrarne och de

undre stjerttäckarne hvitaktiga, stötande i smutsigt

galt, och de två sednare med smala längsgående bru-

na strek. Vingpennorna mörkbruna, i inre fånen med

ljust rostgråa tvärstrek, i yttre med fläckar af sam-

ma färg. Stjerten svartbrun med fem smala smut-

sigt rostgula tvärstrek och hvitaktig spets. Längd

12 i tum. Vingbredden 2 f. 3 tum. Näbbhuden,

ögonlocken och benen gula. Iris mörkbrun. Stjerten

utom vingarna 1 £ tum.

Ung Hona: (skjuten om hösten). Näbbhuden

blek, [ofvan grönaktig. Iris och ögonlockens kant

mörkbruna. Munvikarna och näbben ljustgråa, den

senare mot spetsen svartaktig. Benen gula ; klorna

svarta.

Rygg, skuldror och vingtäckare brunaktigt aske-

gråa med smala rostfärgade fjäderkanter och svarta
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strek långs åt spolarna. Hufvudet ofvan brunt med

rostfärgade fjäderkanter och bredare svarta långs-

strek. Pannan samt ett strek öfver ögonen hvitak-

tiga med svarta smålinier. Under ögat en liten svart

fläck, och från näbbviken på sidan af strupen ett af

svarta långsstrek bestående litet band. Kring halsen

en hvitaktig af svartbruna fläckar afbruten ring. Stru-

pen hvit, ofläckad. Bröst, mage, lår och undergump

hvitaktiga med rostgul anstrykning och mörkt röd-

bruna långsfläckar, genom hvilka den svarta fjäder-*

spolen går. Dessa fläckar, som äro större och tatt-

stående på bröstet, sidorna oeh främre magen, något

mindre och glesare på låren, saknas nästan alldeles

på bakre delen af magen och på undergumpen, samt

äro pilformiga på undre stjerttäckarne. Vingpennor-

na och deras större täckfjädrar mörkbruna och skönt

tecknade, i yttre fånen med rundaktiga roströda, i

inre fånen med något blekare och större ovala tvär-

fläckar. Undre vingtäckarne rödbruna med hvita

runda fläckar. Stjerten tvär (dock den yttersta pen-

nan något kortare) mörkbrun med 5 smala hvitak-

tigt rostgula tvärband och hvit spets.

Vistelseort och Lefnadssätt ; Denna Falkart, som

bland de Skandinaviska är den minsta, tillbringar

sommaren och fortplantar sig i de norra trakterne

af halfön. Inom och i grannskapet af polcirkeln fin-

nes han under denna årstid talrikt. Dess södra gräns-

linie synes mig ungefär inträffa med Tornfalkens norra,

och redan så sydligt som Trondheim, är han af
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Tornfalken utträngd. Till titseende, flygt och lefnads-

sätt kommer han närmast Lärkfalken, och det är nä-

stan endast på storleken som man kan skilja dem då

de, på något afstånd, hålla jagt efter småfogel.

Om hösten flyttar Stenfalken mot södren, ofta

under denna flyttning följande de från norden ut-

vandrande stora skarorna af Bergfinken och Snösparf-

ven, hvilka utgöra en betydlig del af hans näring.

Likväl är dessas utvandring icke, som man trott, or-

saken till Stenfalkens flyttning ; ty han infinner sig

i mängd på Skånes fält äfven långt förr än dessa an-

lända från norden. Här håller han ifrigt jagt efter

Lärkor, Sparfvar, Vaktlar, Rapphöns m. m. Då Jä-

garen med sin hund uppstöter någon Rapphöna el-

ler Vaktel, är Stenfalken ofta tillreds att förfölja

den. Liksom de förra, kastar han sig med pilens fart

ned från luften öfver sitt rof. Han är utomordent-

ligt försigtig och slug, så att man sällan kommer ho-

nom inom skotthåll, om ej då han förföljer någon

fogel.

Födämnen: Lärkor, Finkarter, Sparfarter och

andra småfoglar, samt stundom äfven Vaktlar, Duf-

vor och Rapphöns.

Fortplantning : I södra Sverige fortplantar han

sig icke, så vida man vet. Men i de norra skogfulla

och bergiga landskapen, bygger han sitt näste i träd

eller bergsrefvor. Dess äg^ sägas vara 5 — 6 hvit-

aktiga och, isynnerhet vid ena ändan, kastanjbrunt

warmorerade.
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6. Tornfalken. (Falco Tinnunculus, Linn.)

Årtm. Kroppen ofvan rödbrun med svarta fläc-
kar eller tvärstrek. Stjerten afrundad, längre än vin-

garna, med ett bredt svart band framför den hvitak-

tiga spetsen.

Längd i4 — i6 tum.

Falco Tinnunculus, Lin. Faun. Sv. p. 21. — Nilss.

Ornith. Svec. T. p. 49. — Faucon Cresserelle
t

Terem. Man. cTOrnith. I, p. 29. — Thurmfalke,
Bechst. Nat. Deutschl. 2. p. 798.

Beskrifn. Gammal Hanne : Hufvud och stjert

blågråa, det förra med bruna fjäderspolar, den sena-

re med ett bredt svart tvärband framför den temli-

gen bredt hvita spetsen. Rygg? skuldror och ving-

täckare brunröda med små, glesa, hjertformiga svarta

fläckar. Inunder blekt rostgul med svarta långsgå-

ende strek eller droppformiga fläckar på bröst, mage

och sidor. Strupen och låren ofläckade. Vingpennor-

na svartaktiga, i inre fånen tecknade med hvita tvär-

fläckar. Näbben blåaktig, vid roten gulaktig. Näbb-

huden, den nakna ögonkretsen, Iris och benen gula.

Klorna svarta. Längd i4 tum.

Bona: Ofvan blekare rödbrun, på hufvudet

med långsgående svartbruna strek, på de öfriga öfra

delarna med svartbruna tvärband. Stjerten rödbrun

med svarta tvärstrek och ett bredare band framför

den gulaktigt hvita spetsen. Inunder blekt rostgul

med långsgående svarta fläckar. Strupe och under-

gump med få bruna långs-linier. Längd 16 tum.
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Unge: Lik Honan, men med talrikare långsstrek

på hufvudet och tätare tvärband på ryggen. Pan-

nan smutsigt hvitaktig. Inunder blekt rostgul med

täta bruna långsfläckar på bröst och mage. Från

näbbviken nedgår ett otydligt svartaktigt strek. Iris

brun. Näbbhud gulgrön. Benen blekt gula.

Falco fasciatus Retz. Faun. p. 70. — Falco brun-

nens Bechst. N. D. 2. p. 807.

Vistelseort och lefnadssätt : Tornfalken är hos

oss, i södra Sverige, en af de allmännaste rof-

foglar, äfven som han är en af de vackraste. Lika-

som Lärkfalken tillhör han mera de sydliga än de

norra landskapen af vår halfö. I Skåne förekommer

han allmänt ; men han finnes icke så långt mot

norden som Stenfalken, och han synes upphöra der

dennas egentliga stamhåll vidtager. Dock förekommer

han i temlig mängd ännu vid Trondhiem ; till och

med nordligare, neml. nära Tarrock vid Bindalsfjor-

den, på gränsen af Helgeland, (och således föga mer

än en grad söder om polcirkeln), har jag fnnnit ho-

nom bosatt i höga klippor. Likväl minskas dess an-

tal i samma mån som man nalkas polcirkeln, inom

hvilken han troligtvis aldrig finnes.

I jenina trakter har han sitt tillhåll i skogarna

samt i gamla torn och kyrkor, äfven i städerna *);

*) I Luivls kyrktorn finnes han dock icke. Flera gånger
om våren har jag sett ett par anlända som der för-
sökt att bosätta sig; men de hafva ständigt hlifvit an-
fallna och oroade af de der boende Kajor, hvarföre de
alltid efter 8 — 14 dagars yistajide ipjöjiat stridsfältet
och hegifrit sjg bort.
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i bergiga trakter uppehåller han sig bland klipporne,

isynnerhet i sådana der skog finnes i grannskapet.

Han är en flyttfogel som om hösten i September el-

ler Oktober lemnar oss, och om våren i Mars eller

April återkommer. Om hösten under flyttningstiden

är han isynnerhet talrik här i Skåne på släta falt, der

ensamt stående träd finnas, på hvilkas högsta topp

han ofta hvilar sig.

Liksom alla dess samslägtingar är han munter

oeh liflig ; liksom de har han en lätt och snabb flygt

och en skarp syn. Från en betydlig höjd i luften

upptäcker han på marken under sig en liten fogel

eller rotta. För att så mycket säkrare träffa sitt rof,

stadnar han då i sin flygt och uppehåller sig en stund

flaxande på samma punkt, hvarunder det på afstånd

nästan ser ut som om han hängde i en snara, och i

ett ögonblick ser man honom derefter i en lodrätt

linia nedstörta på sitt byte. Han har dock ej en så-

dan styrka och säkerhet i klorna som de två före-

gående arterna, och rätt ofta förfelar han den fogel

eller rotta som han anfaller, oaktadt han länge sigtat

på dem.

Födämnen : Småfogel, såsom Sparfvar, Finkar,

Lärkor o. s. v. Äfven griper han unga Rapphöns,

Vaktlar, samt Rottor och Fältmöss. Också förtär han

små Grodor, Källfrön, Ödlor, Skalbaggar, Gräshop-

por, m. m. Dufvor anfaller han sällan och stundom

har han sitt bo i skogen i samma trakt som Vildduf-

Torne.
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Fortplantning: I hål och remnor i gamla mu-

rar och torn, äfven midt inne i de största städer byg-

ger han sitt näste. I skogarna lägger han sina ägg i

hål uti gamla ekar och andra ihåliga träd, och äfven

någon gång på deras grenar, isynnerhet i gamla kråk-

bon. Dess 3 — 4 ägg äro gulaktigt röda eller brun-

röda med mörkare bruna fläckar. — Ungarna skola

kunna inöfvas till jagt på Lärkor och unga Rapp-

höns.

II. Hökar. (Astur, Bechst.)

Näbben tjock och stark, krökt ända frän roten,

ofvan kullrig, på sidorna platt ; öfuerkäken i

midten märkbart utdragen till en hvass egg *J,
och i spetsen krökt till en mycket stark hake.

Benen fjädertäckta något nedom höckelleden.

Tarsen längre än melian tån ; benöfverdaget

framtill deladt i tvärliggande plåtar ; mellan-

tån mycket längre än de öfriga.

Vingarna korta; \:de vingpennan längst; i:sta

mijeket kortare än l:dra, lika med §:de; 2:dra

något kortare än 6:te ; $:te knapt kortare än

åfide.

Stjerten lång, räcker med ena hälften utom de

hoplagda vingarna»

Till' detta underordnade Slägte höra ej

mer än två inhemska arter. Dessa äro mo-

*) Denna motsvaras af en dylik utdragen hvass egg £
underkäken. Af dessa sön.derskärajS födäfilBefla på saSr
ma sätt som af ca sas.
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diga, djerfva och snabba, och komma i mån.
ga afseenden närmast Falkarna. Likasom dessa

kunna de tämjas och inöivas till jagt. De-
ras flygt är snabb, utan att de likväl hastigt

röra vingarna. Under parningstiden ser man
dem ofta i flygten beskrifva kretsar i luften.

De aro listiga och tilltagsna, samt lefva lik-

som Falkarna endast af rof som de sjelfva

döda, och de gå aldrig på kadaver *). Fog-
lar gripa de ofta i flygten. De bygga i höga
träd, eller, der tillfället medgifver, i otill-

gängliga klippor. Deras tillhåll om somma-
ren äro stora skogar, isynnerhet der berg fin-

nas. Om hösten, vintren och våren strofva

de vidt omkring efter rof, och förekomma
då äfven på slättlandet.

7. Dufhöken. (Falco palumbarius, Linn.)

Artra. O/van blåaktigt eller famnaktigt grå, in-

under hvit (eller hvitaktig) med mörkbruna långs-

fläckar eller tvärstrek. Stjerten lång, afrundad, med
4 — 5 breda gråa och mörkbruna tvärband och hvit-

aktig spets.

Längd 23 — 24 tura *

Falco palumbarius Lin. Faun. p. 23. — Nilss Ornith.

Svec. I. p. 33. — DAutour Buff. Ois. I. p. 23o.

— Pl. enl. 4 1
8- — Tomra. Man. d'Ornith. I. p.

55. — Hlihnerhabicht Bechst. Na t. JD. 2. p. 711.
— Falco gallinarius Gmel. Syst. I. p. 266. (yngre

fogel). — Falco gentilis Lin. Fn. p. 2©. (yngre

fogel). — Sv. Du/hök, Honshök, Slaghök.

*) H:r Bechstein anför väl att Dufhöken om vintren äf-

ven gar på as; men detta har jag aldrig märkt hos
oes, och. Uct ?yucs mig ockn ftga troligt.
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Beskrifn. Den anförda diagnosen inträffar tcm-

ligen på alla åldrar. Arten varierar otroligt dels ef-

ter ålder, dels tillfälligt.

Gammal Hanne : Hufvudet ofvan svartbrunt med

ett bredt, hvitt, fläckigt strek, som går öfver ögonen

bort åt nacken. Alla öfriga delar ofvan brungråa stö-

tande i askeblatt ; inunder hvit med mörkbruna fjä-

derspolar och tvärgående vågformiga strek, Stjerten

lång med fyra eller fem en tum breda gråa och svart-

bruna tvärband samt hvitaktig spets. Pfäbben blå-

aktigt svart, vid roten blek. JNabbhuden och mun-

vikarna gulgröna. Iris skönt saffrangul. Benen gula.

Längd 22. tum; stjerten g| t. räcker 5 tum utom

vingarna.

Honan ofvan mer brun än blåaktig ; inunder är

grundfärgen gulaktigt eller smutsigt hvit och . tvär-

streken på strupen äro talrikare. Längd 2 fot.

Ung fogel i första året: Ofvan mörkbrun med

rödbruna eller rostgula fjäderkanter, som isynnerhet

äro breda på hufvudet och halsen. Ögonbrynen, huf-

vudets och halsens sidor af en hvitaktig rostfärg med

långsgående bruna strek. Flera hvitaktigt rödbruna

fläckar i nacken. Inunder är grundfärgen hvitaktig

stötande i rödbrunt med långsgående mörkbruna

fläckar som på låren och undergumpen äro smalare,

på sidorna bredare, nästan hjertformiga. Stjertens

svartbruna tvärband äro ofta genom en hvitaktig li-

nia skilda från de gråa. Iris hvitaktigt grå.

3
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lrarUrar på många sätt. Än förekommer han heH

•ch hållet hvit, än hvit med långsgående rödbrunak-

tiga fläckar på kroppens öfra delar och långsgående

linier af samma färg på dess undra delar; än äro

ryggens och vingarnes täckfjädrar kantade med Lvitt

eller grått o. s. v.

Anm. Om våren, redan i April månnd, börjar fjä-

derymsningen, då, mellan de fjädrar på undra kroppsde-
larna, som charakterisera den yngre foglen (neml. ocker-

gula med mörkbruna långsfläckar) framkomma hvita fjä-

drar med mörkbruna tvärstrek. Jag äger ett sådant exeni-

rlar fångadt i medlet af April, bvilket är en Falco g a 1-

i nar i us Auctor. men intd några fjädrar af F. p a l u m-
birius på mage ocn lur.

Vistelseort och lefnadssätt: Dufhöken är hos oss

•n allmän Roffogel, som under fortplantningstiden vi-

stas i stora och bergiga skogar. Huru långt mot

norden denna Hökart förekommer, känner man icke 5

men att han finnes -i JNorrland och de motsvarande

trakterna af Norrige, är mig genom egen erfarenhet

bekant *). Under hösten infinner sig en mängd af

de yngre på Skånska slättbygden ; men vid den

strängare köldens annalkande försvinna de och vandra

då troligen åt sydligare länder. Endast de äldre tyc-

kas blifva qvar hos oss under den kallaste vintren,

och ströfva di kring efter rofj äfven på slättlanden.

Dufhöken är modig och djerf, hvarföre han ofta

blifvit inöfvad till jagt ; men med de kortare vin-

garna flyger han hvarken så högt eller så snabbt

*) I Herjedalen liar jag sett honom fångad i de snaror
som om hösten utsättas för Skogshönsen.
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som Jagtfalken. Dess sätt att angripa är äfven olika.

Han nedskjuter aldrig lodrätt på en flygande fogel

som han vill fånga; utan antingen anfaller han ho-

nom i en sned rigtning åt sidan, eller ock nedifrån

då han kastar sig om i luften med benen och klorna

uppåtsträckta.

Födämnen: For de svagare vilda och tama fog-

lama är Dufhöken en farlig fiende. Han angriper

Orrar, Tjädrar, Hjerpar, Dufvor o. s. v. Ej sällan

vågar han sig fram till gårdarna der han anfaller och

dödar tama höns, änder, unga gäss m. m. Ungha-

rar, Igelkottar, Mullvadar och Fältmöss blifva äfven

ofta hans rof. Någon gång griper han Kajor, Krå»

kor, Skrikor o. s. v. och han till och med slåss med

sjelfva Korpen och bortjagar honom, om denne kom-

mer i den trakt der Höken har sitt bo.

Fortplantning : Dufhöken bygger sitt näste på de

högsta träd i täta skogar. Dess ägg, 3 — 4 **8 anta*

let, äro blåaktigt hvita med bruna fläckar och strek.

oftlgt och fångst: Bland de roffoglar som man

om hösten fångar i Hökburen, är detta den som of-

tast förekommer, — åtminstone här i Skåne. Man

nyttjar i denna bur en lefvande hvit Dufva som

lockfogel, hvilken han på ett betydligt afstånd upp-

täcker och vill anfalla. Med bössa nedskjuter man

honom merendels i flygten.

8. Sparfhöken. (Falco Nisus, Linn.)

A r t m. Ofvan blåaktigt askegrä, (eller brungrå
1

)

med hvita fläckar i nacken ; inunder hvit med långs-
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gående lihier på strupen och tvärgående strek på bröst,

rtage och lär. Stjrtcu lång, tvär, askegrå med fem
svartaktiga tvärband. Längd 12 § — i5 tum.

FaUo NlSUS, Lin. Faun. Sv. p. 2 5. — Nilss. Ornith.

S\ec. 1. p. 30. — UEpcrvier Buff. Ois. I. p. 255.

Pl. enl. 4^7- 4' 2 - — Sparrow Ha>vk, Lath.Syn.
I. p. 99. id. Suppl. I. p. 16. — Der Finkenha-

bicht Bechst. Nat. Deutsehl. 2. p. 726.

Beskrifa. Denna Hökart liknar mycket den

föregående. Men utom det att han är betydligt min-

dre, har han mycket längre och smalare ben.

Gammal Hanne : Q/vän blåaktigt askegrå med en

hvit fläck i nacken och stundom några dylika på skul-

derfjädrarna samt på de innersta vingtäckarna. Ett

hvitt, afbrutet strek p/ver ögat .synes stundom knapt.

Halsen på sidorna med rostgul anstrykning. Undra

kroppsdelarna hvita med ett svartaktigt strek åth\ar-

je fjäderspole, och med täta tvärstrek på bröst, mage

och undergump. Dessa äro på bröstet rostgula, på ma-

gen och undergumpen mer mörkbruna. Vingpennorna

gråbruna med mörkbruna tvärband. Stjerten tvär, grå,

med fem mörkbruna tvärband och hvitaktig spets ;

dess undra täckfjädrar hvita, ofläckade. — Näbben

svart, vid roten ljust blå. Vaxhuden gröngul. Näs-

borrarna äggformiga, framåt spetsiga. Iris skönt gul.

Benen gula. Klorna svarta. Längd 12^ tum; ving-

bredd. 2 fot 1 tum.

Gammal Bona: Ofvan mer gråbrun och mindre

askeblå, än hannen. Ett hvitt strek öfver ögonen

ych hvita fläckar i nacken ; inunder hvit med grå-
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bruna tvärstrek
; på strupen långtgående linier. Vin-

gar och stjert som hos Hannen. Längd i5 tum; ving-

hredd 2 fot 5| tum.

Tngre Hanne: Ofvan mörkare gråbrun och

mindre askeblå, än den gamle. Pa^nau rostgråaktig

De undra kroppsdelarnas tvärstrek bredare med bland-

ning af svartbrunt och rostredt.

Tiigre Hona: Ofvan gråbrun med rostbruna fjä-

derkanter isynnerhet på vingtäckarne och öfvergum-

pen; inunder med talrikare långsstrek på strupen

och bredare tvärstrek på de andra delarna, samt med

en liten rostgul fläck vid spetsen af hvarje fjäder på

bröst och sidor.

Ungania i första aret : Ofvan mörkbruna med.

rostbruna fjäderkanter; pannan och ögonbrynen hvit-

aktjga med bruna strek. Inunder hvitaktiga med rost-

gult öfverdrag ; strupen tecknad med strek,- bröstet

med hjerlfonniga fläckar och magen samt sidorna med

tvärgående band, dels Lruna dels rostfärgade med

brun infattning.

Vistelseort och lefnadssätt : Sparfhöken finnes i

alla landskap af Skandinaviska halfön, från Skåne

ända till .Norrland. Dess gräns mot norden är likväl

ännu icke känd. — Om sommaren har han sitt tillhåll

i skogarna, isynnerhet i sådana som äro bergiga och

gränsa till fladta fält; om hösten lemnar han skogar-

na och följer de bortgående sparf-skarorna åt Skånska

fälten samt stundom vidare åt sydligare länder. Om en

del, som det synes, flytta bort mot vintren, så göra dock
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«j alla det; ty inan finner dem ej sällan, äfren un-

der vintren, på fälten och rid gårdarna, åtminstone

i det södra Sverige.

Sparfhöken är försigtig, modig och listig. Han

flyger sällan mycket högt, utan merendels tätt vrd

marken, der han framsväfvar med den största snabb-

het, samt ofta utan att märkbart röra vingarna. Den-

na lilla hökart injagar förskräckelse hos de flesta

småfoglar, och de söka att gömma sig vid dess åsyn.

Dock förföljes han med skrik af några t. e. Ringär-

lan, Svalan o. s. v.

Fodäntnen: Dessa äro isynnerhet foglar af min-

dre storlek såsom Lärkor, Sparfvar, Finkar, Dubl-

in, m. samt vilda och tama Höns m. m. Liksom

dess närmaste anförvandt DufhÖkcn, sväfvar han ej

länge öfver sitt rof, utan «å snart han på långt af-

stånd uppläckt det, anfaller han det med pilens snabb-

het, merendels från sidan, griper det med klorna, slår

det antingen under sig till marken, eller, om han

förmår, flyger bort med det till ett träd eller en sten,

der han förtär det. Utom foglar förtär han äfven

Mullvadar, Näbbmöss, Fältlemlar m. m.

Fortplantning: Dess näste finner man i höga

träd, mest i barrskogar, i Maji och Juni månader.

Aggen, 3 — 5 till antalet, äro smutsigt hvita med

rostbruna kantiga fläckar, hvilka isynnerhet finnas i

en krans kring den tjockare ändan. De rufvas en-

dast af honan i tre veckor under hvilken tid hannen

aäges föda henne.
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III. Örnar. (Aquila, Briss.)

Näbben, mycket stark, temligen läng, vid rotin

rak, och endast vid spetsen krökt till en läng

hake ; öfverkäkens kant föga märkbart utdra-

gen i stället för tand.

Hufvudet och halsruogen täckta med (oftast)

långa, spetsiga fjädrar.

Benen merendels mycket starka. Tarserna fjä-
drade eller nakna; tårna väpnade med myc-

ket starka^ krökta klor»

Vingarna långa och breda ; 1 :sta vingpennan

kort, något kortare än 7:de; 2:dra kortare

än $:dje, ^:de och frte längst*

Bland Örnarna finnas de största Ar-

ter i Slägtet, och de starkaste af alla Rof-

foglar. Med klorna gripa de lefvande rof

och bära dem till sina ungar 5 men de lefva

ej, som de föregående, uteslutande af sådana

rof som de sjelfva dödat, utan i nödfall ka-

sta de sig äfven på kadaver. De flesta arter

lefva isynnerhet af Däggande djur och stör-

re foglar; andra nära sig hufvudsakligen a£

fiskar, och några få förtära älven Amphibier
och Insekter.

Deras flygt Hr hög och stark ; deras

blick skarp, och deras mod merendels djerft*

De hithörande Arter skiljas vidare i två

underafdelningar

:



40 Roffoglar.

Första u nde rafde 1 ni n gen :

Landtörnar. (Aquila, Cuv.)

Tarsmia fjädertäckta ända till tårna,

g. Kungsörnen. Falco Chrysaetos, Linn.)

A r t m. Hufvud och hals ofvan gulbruna, inun-

der svarta. Kroppen ofvan mörkbrun, inunder svart-

aktig. Stjerten afrundad, längre än vingarne, grä-
spräcklig eller hvit, med yttre tredjedelen svartaktig.

Längd 3 — 3 £ fot ; vingbredden 7— 7 \ fot.

Falco Chrysaetos, Nilss. Ornith. Svec. I p. 1. — Aigle

royal, Temm. Man. d'Ornith. I. p. 38- — Stein-

adler Meyer Vögel Liv — u. Esthl. p. 2.

Gammal fogel : Falco chrysaetos Lin. Fann. Svec. p.

19. — Syst. nat. I. p. 1 25. n. 5. Lath Ind. Orn.
I. p. i2. n. 8- — Aigle royal, BnfF. pl. enl. 4 10 -

Ung fogel : Falco fulvus Lin. Syst. T. p 1 a5. n. 6. —
Aigle comnvun Buff. pl. enl. 4^9- Ed '.v. av. 1. 1. 1.

— Sv. dm, Landtörn, QullÖrn, Skogsörn.

Beskrifn, Gammal fogel: Hufvndet och hal-

sen ofvan täckta med langa, tillspetsade rödbruna

fjädrar, som i kanterna och spetsarna äro blekare

gulbruna. Pannan brnnaktig. Rvgg, skuldror och

vingtäckare mörkbruna, med der och hvar inblanda-

de gråa fjäderkanter. Vingpennorna svarta. Under-

hakan och strupen rent svarta. Undra delen af hal-

sen, bröstet och magen svarta med rödbruna fjäder-

aknter, som isynnerhet äro breda och märkbara på

bröstet, hvilket deraf synes rödbrunt med svarta

långsfläckar. Tarserne fjädertäckta ända till tårna,

samt låren invändigt rostbruna. Stjerten något af-
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rundad, brun, oregelbundet spräcklig med hvitt och

askegrått, ut mot spetsen enfärgadt svartaktig, i\— 3

tum längre än de hoplagda vingarna. Näbben blåak-

tigt svart. Näbbhnd oeli tår gula. Iris brun.

• Anm. Den bcskrifna är mycket gammal. Eu dylik

förvaras på Acadcmiens Museum i Lund.

Ung fogel : Det rostbruna på bufvudet och hal-

sen är dunklare och intager en mindre rymd an hos

de gamla. Både pannan och hjessan äro mörkbruna.

Främre ryggen svart, bakre mörkbrun. Skuldror och

vingar täckta med svarta och gråbruna fjädrar. Un-

derhakan och strupen svarta ; halsen för öfrigt, samt

bröstet, magen och de långa lårfjädrarne brunaktigt

svarta. Tarserna och luren på insidan hvita. Stjer-

ten hvit från roten till två tredjedelar af sin längd,

derefter svart. Dess undra täckfjädrar smutsigt hvi-

ta; dess öfra hvita och mot spetsen svarta.

Anm. Mellan dessa här beskrifna åldrar finnas flera

öfvergängar. Småningom utvecklar sig den brungula fär-

gen på bufvudet och balsryggen, samt blir ljusare och in-

tager större rymd. Låren få invändigt bruna Häckar. Stjer-

tens hvita del blir i yttre pennfancn askrgrå och börjar att

få små bruna fläckar i närheten af dess svarta del. Dess
undre täckfjädrar få bruna fläckar o. s. v.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit. Denna artför-

ändring är mycket sällsynt. En sådan skall, för flera

år sedan, ha blifvit skjuten här i Skåne.

Vistelseort och Icfnaässntt : Kungsörnen har sitt

stamhåll i stora och bergiga skogar, icke blott i Euro-

pa, utan äfven i Asien. På Skandinavien vistas han

isynnerhet i de norra bergiga och skog fulla Landska-
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pen, och träffas äfven i Lappland ; men är i kusttrakter-

na mindre allmän än Hafsörnen. På Skånes slättbygder

synes han väl endast under sina stroftåg om hösten

och vintren. — Han är en i hög grad modig, grym

och glupsk roffogel. Dess fruktansvärda vapen, näbb

och klor, äro utomordentligt starka, krökta och spet-

siga. Kroppen är undersättsig, benen och vingarna mu-

skelfulla oeh kraftiga ; dess ålder skall, om man kan

sätta tro till uppgifterna, räcka öfver hundrade år.

Dess ställning är rak och majestätisk, dess syn skarp,

dess rörelser raska, dess flygt snabb. Af alla foglar

flyger denna högst, hvarföre han af forntidens folk

blef kallad himmelens fogel eller ^fupiters budbärare,

och åt denne hedniske Gud var han helgad, liksom

Påfoglen åt Juno oeh Ugglan åt Minerva.

Födämnen: Dessa bestå af varmblodiga djur,

neml. Däggande djur, såsom Harar, Räfvar, Lamm,

unga Getter o. s. v. samt större foglar, såsom Gäss,

Orrar, Tjädrar, Ripor, Tranor, Storkar m. fl. Äfven

anfaller han och dödar unga Hjortar, Renar, Rådjur

och Ka Ifvar. Han förmår ej att höja sig upp från

marken med ett rof af någon betydlig tyngd ; icke

derföre att han saknar styrka att föra det genom

luften, utan derföre att vingarna äro långa oeh be-

nen korta. Då klorna häfta i ett rof, kan han såle-

des icke gifva åt benen den spänstighet som fordras

för att häfva honom så högt från marken, att vin-

garna kunna nog utveckla sig, eller få nog luft un-

der sig. Af de större djur, som han faller, förtär
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han derföre på stället så mycket han förmår, och af-

hugger derefter stora stycken, hvilka han förer till

sitt näste. Hanne och Hona jaga merendels tillsam-

man, eller åtminstone i samma trakt, under alla års-

tider, undantagande när honan rufvar sina ägg; ty

då jagar Hannen ensam och bär föda till sin maka

Likasom alla RofFoglar, uppkastar Örnen hvarje mor-

gon de bollar af hår och fjädrar, hvilka samlat sig i

dess mage, hvarigenom kräfvan blir rensad och hans

apptit ökad. — Då han ej har tillgång på lefvande

djur, går han på friska kadaver, och man träffar ho-

nom ej sällan , isynnerhet vintertiden , der döda

hästar blifvit utlagda. Sällan eller aldrig dricker han

vatten; ty blodet af de djur han dödar är tillräck-

ligt att släcka hans törst.

Fortplantning : Dess näste, som ej bygges blott

för ett år, utan för hela lifstiden, är nära tre alnar

i genomsnitt, och fullkomligt platt, utan någon märk-

lig fördjupning, samt hopflätadt af torrt ris och käp-

par, betäckta med ljung, rör och grästorfvor. Detta

näste bygger han på klippor eller på mycket höga

träd. I medlet af Mars månad lägger Honan två,

sällan tre ägg af smutsigt hvit färg och tecknade med

rödbruna fläckar. Efter en månads rufning utkläckas

ungarna. Så snart dessa kunna flyga, blifva de ut-

drifna för att sjelfva jaga, oeh så snart de förmå att

sjelfva föda sig, få de ej längre vistas inom föräldrar-

nes jagtpark.
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$agt och fångst: Om vintren skjuter man dem

i skottkoja på luder. Äfven gå de stundom på Räf-

saxen och fångas der.

Nytta och skada : Den skada de göra ser man

af deras födämnen. Man har äfven exempel pä att

små Barn, som varit lemnade ensamma ute i skogs-

trakter, der denna Örn haft sitt näste i grannskapet,

blifvit af honom anfallna och bortförda. Pontoppi-

dan omtalar, i sin JN
T
orska Naturalhistoria, (II. sid.

169.) en sådan händelse, hvilken skall hafva till-

dragit sig år 1737 i JVorderhougs socken i Ringerige.

En Go?se af två års ålder Jåg naken och lekte för sig

sjelf på marken ej långt ifrån sina föräldrar, som der

arbetade. I en hast slog en Örn ner ur luften, högg

klorna uti Gossen och förde honom bort med sig i

Föräldrarnas åsyn, som ej nog hastigt kunde komma

till för att rädda sitt barn. — Lyckligare aflopp en

dylik stöld på en af Orkadiska öarna, der en Moder,

som var sysselsatt att hämta ved, hade under denna

förrättning laggt sitt späda insvepta barn ifrån sig på

marken. En Örn infann sig, högg sina klor i bar-

nets svepning och bortförde det genom luften. På

Modrens skrik och jemmerrop anlände snart fyra

Män, som genast rodde till det ställe der de visste

att Örnen hade sitt näste, samt återförde Barnet oska-

dadt. (Raji Prodr. Hist. Kat. Scot. Lib. III. P. II.

p. i4). — På vissa trakter veta fattigt folk att dra-

ga fördel af de Örnnästen som finnas i deras grann-

skap. De besöka dem dagligen då Örnarna äro ute
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på jagt, och borttaga det fårska villebråd söm blif-

vit fördt till ungarna ; sedan desse blifvit flygvuxna,

fastbinda de dem i nästet, för att så mycket längre

förmå Örnarna att skatta åt dem.

Anm. I några sydliga trakter af Europa firnes en
Landtörn, mycket lik föregående, men dock skild Art,
h vilken man kallat Kejsareörnen; men som liittills

icke blifvit funnen hos oss. Då det likväl icke är omöj-
ligt att han äfven kan finnas här, vill jag utsätta dess skil-

jemärken:

Kejsareörnen. (Falco imperialis, Bechst.)

Artm. Hufvud och hals ofvan rödbruna; kroppen
ofvan mörkbrun, inunder svartbrun ; magen rödgul; några
skulderfjädrar hvita. Stjerten ej längre än vingarna, kan-
tig, askegrå, spräcklig med svart, och med ett dylikt band
framför den gulaktiga spetsen. Iris gul.

Längd. 2 fot 6 tum «• 3 fot.

Han skiljes från Kungsörnen äfven derigenom att

näbbviken går ända under bakre brädden af ögat och att

han har 5 plåtar på yttersta leden af raellantån. Hos
Kungsörnen står näbbviken under främre ögonbräd-

den, och han har ej mer än tre plåtar på nämnde tå-led.

10. Skrikörnen. (Falco naevius., Gmel.)

Artm. Gråaktigt rödbrun med svarta vingpen-

nor, och svartaktig, enfärgad stjert ined ljusare spets.

Längd 22 — 24 tum.

Falco navius, Nilss. Ornith. Svec. T. p. 7. — Gmel.
Syst. I. p. 253- — Lath. Ind. Orn. I. p. i4- n.

1 8- — Falco maculatus, Gmel. Syst. I. p. 258- —
Lath. Ind. Orn. I. p. i5. (ung fogel). — Der
Schreier Bechst. N. D. 2. p. 226. Schreiadler,

Mey. Liv — u. Esthl. p. 6. — Aigle criard,

Temm. Man. I. p. 42.

Beskrifn. Gammal fogel : Hela kroppen röd-

brun, stötande i grått ; skulderfjädrarna [långa och

mörkare 5 lårfjädrarna och underguinpen ljusare bru-
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na. Vingpennorna, de af första ordningen svarta, vid

roten hvita; de af andra ordningen svartaktiga, vid

roten gråaktiga med ljusare rödgråaktiga kanter i

spetsen. Sljerten föga längre än vingarna, svartbrun,

enfärgad, utom spetsen som är ljusare och rödgråak-

tig. Tarserna täckta ända till tärna med gråaktigt

rödbruna fjädrar. Tårna och näbbhuden gula. Näb-

ben svartaktig.

Ung fogel: Svartbrun med större och mindre

ovala hvita fläckar på vingtäckarna och skulderfja-

drarne samt ett rödgrått strek åt spolen som slutar

hvarje fjäder på halsen. Inunder gråbrun med hvit-

aktiga droppformiga fläckar på låren.

Vistelseort : Denna Örn förekommer mycket säl-

lan hos oss, och, så vida man hittills känner, endast

i de trakter af Lappland som gränsa till B.yssJand *)•

I dessa trakter förekomma sällan andra än gamla in-

divider ; de unga äro deremot talrika i södra Eu-

ropa. — Dess stamhåll äro skogiga bergstrakter,

isynnerhet der floder och insjöar finnas» — Han är

mycket läraktig och blir snart tam; men han har

ej ett mod och en styrka som svarar mot hans stor-

lek. Dess läte är ett ängsligt klagande skrik, hvaraf

han äfven fått sitt namn.

Födämnen: Dessa skola om sommaren hufvud-

sakligen bestå af Insekter. Under sina stroftåg, de

*) Den Falco naerius, som omtalas T H.r Zettcr-
stedts Lappska Resa II Del. p. i63 är ej aunat än ea
Vrak (Falco Lagopus;. Exemplaret kan tes på Mu-
seum.
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andra årstiderna, angriper han äfven och förtär däg-

gande djur och foglar.

Fortplantning : Sitt näste bygger han i höga träd,

och lägger två hvita ägg, tecknade med rödbruna

strek.

Andra underaf delningen :

Fisk-Örnar eller Sjö-Örnar. (Halioetus).

Tarserna blott till hälften fjädertäckta, eller ock

helt nakna.

A) Tarserna till hälften fjädertäckta; Lärfjä-

drarne långa* (Hal i se tus, Savigny).

11. Hafs-Örnen. (Falco Albicilla, Linn*)

A r t m. Stjerten rundad, icke längre än vingar-

na } dess mediersta pennor 1 1 f tum, dess sidopennor

10 tum.

Fjäderbeklädnaden hos ungfoglar: rostgrå med
svarta fläckar; hufvud och hals svartaktiga; stjer-

ien svart, i inre pennfanen hvit och spräcklig ; näbben
svart.

— hos de gamla: grå, med hufvud och hals

blekare gråa eller hvitaktiga, samt rent hvit stjert}

näbben guL
Längd 2 £ — 3 fot.

Falco albicilla Lin. Faun. p. ig.— Lath. Ind. Orn. I.

p. g. —_ ödmann Acta Upsal. iv. p. 229. —
Wachtmeister Vet; Acad» Handl. 1801. p. 175. —
Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 11. (med uteslutande
af några synonymer som höra till följande art). —
Der Fisehadler Bechst. Nat. DeutschJ. 2. p. 222.— Hafsorn, Svensk Zool. I. 2. n. 8« (ej mycket
gammal). — Ung Hafsorn: Falco ossifragus, hos
flera Författare. — Der Seeadler, Borkhaus.
Teutsche Ornith. xvu.
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Beskrifn. Gammal fogcl: Hela kroppsbekläd-

naclcn gråbrun med blekare gråa, breda fjäderkanter.

Hufvud och hals ånnu blekare gråa, stundom livit-

aktigt gråa. Vingpennorna, de af första ordningen

svarta, mot roten askegråa, med hvila spolar ; mage

och lårfjädrar bruna. Stjerten lika lång med de hop-

lagda vingarna, rundad, rent hvit, stundom vid roten

spräcklig med brunt; dess undra täckfjädrar svart-

bruna; dess 6'fra hvita, vid spetsen och vid roten

stundom brunspräckliga. Näbben vaxgul. Iris, näbb-

huden och benen gula.

Ung fogel i första aret : Hufvud och hals svart-

bruna, dock slutas hvarje fjäder med en ljusare rost-

grå spets. Rygg, skuldror och vingar ofvan fdstgråa

med svarta fläckar ;
(ty hvarje fjäder är rödbrunak-

tigt grå och slutas med svart); inunder rostgrS med

Jångsgående svarta fläckar, der och hvar på bröstet

med hvitaktig infattning. Vingpennorna svarta. Stjert-

pennorna vid roten, i yttre fanet och i spetsen svart-

bruna , i inre fanet hvitaktiga mer eller mindre

spräckliga af bruna småfläckar. — Näbben svart.

Näbbhuden svart. Iris brun. Benen gula.

Ung fogel i andra aret: Hufvud och hals ljusare

bruna, eller gulbruna med ännu blekare fjäderspet-

sar ; a 11a andra öfra kroppsdelar mörkbruna med

något ljusare gråbruna fjäderkanter; på undra kropps-

delarna är hvarje fjäder hvit med yttre delen brun

och elt brunt strek åt spolen af hvarje fjäder. Det
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hvita på stjevtpennorna ökadt, men ännu är dock

roten och spetsen af hvarje penna svartaktiga och

det öfriga mer eller mindre småfläckigt. Näbben ljus-

brun, vid roten gulaktig. ISäbbhuden gulaktig. Iris

blekare brun än hos föreg. Benen gula.

Anm. i. Dessa beskrifningar öfver unga Hafsörnar äro
gjorda efter exemplar hvilka Hans Exc. H:r Grefve Trollc
"Wachtmeister låtit som ungar taga ur nästet och uppföda.
De furvaras <nu upjjstoppade på Acad:s Museum i Lund. —
Det är således felaktigt som H:r Temminck påstår, att näbbror
ten och näbbhuden under första lefnadsåret äro gulaktiga.
Denna färg erhålla de ej förr än de äro två år gamla.

Anm. a. Ju äldre foglen är, desto blekare är hans
brungråa kroppsbeklädnad och desto ljusare äro hufvud
och hals. I Grillska Museum på Söderfors förvaras, under
N:o 3, en mycket gammal Hafsörn som har hufvudet,
halsen och öfra delen af bröstet rent hvita, endast med.
bruna fjäderspolar; strupe och stjert äro snöhvita. Rygg;
och vingtäckare blekt askegråa. — Jag har trott mig böra
anföra detta, emedan vissa Författare försäkra att denna
Art aldrig, till hvilken ålder han ock må
komma, får hvitt hufvud. Se Temm. Man. d'Orn.
I. p. 60. not.

Vistelseari och lefnadssätt 1 HafsÖrnen vistas helst

i bergstrakter och i skogar som finnas i grannskapet

af insjöar, stora floder eller hafvet. Vid hafskuster-

na ser man honom ofta sitta på klippor eller stora

stenar och lura på rof. Om vintren träffas han ej

sällsynt vid det södra Sveriges hafskuster, och då des-

sa blifva tillfrusna, begifver han sig ut på isen vid

sidan af det Öppna vattnet. Om sommaren träffas han

mera sällan i det sydliga och medlersta Sverige; men

oftare har han denne årstid förekommit mig i half-

öns nordligare trakter, ända inom polcirkeln. Han

4
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synes icke vara $å modig eller hflig som Landtörnea*

Blott några timmar om dagen jagar han 1 efvande rof,

eller håller måltid på något kadaver. Den öfriga ti-

den sitter han vanligen stilla och hvilar sig i top-

pen af något högt träd, på en klippa eller en sten,

från hvilken han har en vidsträckt utsigt. I denna

sin fallenhet för lättja, äfven som deri att han

förtär rutnande kadaver, visar han någon förvandt-

skap med Gamarna. Dess lukt måste vara utmärkt

fin ; ty på ett otroligt afstånd uppvädrar han kada-

vern. Dess läte, då han sväfvar i kretsar högt i luf-

ten öfver nästet, är ett gällt, hvisslande : cri-cri-

cri - cri - ert *). I fångenskapen blir han lätt tam,

isynnerhet om han som unge uppfödes, och visar då

mera feghet än mod. Man försäkrar att han då al-

drig ofredar tama foglar, om han ock går lös bland

dem på gården; utan tvärtom skyddar han dem, ge-

nom sin närvaro, från de mindre Roffoglar som

skulle vilja angripa dem.

Födämnen : Dessa äro isynnerhet större fiskar,

så väl hafs- som insjö-fiskar, samt vattenfoglar, så-

éom Gäss, Änder, Hägrar, Alkor m. m. Äfven an-

griper han unga Skälhundar, som simma i vatten-

brynet. Någon gång slår han sina krokiga klor i de

*) H:r Boie tillägger detta skrik ät Falco leucoce-
phalus. Men att äfven F. Albicilla låter höra d-et vid
nästet, kan jag af egen erfarenhet bevittna. Herr D.r
Ödmann charakteriscrar det på följ. sätt: Vox avis

penetrantissima cit, aciitimmo & abrupto sibilo haud
alsinulu. Act. Ups. 1. c.
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gamla ; men då dessa äro af en större och starkare

Art, måste han med lifvet plikta för sin djerfhet. Ty

så snart Skälen märker sig vara angripen, rusar han

genast ned under hafsytan, och Örnen, som ej nog ha-

stigt kan lossa klorna, måste mot sin vilja göra honom

sällskap. Samma öde väntar honom stundom då han

hugger klorna i någon stor Helgflundra. Af däggande

djur blifva oftast Lamm, Kid, Harar och Grisar hans

rof. Då annan föda saknas, går han på as, och nö-J

jer sig äfven med dem, som redan börjat äfvergå till

förrutnelse ; till och med ruttnade och på stranden

uppkastade fiskar uppsöker och förtär han med be-

gärlighet.

Fortplantning: Vid hafskusten, på öarna eller i

grannskapet af någon insjö, stundom ända till J mil

från vatten, bygger HafsÖrnen ett stort flackt näste,

a£,ris och tångrötter, bäddadt med mossa och halm,

än på högsta spetsen af höga otillgängliga klippor, än

i höga träd. Dess ägg äro hvita, till antalet två,

stundom tre, af hvilka dock sällan mer än två, stun-

dom blott en unge utkläckes, och blir vid lif. De

gamla bära ofta lefvande rof till sina ungar, som det

synes, för att tidigt lära dem att sjelfva mörda. Des-

sa rof bestå af mindre däggdjur, såsom Harar, Fjäll—

räfvar m. m. samt foglar, isynnerhet vattenfoglaroch'

större fiskar.

A n na. De Hafsömar som matt träffar vid näslfeet hafva'
alltid hvit stjert. Således fortplantar foglen sig icke förr
än han fått sin beständiga färg. H;r Faber har gjort sam-
ma anmärkning.

">***? :.«c

***
oxS
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£fagt och fångst : Man skjuter honom på luder

vid skottkoja. Äfven fångar lian sig stundom i Räf-

saxen, då han vill borttaga betet.

Nytta och skada : Ses ofvanföre under Artiklen

födämnen. Äfven denna Örn skall någon gång hafva

röfvat och bortfört barn till sina ungar. Se Bechst.

och Ödmann p. a. st.

12. Hvithöfdade Örnen. (Falco leuco-

cephalus, Linn.)

Art. Stjerten längre än vingarna ; dess med-
iersta pennor i3£ — 15 tum, dess sidopennor kring

12 tum.

Fjäderbeklädnaden hos unga foglar : rostgra- med
svarta fläckar; hufvuä och hals svartaktiga ; stjerten

svart, » inre pennfanen rostgråaktigt spräcklig ; näb-

ben svart.

— hos de gamla: enfärgaåt mörkbrun, med huf-

vudj halsrygg och stjert rent hvita. Näbben hvitgåd.

Längd 2 fot 1 1 t. — 3 f. 2 t.

Äldre: Falco leucocephalus, Lin. Syst. Nat. I. p. 124.

— Lath. Ind. Orn. I. • p. 11. — Aigle ä tete

blanche, Buff. Ois. I.p.99. pl.enl.4n- Cuv. Regne
Anim. I. p. 3i5. — Bald Eagle Lath. Syn. I.p. 22.

Yngre: Falco ossifragus J\
T
ilss. Orn. Svec. I. p. i4-

Anm. De Uesta Författares F. ossifragus är helt

visst, som redan Herrar Ödmann och Wachtmeister an-

märkt, yngre individer af F. alhicilla; men jag är öf-

vertygad att under detta namn ofta en ung F. leucoce-
phalus hlifvit beskrifven. Åtminstone förvaras indivi-

der deraf i flera nordiska Museer under benämningen F.

ossifragus, — en benämning som jag nästan är frestad

att hibebälla för arten, då den andra sä rakt motsäges af

foglens ungdomsdrägt.

Beskrifn. Gammal fogel: hela fjäderbetäck-

ningen är mörkbrun (chocolad-brun) enfärgad med
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hufvudet, halsryggen och stjertenj samt dess täckfjä-

drar rent hvita. Näbb, näbbhud och ben gulaktigt

hvita. Iris nästan hvit.

Ung fogel (troligen i första året): Hufvud och

hals svartaktiga med ljusare brun spets på hvarje

fjäder. Rygg, skuldror och vingar ofvan rostgråa

(rödbruhaktigt gråa) med en svarlaktig fläck i spet-

. sen af hvarje fjäder ; inunder rostgrå med svarta

långsfläckar. Stjertpennorna svarta, i inre fånen små-

fläckiga och spräckliga med rostgrått och svart. ( Det

spräckliga går ända till spetsen ).

Anm. Någon gammal fogel af denna Art, har jag

ännu icke haft tillfälle att se. Beskrifningen deraf är lå-

nad hos Cuvicr och Meyer. Af unga foglar är det en hona
som jag beskrifvit i Omithol. Svec. I, p. i4; och en ung
hanne, som förleden vinter hlcf skjuten här i Skåne, lik-

nar fullkomligt honan både till färg och delarnas förhål-

landen ; men är betydligt mindre. Dess längd är 2 fot »1

tum. Näbben från näbbviken 3 i/S t. frän pannan 2 ij"i t.

Vingen från vecket sill spetsen 2 fot 1 ifi t. Tarsen 4 T/2
t. Mellantån 2 3/j t. dess klo 1 i/o tum. Baktän 1 if-x t.

Stjcrten som räcker vid pass två tum utom de hoplagda
vingarna, är i3 ifi tum lång, och dess sidopennor nära 12

tum. — Dess färg är så lik den ettåriga Hafsörnens, att

man lätt skulle förblanda honom dermed, om ej stjerten,

som dels absolut, dels relatift till vingarna, är längre än
hos Hafsörnen, utvisade en skild Art. Ungfoglar af denna
art torde ej under vintertiden vara sällsynta i södra Sve-
rige, fastän man hittills icke skilt dem från förra Artens.

Vistelseort : Denna art tillhör egentligen norra

Amerika ; men det är mer än sannolikt att han äf-

ven tillbringar sommaren och fortplantar sig i de

nordligaste delarna af Europa. Enligt Hrr Boie skall

han under denna årstid finnas på Lofoden, och fast-

än icke Hrr Boie fick skjuta nägot exemplar för att

evident Öfvertyga sig, så är dock uppgiften trolig och
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vinner mera visshet derigenom att denna Art verkli-

gen under vintren infinner sig i det södra Sverige.

Att endast unga foglar under denna årstid här visa

sig, är alldeles icke någon egenhet för denna art.

Det samma inträffar med flera Falkarter, som om
sommaren bebo den högre norden, och af hvilka

endast ungarna infinna sig här i Skåne under vintren

t. e. F. Gyrfalco, F. Lanarius m. fl.

Fodämneu: Synes isynnerhet vara fisk. Han går

jifven på kadaver, åtminstone om vintren.

Fortplantning ; Okänd.

B) Torserna nakna. Lårfjädrarna korta.

(Pandion, Savigny).

15, Fiskörnen. (Falco Halisetus, Linn.}

Artm. Manteln, och ett bredt band nedåt hal-

sens sidor, mörkbruna; hufvud och halsrygg samt
kroppens undra delar hvita, med mörka långsstrek på
hjessan och brostet. Stjerte» kortare än vingarne. Klor-
na trinda.

Längd 22 tum *— 2 fot.

falco Haliatus Lin. Faun. p. 22. n. 63. — Nilss. Or-
nith. Svec. I. p. 16. — Le Balbuzard Buff. Ois.

I. p. io3. t. 2. — PJ. enl. 4>4« — Osprey Eaglt
Lath. Syn. I. p. 45. — Der Flussadler Bechst. N.

3). 2. p. 577. — Sv. Fiskhök, Sjöhök. Smal. Fisk-tjuf.

Beskrifn. Hufvudet ofvan mörkbrunt med

gulaktigt hvita fjäderkanter; nacken och en del af

halsryggen gulaktigt hvita med långsgående bruna

strek. Från näbben, genom ögonen på sidan af hal-

sen nedlöper ett bredt mörkbrunt band. Alla amin
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öfra delar bruna, der och hvar med gråa fjäderkan-

ter. Alla undra delar hvita, på öfra delen af brö-

stet med rostgult öfverdrag och bruna strek åt fjä-

derspolarna. Stjerten kortare än de hoplagda vin-

garna, tvär, dess sidopennor i inre fanet med hvita

och bruna tvärband ; dess medlersta pennor enfär-

gade, askegråbruna. Näbben svart. Iris gul. Näbbhud

och fötter blåa. Lårfjädrarne mycket korta. Tar-

serne belagda med små skråfliga fjäll. Tårna inun-

der med skarpa taggar; den yttre vändbar, saknar

hinna vid roten. Klorna trinda nästan lika stora,

halfcirkelformigt ,böjda.

Varierar med flera eller färre fläckar på huf-

vudets öfra del och på bröstet. Stjertens tvärband

mer eller mindre tydliga. — Troligen hörer Falco

Lapponicus Spärr, i Svensk Ornithologi, som varietet

till denna Art.

Vistelseort och lefnadssätt : Fiskörnen är hos oss

en flyttfogel, som lemnar våra kuster vid vintrens

början då insjöar och floder tillfrysa, samt återvän-

der om våren vid islossningen. Han förekommer i

alla Landskap af Halfön, ända inom polcirkeln. I

Skåne och i de nordligaste trakterna af Norrige och

Lappland är han mera sällsynt : men desto talrikare

i Rikets medlersta Landskap. Isynnerhet träffas han

i sådana bergiga skogar, som gränsa till insjöar och

floder. Mera sällan infinner han sig vid hafssträn-

derna, om icke i vissa trakter vid Östersjöns kuster

och öar, der han skall vara talrik. Dess syn är ut-
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märkt skarp, och han kan, från en betydlig höjd,

upptäcka fiskens rörelser i vattenytan. Dess flygt

är sväfvande, och da han varseblifver något rof,

flaxar han deröfver, likt Tornfalken, med uppatrig-

tade vingar och nedsträckta ben.

Födämnen: Dessa bestå endast i fiskar, isynner-

het insjöfiskar, hvilka han vipptäcker i vattenytan

och angriper med klorna. Han säges kunna ur vatt-

net upplyfta dem som väga ända till 5 — 6 skalp. ;

men stundom händer det att han hugger klorna uti

större fiskar, t. e. stora Gäddor, hvilka draga honom

med sig ned under vattenytan. Sitt rof förtär han

sällan på stället; vanligen flyger han dermed bort

till något träd, der han i all maklighet uppäter det.

Fortplantning : Sitt näste bygger han af ris och

käppar i toppen af höga träd. Det är tätt och starkt

bygdt, helt flackt ofvan, samt invändigt fodradt med

mossa och grästorfor. Dess ägg, vanligen i å 3, sällan

4, äro smutsigt hvita och beströdda med stora och

små rödbruna fläckar, som i större ändan äro nästan

sammanlöpande.

14. Högbenta Ö r nen. (Falco lon.

gipes, Nilss.)

Artm. Manteln mörkbrun. Hitfvud och hals

hvitaktiga med tätstaende svarta fläckar ; inunder rost-

gitlaktigt hvit med mörkbruna fläckar, som pa de korta

lårfjädrarna bilda tätstaende tvärstrek. Stjerten läng,

fra, med 8 smala svarta tvärstrek och ett bredare

nid framför den hvitaktiga spetsen. Tarsema höga.

Tårna korta. Läncrd 23 tum.
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Fako longipes Nilss. Orn. Svec. I. p. 18' Tab. u
(fig. teml. dålig).

Anm. På anförda ställe är yttrat den förmodan att

denna fogel kunde möjligen vara den samme som Bech-
steins F. leucopsis (Naturg. Deutschl. 2. p. 5^2). Än-
nu har jag ej haft tillfälle att jemföra honom med nämn-
de Art från Tyskland; men en senare undersökning af det
heskrifna exemplaret, som nu jemtc den öfriga Paykullska
fogelsamlingen förvaras i Stockholm i Vet. Akademiens
Museum, har hos mig bekräftat min förut yttrade mening.
Det är i min tanka en yngre individ, eller en Hona under
ruggningen. Det oaktadt har jag här behållit namnet F.
longipes, emedan det synes mig mera passande än nå-
got af de många andra, som samma fogel bär t. e. Aqui-
la leucomphoma, Acruila brachydactyla,
Falco leucopsis &c. H:r Temminck i sin Man.
d'Ornith. I. p. 69. vill närma min fogel till F. apivo-
rus, pä hvad grund, är mig alldeles obekant, — eller

ock vill han deraf göra en Kärrhök. Att det är en Örn
synes dock äfveii af figuren, ehuru dålig den för öfrigt är.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och halsryggen

svarta ; nacken och halsen ofvan beströdda med gul-

aktigt hvita fläckar, af hvilka en större finnes bak-

om hvardera Ögat. Dessa fläckar uppkomma deraf

att alla fjädrarna på nämnda delar äro hvita och

blott i spetsarna svarta. (På de öfriga delar ofvan, äro

fjädrarna vid roten ej hvita utan gråa). — R)'gg

och skuldror bruna med inblandade svartaktiga fjä-

drar. De mindre vingtäckarna mörkbruna med sma-

la rostbruna kanter; de större, samt de inre ving-

pennorna, gråbruna med mörkbruna otydliga tvär-

strek. Främre vingpennorna svarta, vid roten

hvita med svarta tvärstrek ; i:sta vingpennan mycket

kortare än den 2:dra ; denna något kortare än 3:dje

;

4de och 5:te längst. Foglen inunder hvitaktigt ocker-

iärgrad, med smala svartaktiga streck på en hvitak-
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tig botten under ögonen och på strupen, med mer

breda fläckar på bröstet och magen, samt tättståen-

de svarta tvärstrek på låren, och glesa tvärfläckar

på undergumpen. Stjertens öfra täckfjädrar svarta

med breda hvita kanter. St jer ten grå med åtta

smala mörkbruna tvärstrek, och ett bredare svart

band vid den hvitaktiga spetsen. Inunder synes stjer-

ten hvitaktig med 4 — 5 smala, och ett bredare,

mörkbruna tvärstrek. Dess pennor äro vid roten och

i inre fanet hvitaktiga, samt på senare stället teckna-

de med svarta tvärstrek. Det medlersta paret är

ljusgrått med det svarta bandet framföre spetsen,

samt dessutom oregelbundet på långs fläckigt och

strimmigt med svartaktigt.

Näbben stor, svart, inunder vid roten blek. Näbb-

huden hvitaktig. Näsborrarna stora, sneda och ägg-

formiga. Trakten mellan näbb och öga nästan bar

belagd med glesa hårlika fjädrar. Iris Ögon-

locken kantade med svarta hår. Hufvudet ofvan plat-

tadt, tätt beklädt med temligen smala och spetsiga

fjädrar. Lårens täckfjädrar korta och trubbiga. Tar-

sema höga, baktill nakna ända till häl leden, fram-

till något derunder fjädradc, för öfrigt nakna, fjälli-

ga, endast framtill och baktill belagda med ringar.

Tårna korta, ofvan belagda med tvärringar, af hvilka

n på mellantån, 5 på den yttre, och 4 på den inre.

Klorna svarta, starka, spetsiga, på sidorna hoptryckta

utom den medlersta som inåt är utvidgad.
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Längd 23 tura ; Näbben från pannan till spetsen

I | t. från raunviken i ^ t. Från vingleden till ving-

spetsen, i5 tum. Stjerten gf tum; Stjerten utom

vingarna 4 tum ; Tarsen 4 \ tum ; Baktån 1
J-

tum,

hvaraf klon 1
f-

tum ; mellantån 1 \ tum.

Anm. 1. Hvad färg tarscrna och näbbhuden haft kan
ej beslämdt afgöras. På det beskrifna uppstoppade exem-
plaret äro de hvitaktiga, der de ej äro öfverstrukna med
färg.

Anm. 2. Den beskrifna Foglen har, dä han dödt, va-

rit inbegripen i fällningsperioden. De svarta fjädrar som
der och hvar sticka fram på ryggen mellan de bruna, äro

blodpennor.

Vistelseort: Denna fogel är på Skandinavien

mycket sällsynt ; ty så vida man hittills känner, är

ännu ej mer än ett enda exemplar deraf skjutit, och

detta är fälldt i någon af de trakter i Lappland som

gränsa till Ryska området. — Dess lefnadssätt och

sedvanor äro mig hittills alldeles okända.

IV. Glador. (Milvus, Eechst.)

Näbben mycket hoptryckt, vid roten föga böjd;

ofverkäkens kant utan märkbar tand. Mun-
viken gående tillbaka midt under ögat,

Hufvudet och halsen täckta med långa, smala och

spetsiga fjädrar.

Tarserna korta, och fjäderklädda ett stycke nedom

höckelleden.

Vingarna långa och sabelformigt böjda; den q:de

vingpennan längst; den \:sta något längre

än ?:de, mycket kortare än 6:te; 2:dra myc-
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ht kortare än ^idje, som är litet kortare än
\:de.

Stjerten k/ufuen.

De hithörande foglar aro, i anseende till

6in storlek, bland de fegaste och trögaste i

hela slagtet. De gripa aldrig sitt rof i flyg-

ten, utan endast då det sitter på marken el-

ler i träd, kasta de sig derpå. Deras mycket
långa vingar och breda stjert göra att flyg-

ten ar lätt, hög och utmärkt vacker. Med
nästan orörda vingar synas de ofta liksom

simma i luften och deri beskrifva bågar.

15. AltnännaGladan. fFalco Milvus, Linn.)

Artra. Ofvan rödbrun med ljusare fjäderkanter;

inunder roströd med svartbruna längsstrek. Hufvud
och hals hvitaktiga med bruna strek. Stjerten mycket

klufven, rödbrun med svartaktiga tvärstrek.

Längd 2 f. 2 tum,

Falco Milvus Linn. Faun. Sv. p. 20. — Lath. Ind.

Ornith. I. p. 20. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. i5.

(med uteslutande af de Synonymer som böra till

F. äter). — Milan royal Briss. Ois. I. p. 4'4 *•

33. — Buff. Ois. I. p. 197. Pl. enl. 422. — Ro-
ther Milan, Bechst. Kat. *D. 2..p. 5gi. — Borkh.
Tentshe Ornith. 5 Heft. t. t. 2. — Sv. Glada;
I Skåne : Glänta ; i Smal. Ormvaka.

Beskrifn. Hufvud och hals hvitaktiga med

långsgående bruna strek. Rygg och vingtäckare mörkt

rödbruna med rostbruna och hvitaktiga fjäderkanter.

Bröst och mage ljusare rödbruna med svartbruna

strek långs åt fjäderspolarna. Lår och undergump
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blekt rostbruna med svartbruna fjäderspolar. De

yttre vingpennorna svarta ; de inre svartaktiga med

rostbrunaktiga kanter. Stjerten mycket klufven, röd-

brun med svartaktiga tvärstrek. Näbben svart. Näbb-

buden ocb benen gula. Iris blekgul. Längd 2 fot,

2 — 4 tum.

Honan ofvan svartbrun med breda rödbruna el-

ler hvitaktiga fjäderkanter; bufvudet och halsen,

samt kroppens undra delar hvitaktigt rödbruna med

ett svartaktigt strek långs åt spolen af hvarje fjäder.

Unge som nyligen lemnat nästet: Fjädrarna på

bufvudet och halsen äro kortare, afrundade, rostbru-

na, mot spetsen blekare, smutsigt hvita, med ett svart

strek åt spolen. Ryggen och vingtäckarne åt midtea

svarta, i kanterna rödbruna. Näbbhud, munvikar

och undre näbbroten gula. Benen ljust gula. Iris

blekgrå.

Anm. H:r Teraminck frånkänner hufvudeis fjädrar

sina langsstrek, som verkeligen finnas, och tillägger der-

cmot stora hvita fläckar ned på halsen, hvilka det aldrig

lyckats mig att kunna upptäcka, ehuru många unga foglar

af denna Art jag undersökt.

Vistelseort och lefnadssätt: Gladan är en flytt—

fogel som om sommaren finnes i de flesta Landskap

af Skandinavien, undantagande de nordligaste. I det

södra Norrige, i det medlersta Sverige och isynner-

het i Skåne är hon en allmän roffogeL I September

flytta de flesta bort, och de sista lemna oss vanligen

kring medlet af Oktober. Under vintren förekommer

hon aldrig pä var Ilalfö ', men hon återvänder till
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Skåne i Mars månad, vanligen mellan den ao:de och

?.5:te, stundom något tidigare. Hon år således ett af

vårens säkraste förebud, och då Landtmannen ser en

Glada i luften, är han viss på att vintren är Öfver-

stånden. Gladans stamhåll om sommaren äro skogar,

så väl bergiga som jemna, och isynnerhet sådana

som gränsa till flacka fält. Hon är af naturen trög,

feg och skygg. Af Korpar och Kråkor låter hon

bortjaga sig, och hon använder mot dem inga andra

vapen än sina vingar, med hvilka hon, så hastigt och

så högt som möjligt, söker alt undfly deras förföljelser.

Också är hennes flygt utmärkt hög och skön. Ofta då

luften är klar och ren stiger hon till en sådan höjd,

att hon för det oväpnade ögat synes blott som en liten

punkt; och med alldeles orörda vingar sväfvar bon

ej sällan kring i vida kretsar, hvarvid hon blott med

stjertens rörelser styrer och rigtar sin kosa. Af dess

högre flygt slutar Landtmannen till fortfarande vac-

kert väder, oeh då hon sväfvar närmare jordytan an-

ser han det som ett förebud till storm och rägn. Om
natten hvilar hon sig i träd, om dagen ser man hen-

ne oftare sitta på stenar eller jordklimpar. Under

flygten låter hon stundom höra ett hvisslande ljud.

Födämnen: Dessa bestå endast i mindre och sva-

gare djur, samt fogelungar, amphibier och maskar.

Alldeles oskicklig att gripa någon fogel i flygten, an-

ställer hon jagt på gåsungar, ankungar, kycklingar,

unga rappböns, lärkor o. s. v. Fältmöss, mullvadar

oeb rottor, samt ödlor, grodor, ormar, ormslår m. m.



Vråkar. 65

blifva ofta dess rof, och dermed föder hon äfven sina

ungar. Ofta går hon på kadaver, och ej sällan för-

tär hon döda och rutnade fiskar som flyta på vat-

tenytan.

Fortplantning: Sitt näste bygger hon i toppen

af höga träd. Dess underbädd består af större ris-

pinnar, och inuti af mindre qvistar, stundom af strån,

mossa och ull. Äggens antal 3, af smutsigt hvit färg,

tätt beströdda med ljusbruna fläckar och punkter.

A nid. I Ornithol. Srecica I. p. a5. har jag upptagit
Faleo äter Gmel. och Milan noir Buff. såsom sy-
nonymer till den yngre F. Milvus Lin. Dertill föranled-
des jag af Le Vaillant, som i sia Hist. Nat. des Ois.
d*Afrique i2:rao I. p. 157. försäkrar att hans Parasite
är till arten skild från Le Milan noir, hvilken senare,
enligt hans tanka, ej är annat än en ung Allmän G 1 a-

d a. Han stödjer denna uppgift på egen erfarenhet. Han
försäkrar att han tagit flera af dessa föregifna Mil an t

noirs ur den Allmänna Gladans nästen och upp-
födt dem. — Efter senare undersökningar skall dock F.
äter Gmel. vara samma Art som Vaillants Parasite
och således skild från F. Milvus- — Denna F. äter
finnes i Afrika och i södra Europa; men den hörer visser-
ligen lika så litet till vår Fauna, som en del andra exoti-
ska foglar, hvilka fordom deri hlifvit upptagna. Åtmin-
stone är denna Art ännu aldrig, mig vetterligt, funnen hos
oss; och de uppstoppade exemplar som finna* i Museerna
förskrifva sig alla från utrikes orter. I Vet. Acad:s Museum
i Stockholm förvaras ett exemplar med följande characterer:

Svarta Gla dan. (Falco Äter, GnuU)

Stjerten foga kin/ven, mörkbrun. Vingpennorna svarta»

Kroppen mörkt rödbrun med hufvudet och halsen

hvitaktiga och ett svart strek längs hvarje fjäder.
Längd nära a fot.

Falco äter Gmel. Syst. I. p. 262. — Milan noir BufF.

Ois. I, p. 2o3. pl. enl. 47 2 (yngre).

Finnes i Afrika, i det södra Europa, äfven i

Tyskland ; men är hittills aldrig funnen hos oss.
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V. Vrå kar. (Buteo, Bechst.)

Näbben liten och svag, krökt ända frän roten;

öfverkäkens kant med antingen alldeles ingen,

eller ock en obetydlig utvidgning i stället för
tand*

Tarserna korta, fjädertäckta antingen till tar-

na, eller åtminstone ett stycke nedom höckeU

leden ; i senars fallet är benöfverdraget fram-

till deladt i tvärplåtar. Lårfjädrarna långa.

Kroppen tjock och undersättsig.

Vingarna temligen långa, breda och trubbiga.

Den i:sta vingpennan kort, ungefär som 8:de ;

2:dra och $:dje kortare än \:de, som är

längst*

Stjerten tvär, eller något rundad, föga längrt

än vingarna.

De till denna underafdelning hörande
foglar utmärka sig genom en trög flygt, samt
breda och trubbiga vingar* Deras hufvud är

stort, deras kropp undersättsig ; men deras

näbb ar liten i förhållande till kropps-storle-

ken, och deras klor sakna den styrka och
skicklighet, »om man träffar hos de flesta an-

dra Roffoglar. Också fånga de aldrig något

rof i flygten. De lefva derföre blott af sva-

gare, mera värnlösa djur, såsom fogelungar,

fältmöss, grodor, ödlor, insekter och maskar.

De bygga sitt näste i träd»

16. Allmänna Vraken. (Falco Buteo, L.)

Artm. Ofvan mörkbrun; inunder än mörkbrun,

än smutsigt hvit med talrika mörkbruna fläckar. Stjer-°
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Un foga längre än vingarne, mörkbrun med tolf grPia

tvärstrek. Trakten mellan Ögon och näbb bevuxen med
borstlika har. Längd 1 fot 8 — 10 tum.

Falco Buteo, Lin. Fn. p. ai. Syst. I. p. 127. — Lath.

I. p. a3. —* Nilss. Ornith. Svec. I. p. 28. r— La
Buse BufF. Ois. I. p. 206. — pl. enl. 4*9- —
Common Bnzzard, Pen. Brit. Zool. I. p. ig8. —
Mäuse-Bussard, Bechst. JVat. D. 2. p. 623. —
Sv. Qvidfogel, Musväg, Musvråk, Slaghök .Norr.

Skiör-vinget

Beskrifn. Gammal Hanne: Hela fjäderbekläd-

naden mycket mörkt brun eller svartbrun ; på huf-

vud och hals enfärgad, på skuldror och vingtäckare

med rödgråaktiga fjäderkanter. Strupen (stundom)

hvitaktig med långsgående mörkbruna strek. Undra

delen af bröstet samt magen och undergumpen teck-

nade med hvita vågformiga tvärstrek. Stjertens undra

täckfjädrar med mörkbruna och hvita eller rostgula

tvärstrek. Vingens undra täckfjädrar svarta med hvi-

ta eller roströda tvärlinier. Lårfjädrarne långa, svart-t

bruna, ofläckade. Stjerten svagt rundad, med talrika

rödgråa tvärstrek och ett bredt svart tvärband fram-

for den rödgråa spetsen. — Näbben svart. Näbbhu*

den, iris och benen gula.

Tngre fogel: Ofvan mörkbrun med gråa eller

rostfärgade fjäderkanter, isynnerhet på hufvud, skul-

dror och vingläckare. Strupen hvitaktig med långs-

gående bruna strek. Halsen framtill och öfra delen

af bröstet - med stora mörkbruna fläckar som nästan

löpa sammans, eller dess fjädrar äro kantade med

hvitaktigt. Undra delen af bröstet och magen smut-

5
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sigt hvit med hjertformiga mörkbruna fläckar. Låren

mörkbruna med rostfärgade kanter och fläckar. Un-

dergumpen smutsigt hvit (eller gulaktigt hvit), med

glesa, spetsiga tvärfläckar, Stjerten med talrika (io- 12)

gråa tvärstek och rostgrå spets. Näbben svart. JVäbb-

hud och ben gula. Iris grå.

Anm. Ungefär sådana Uro de flesta sona man får här

i Skänc om höst-tiden, och som dä förekomma i stor mängd.

Varierar oänd ligen, så att ganska få individer

fullkomligt likna hvarandra.

Värkt. r. Hufvudet och hela kroppen hvita

•totande i ockcrfärg med bruna fläckar på ryggen,

och några glesa af samma färg vid sidorna af brö-

étet. Vingpennorne bruna med hvita spetsar. Stjer-

ten i inre hälften hvit, i yttre askegrå med bruna

tvärlinier och hvit spets.

Värkt. 2. Hufvudet och hela kroppen inunder

hvita med några få bruna fläckar på hjessan. Från

näbbviken nedåt sidan af halsen står en rad af bru-

na fläckar. På bröstet stå talrika, nästan sammanlö-

pande, på magen små och glesa, bruna fläckar. De

mindre vingtäckarna hvita med bruna fläckar.

Värkt. 3. Hufvud och hals samt rygg och ving-

täckare bruna med blekt rostfärgade fjäderkanter,

isynnerhet på främre delen af halsen och på vingtäc-

karne. Under ögonen en hvitaktig aflång fläck. Bröst,

mage och undergump hvita, ofläckade, med svag rost-

gul anstrykning. Öfvergumpen rostgulaktigt hvit, med

en stor brun fläck i midten. Stjertpennorna vid ro-

ten och vid spolarne rostgulaktigt hvita med talrika

pråa och bruna tväjrliqier.
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Var. 4- Hufvud och hals hvita med glesa bru-

na fläckar. Rygg och vingtäckare bruna med breda

hvita fjäderkanter. Bröst och mage samt låren utvän-

digt hvita ofläckade. Låren invändigt och undergumpen

hvitaktigt rostfärgade. De medlersta stjertpennorna

hvita med bruna tvärband ; de öfriga med gråa och

bruna tvärband.

Anm. Till varieteterne af denna Art höra F. a Ib i-

dus Gmel. och Spotted Falcon, Pen. m. fl.

Vistelseort och lefnadssätt : Qvidfoglen är en af de

allmännaste roffoglar i Sverige. I Skåne förekommer

han i mängd, isynnerhet höst och vår, då han flyttar

till och från Europas sydligare länder. En och annan

tyckes likväl rjvarblifva hos oss under lindriga vintrar.

Äfven träffas han i Rikets öfra landskap t. e. i Öster-

götland, Uppland, o. s. v. samt i vissa trakter af

Norrige; någon gång förekommer han till och med i

Lappland. Om sommaren vistas han i skogar som

gränsa till ängar och fält, på hvilka sednare han me-

rendels om dagen uppehåller sig. Han är en af de

trögaste och oskickligaste roffoglar; ofta sitter han.

hela timmarna hopkrumpen på ett träd eller en gärds»

gård, och endast den yttersta hunger drifver honom
att jaga. Dess flygt är långsam och trög; stundom

flyger han dock högt och svänger sig kring i vida

kretsar nästan som Gladan. Han har en hög men kla-

gande stämma, (Gaah! ) hvilken han ej sällan låter

höra, så väl då han flyger som då han sitter.

Fodäwncn : Dessa bestå isynnerhet i amphibier,

såsom Ormar, Ormslår, Grodor, Ödlor m. m. samt

stora Insekter såsom Gräshoppor o. d. Äfven förtär
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han rägnmaskar, sniglar, snäckor m. m. Med sin

langsamma flygt och stora oskicklighet kommer han

lättast åt dessa rof. Rottor, Fåltmöss, Mullvadar ni. m.

blifva också ai' honom anfallna. Bland andra djur

griper han nästan endast Harungar samt Fogelungar.

En enda gång har jag i dess näste funnit en till stör-

re delen förtärd Orrhöna. — Äfven går han ofta på

kadaver.

Fortplantning : Dess näste finner man i skogar-

na på stora sträd, isynnerhet på gamla ekar eller

bokar. Äfven på höga granar. Dess ägg, 3— 4 li ^

antalet, äro hvitaktiga med grönaktig anstrykning

och tecknade med glesa gulbruna fläckar.

Nytta och skada: Qvidfoglen är mer nyttig än

skadlig, emedan han förtär flera för menniskan skad-

liga än nyttiga djur. Kring Lyon, der han i mängd

skall finnas om yintren, spisas han och anses för väl-

smaklig. Dess fett kan användas att smörja läder o. d.

17. Bi -Vraken. (Falco Apivorus, Linf)

Ar t ni. Trakten mellan näbb och 'ögon täckt med
täta fjädrar. Stjerten gråaktig, tecknad med 5 — 4
bruna tvärband. Näbben saknar alldeles tand; klorna

temligen räta.

Längd 22 — 24 tum.

Falco apivorus, Lin. Faun. Svec. p. 23. — Lath. Ind.

Orn. I. p. 20. — Nilss. Ornith. Svec. I. p. 3i. —
Wespmbussärå och grauschnäblicher Bussard ,

Beehst. Nat. D. 2. p. 656 och 664. — Sv. Slag-
hok. Vesphok.

Beskrifn. Näbben svart; öfverkäken mått-

ligt böjd saknar alldeles tand på sidan. Iris och be-
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nen gula. Klorna svarta, föga böjda. Näbbhuden

mörkgrå eller gul, i senare fallet är stundom hela

näbbroten äfven gul.

Varierar mycket efter ålder och kön. Stundom

är hela foglen svartbrun, strupen hvitaktig tecknad

med mörkbruna strek, magen med fläckar. Stjerten

gråbrun med fyra breda svartbruna band och rost-

grå spets.

Stundom är hufvudct på sidorne ljust askegrått

;

hufvan och manteln bruna med ljusare fjäderkanter ;

inunder gråbrun med mörkbruna lågsstrek, samt med

Iwita tvärfläckar på mage och undergump.

Stundom är han ofvan svartbrun med en liten

hvit fläck i spetsen af hvarje fjäder på hufvud och

hals. Inunder hvitaktig ; på strupen med strek, på

bröst och mage med breda fläckar af svartbrun färg.

Låren och undergumpen gulaktigt hvita med bruna

tvärfläckar. Vingpennorne svartaktiga, i spetsen teck-

nade med en hvit fläck. Stjertpennorna svartbruna,

med tvärgående askegråa och hvita linier samt ett

bredt svart band framför den hvita spetsen.

Skjuten i Augusti manad.

Stundom : Hufvud och hals ofvan rostfärgade

med med bruna och hvitaktiga småfläckar. Pannan

smutsigt hvit. Genom ögat en brun fläck. Rygg och

vingtäckare svartbruna med rostfärgade fjäderkanter.

Hela foglen inunder rostfärgad med bruna linier åt

fjäderspolarne. Stjerten svartaktig med rostgråa tvär-

Jinier och ett svart band framför den hvitaktiga

spetsen.
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Anm. Hit börcr Falco dubius Sparrm. Mus.
Carlson, tab. id. Lär vara en ung fogel.

Vistelseort och lefnadssätt : I de sydligare trak-

terna af Sverige är denna roffogel sällsynt, och i Skå-

ne har jag ännu aldrig träffat honom. I Rikets med-

lersta landskap förekommer han deremot oftare *).

Liksom föregående är han en flyttfogel, som om hö-

sten lernnar norden och återvänder hit om våren.

Dess tillhåll om sommaren äro skogiga trakter, och

isynnerhet sådana som gränsa till jemna fält. I lef-

nadssätt och färg äger denna hökart ganska mycket

gemensamt med föregående. Dess flygt är långsam,

trög och låg ; undantagande under parningstiden då

han, liksom Qvidfoglen, svänger sig högt upp i luf-

ten. Dess ljud är ett hvisslande: kih, kik, kik, hvil-

!ket han dock endast låter höra under fortplantnings-

tiden, eller då han slåss med andra roffoglar, Kråkor

och Korpar. ( Bcchst.

)

Födämnen: Liksom föregående, kan denna hök-

art ingenting fånga i flygten. Han lefver derföre af

fältmöss, mullvadar, grodor, ödlor och oskadliga orm-

arter; äfven af Insekter, såsom Bi, vespor, humlor

ra. m. samt larver ; stundom förtär han rägnmaskar

och sniglar. I nödfall kastar han sig på kadaver.

Fortplantning : I småskogar eller i skogsbrynen

lägger han sitt näste på höga träd. Dess 3 — 4 ägg

*) Dock torde föregående art någon gäng blifvit ansedd
för denna, isynnerhet af de Författare som icke nämna
F. Buteo, men deremot påstå att F. Apivorus är
allmän. I Mullers prodr. p. io. n. 68. höra de Dan-
ska och Norrska namnen under F. Apivorus påtagligcn
till F. Butco.
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aro gulaktigt hvita, tecknade med stora rödbruna

fläckar ; 6tundom äro fläckarna så talrika och hop-

gående, att den hvita grundfärgen knapt synes. De

späda ungarna näxas i början med vespor, bi, larver

och puppor ; derefter födas de mest med amphi-

bier, grodor och ödlor m. m.

18. Fjösbenta Vraken *). (Falco

Lagopus, Brunn.')

Artm. Ofvan mörkbrun med rostgula fjäder-

kanter. Hufvud och hals rostgula eller hvitaktiga med
mörkbruna långsstrek. Magen tvärs Öfver mörkbrun.

Stjerten från roten utåt hvit, och framför den hvitak-

tiga spetsen brun. Tarserna fjädertäckta ända till

tama.
Längd 20 tum — 2 fot.

Falco Lagopus, Brunn. Om. bor. p. 4- n « J 5- — Retz.

Fn. p. 62. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 8 (med ute-

slutande af ett par synonymer). — Graafälk, L.

Parel. Act. Nidroe. \. p. 4'7 — Leem Lapp.

p. 2 36. not. (Unge). — RauhfUssiger Bussard,

Bechst. Nat. D. 2. p. 647. Sv. Gråfalk. Norr.

Graafälk.

Anm. Herr Temminck har a en not till sid. 66 af sin.

Manuel d'Ornith. anmärkt att jag misstagit mig då jag i

Orn. Svec. bland synonynierne till F. Lagopus äfven an-

fört F. S:ti Johannis och F. pennatus. Det sednare

felet har likval äfven Herr Temminck sjelf begått i först»

upplagan af sin bok. — På flera ställen i nämnde Arbete
behagar H:r Temminck endast citera mig för de fel. som
af många andra, äfven nyare Författare, blifvit begångna.
Det ser nästan ut som H:r T. hade den goda tankan om
mig, att jag ensaih borde vara infallibel, — en artighet

hvarföre jag är honom rojeket förbunden.

*) Man torde ej ogunstigt upptaga denna provins-benäm-
ning. I flera trakter kallar man sådana höns, som haf-
va benen fjädertäckta, Fjösbenta höns.
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Beskrifn, Näbben svart. Iris brun, stötande

i gult. Näbbbud, munvikar ocb tär gula. Stjerten

nästan tvär, knapt längre än vingarna. i:sta ving-

pennan ej längre än dem af 2:dra ordningen; a:dra

knapt längre än 6:te, 3:dje och 5:te nästan lika ; 4 ;de

längst.

Hufvud, halsrygg, strupe och bröst rostgulak-

tiga eller hvitaktiga med mörkbruna långsgående strek

och fläckar. Trakten mellan Ögon och näbb beklädd

af svarta hår med hvita dun vid rötterne. Rygg och

vingar ofvan mörkbruna med rostgula fjäderkanter.

Magen tvärsöfver, från ena sidan till den andra,

mörkbrun, stundom med hvita fläckar. Låren och

tarserna rostgulaktiga, de förra med större, de sed-

nare med mindre bruna fläckar. Vingpennorna af

första ordningen från spetsen öfver midtcn svarta, i

yttre fånen askegråa, i inre vid roten hvita. Stjerten

från roten utåt roslgulakligt hvit, dcrefter svartbi un

och i spetsen kantad med hvitgrått. Dess öfre täck-

fjädrar gulaktigt hvita med mörkbruna fläckar ; de

\uidra blekt rostgulaktiga, ofläckade.

Honan har mera hvitt och mindre rostgult. Huf-

vud, hals och bröst hvita med svartbruna långsstrek

och fläckar. Stjerten från roten till två tredjedelar

rent hvit. Lår, ben och undre stjerttäckare smut-

sigt hvita; de förra mod bruna fläckar.

Ungarna äro nästan lika honan ; bafva grå iris.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna roflogel till-

bringar hos oss sommaren i de norra skogfulla trak-

terna af halfön, bland sjöar och berg, i Norrige,
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Norrland och Lappland. I Skåne förekommer lian

endast någon gång under sina vandringar till och

från sydligare länder *). I dess tröga och låga flygt

samt ängsliga, hopkrympta ställning, igenkänner man

lätt dess nära slägtskap med Qvidfoglen. Endast un-

der fortplantningstiden stiger han högt i luften och

svänger sig der omkring, med nästan orörda vingar,

i vida kretsar. Dess läte liknar Qvidfoglens, men är

högre ; och han är mindre skygg än de flesta andra

roffoglar.

Fodämnen: Isynnerhet rottor och mö.ss af alla

slag, samt grodor, ormar och insekter. Äfven ung-

harar och fogelungar.

Fortplantning: Dess näste lägges i höga träd,

och, efter någras uppgifter, i hcrgrefvor. Äggen 4— 5

hvita och skuggade med rödbrunaktigt.

VI. Kärrhökar, (Circus, Bechst.)

Näbben tcr.iligen liten svag och hoptryckt med
platta sidor, Ofucrkäkens kant med en mindre

märkbar utdvagning. Vid näbbroten finnas

framat-rigtade här, som glest skyla näbbhuden
och näsborrarne,.

Tarsern a länga och spensliga ; klorna smala,

men temligen länga och mycket skarpa*

*) Herr Temmincks påstående, att denna art under höst
och vinter hesöker det norra Europa, synes derföre min-
dre riktigt. Sannare synes oss H:r Bechstein» uppgift
att en stor del individer komma om hösten från nor-
den till Tyskland, och att några af dem under yi*i-

tren flytta åt ännu sydligare länder.
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Kroppen smärt*

Vingarna langa, i :sta vingpennan kortare an

§:te; 2:dra något kortare än \:de; $:dje

eller 4.:de längst.

Stjerten lång och afrundad.

De hithörande foglar aro mindre oskick-

liga och oviga än Vråkarna; men de sakna

det mod och den styrka som utmärker

Falkarna. De nedkasta sig med temlig snabb-

het öfver sitt rof, som de gripa på marken.

De vistas merendels i jemna trakter, vid kärr

och moras, der de bygga sitt näste på mar-

ken bland säf och gräs. Deras föda består

mest i amphibier och fiskar, äfven foglar och

små däggdjur.

ig. Rödbruna Kärrhöken. ( Falco

rufus, Lath» )

Artm. Mörkbrun eller rödbrun; hufvan, nac-

ken och strupen rostgulaktigt hvita. Vingpennor och

stjertpennor utan tvärband.

Längd 20 — 22 tum.

Beskrifn. Gammal fogel: Hufvudet ofvan och

en del af halsryggen rostgulaktigt hvita med långs-

gående bruna strck. Strupen rostgulaktig ofläckad.

(Stundom finnes en dylik stor fläck på skuldran). —
Öfra delen af bröstet rostgul med långsgående bruna

fläckar. Hela öfriga fjäderbeklädnaden ofvan mörkt

rödbrun, inunder något ljusare rödbrun. Vingpennor-

ne vid roten hvita; de af första ordningen för öf-

.

rigt svarta, de af andra ordningen samt stjertpen-
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norna askegråa. Näbben svartaktig. Näbbhud, ben

och iris gula. Längd 21—23 tum.

Falco rufus, Lath. Ind. Orn. I. p. i5. n. 5r. —
Gmel. Syst. Nat. I. p. 266. — Retz. Faun. Svec.

p. 65. — Falco rufus Auctor : Nilss. Orn. Svec.

I. p. 31. n. 8- — IVasserweihe, Bechst. Nat.

Deutschl. 2. p. 683.

Ung fogel : Fjäderbeklädnaden ofvan mycket

mörkt brun. Hufvudet ofvan och en del af halsryg-

gen rostgulaktigt hvita, med eller vitan långsgående

bruna fläckar. Strupen rostgulaktigt hvit, ofläckad.

Undra kroppsdelarne rödbruna, med eller utan lju-

sare fläckar på bröstet. Vingpennorna vid roten

brungråa ; de af andra ordningen samt vingtäckarne

i spetsen kantade med rostgrått. Stjerten ofva/i röd-

brun, inunder grå.

Falco ceruginosus, Lin. Faun. Svec. p. 66. — Nilss.

Orn. Svec. p. 20. n:o 8- — Lath. Ind. Orn. I.

p. 7.5. n. 53. — Bechst. N. D. 2. p. 671. — Fal-

co arundinaceus, Eechst. Nat. Deutschl. 2. p. 68 1.

Anm. Unga och gamla individer af denna Art äro,

anda till de sistförflutna åren, ansedda för två skilda Ar-
ter. I min Ornithol. Svec. 1. c. beskref jag dem såsom en
Art, men begick det misstag att med Bcchstein och Meyer
anse Författarnes F. ceruginosus för äldre, och F. ru-
fus för yngre, då det i sjelfva verket förhåller sig tvärt-

om. H:r Temminck har mycket orätt då han säger att jag

tillagt den fullvuxne foglcns synonymer åt års-ungen. De
synonymer jag tillagt Författarnes F. aeru ginosus, höra
till honom, och dem jag tillagt deras F. rufus, de höra
verkeligen dit. Hvari felet ligger har jag nämnt. — Att
jag ensam citeras för detta fel, är ett vackert bevis på
Herr Temmincks opartiskhet.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna roffogel hörer

hos oss till de sällsyntare. Någon gång förekommer han

dock, så väl här i Skåne, som i Rikets nordligare
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Landskap och i Norrige. Han finnes aldrig i stora

och täta skogar, utan endast bland buskar och rör,

på sådana ställen som gränsa till moras, floder eller

insjöar. Han är hos oss en flyttfogel.

Födämnen: Unga vattenfoglar, grodor, ödlor,

näbbmöss, vattenrottor, fiskar, samt sniglar och in-

sekter»

Fortplantning : Sitt näste lägger han på marken

bland rör och säf, eller i buskar nära vid vatten.

Dess ägg, 3—4 till antalet, äro hvita och afrun-

dade.

20. Kärrhöken med halskrage.) Falco

strigiceps, Nilss. )

A r t m. Hufvudets sidor (liksom hos Ugglorna)

omgifna med en krans af täta styfvare fjädrar. Stjert-

pennorna tecknade med tvärband, och vingpennorna vid

roten invändigt samt öfra stjerttäckarne hvita.

Längd 18 — 21 tum.

Hannen ofvan blågrci, inunder hvit, ofläckad.

Honan ofvan brun, inunder tegelfärgad med
längsgäcade bruna fläckar.

Falco strigiceps Nilss. Orn. Svcc. I. p. 21. — Falco

cyaneus et Pygargus Lin. Syst. Nat. I. p. 126.

n:ri 1© et 11. — Edw. av. t. 225 (gammal
hanne ).

Beskrifn. Hanne: Hufvudet, ryggen och vin-

garne ofvan blågråa. Halsen framtill och öfra delen

af bröstet ljusare blågråa ; det öfriga af bröstet,

samt magen, låren, undergumpen och vingarnes un-

dra täckfjädrar rent hvita. Vingpennorna af första

ordningen svarta, vid roten invändigt hvita. Stjert-
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pennorna: de tvä medlersta askeblåa, enfärgade; de

öfriga i yttre fanet askegråa, i inre fane t och vid

spolen hvita med gråa tvärstrek. Stjertens öfra täck-

fjädrar hvita. Längd vid pass 18 tum.

Honan; Alla öfra kroppsdelar mörkbruna med

rostgula fjäderkanter på hufvud, bals och vingtäc-

kare. Hufvudets sidor hvitaktiga med en brun fläck

på örontrakten. Mellan ögon och näbb en svartaktig

fläck som går nedåt sidan af munviken. Alla undra

kroppsdelar rostgula eller tegelfärgade med långsgå-

ende bruna fläckar, som på hals och bröst äro bre-

daie, på mage och lår bilda smala strek. Vingpen-

norna utåt dunkelt gråa med glest stående svartakti-

ga tvärband. Stjertens medlersta pennor dunkelt

askegråa med fem svartaktiga tvärband ; de öfriga

med rostgula och svartaktiga tvärband ; alla i spetsen

rostgulktiga. Dess öfra täckfjädrar hvita med en li-

ten rödbrun fläck i midten af hvardera. — Näbben

svart, vid roten inunder blek. Munvikarne gulgröna.

Näbbhuden gul. Iris svartbrun. Benen gula. — Längd

21 ^ tum. Stjerten 3 tum längre än de hoplagda

vingarne. 3:dje vingpennan nästan lika lång som 4 ;de.

Anm. 1. Den beskrifna är en Hona — kanske yngre— skjuten i Oktober.

Anm. 2. Herr Montagu har för några är sedan
upptäckt en Hökart som kommer mycket nära den beskrif-
na och som han kallar Falco cineraccus. Då jag-

icke tviöar på att ju äfven denna finnes i Sverige, vill
jag här i korthet uppgifva dess charakteristik, jemförd med
den heskrifnas :

Falco Strigiceps: Falco cineraceus

:

Stjerten räcker med en Stjerten ej längre än
tredjedel utom de hoplagda vingspetsarne; vingpennornc
ringarue. Vingpennorna vid vid roten jn.yiindigt (hos
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roten invändigt hvita ; den Hannen) svarta; den 3:djc
3:dje ocli 4:de 'ika långa. liingst. Mage och undergump
Mage och undergump (hos (hos hannen) hvila med i ttd-
hannen) hvita oflackade. L:gd hruna langsfläckar. Längd 17
18 — 19 till 21 tum. — 18 i/x tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna roffogel är

hos oss mindre allmän, och i Skåne har jag endast

sett honom om våren och hösten under sina van-

dringar. Dess tillhåll äro jemna trakter, der sjöar,

dammar och moras finnas. Stora skogar besöker han

sällan, utan bevistar blott de skogsbryn som gränsa

till flacka fält. Om hösten i September och Okto-

ber månader finner man rätt ofta de yngre här i

Skåne, vid kärr, mossar, åar och andra sumpiga

ställen, öfver hvilka de merendels flyga nära vid

jordytan för alt söka rof. Äfven ser man dem, lik-

som de äldre om våren, öfver åkrar och fält *). Då
han varseblifver en fogel eller rotta på marken, stad-

nar han en stund flaxande deröfver, och kastar sig

sedan med temlig snabbhet nästan lodrätt ned öf-

ver sitt rof. Ofta förfelar han det dock ; ty han

har hvarken den styrka i klorna, eller den snabbhet

i vingarna, som utmärker de egentliga Falkarna.

Födämnen : Grodor, ödlor, rottor och mullva-

dar. Äfven slår han efter rapphöns, vaktlar och sraå-

fogel. And-ungarne hafva i honom en af sina farli-

gaste fiender.

*) På afstand kan man lätt taga den gamla hannen för

en fiskmåsa ; ty tade iiygt, färg och yistelseort äro

temligen lika.
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Fortplantning : Sitt näste lägger han på marken

på sumpiga ställen bland säf och högt gräs. Äggen

4 — 5 blåaktigt hvita, ofläckade.

ANDRA UNDERORDNINGEN.

Uggleartade Roffoglar. (Rapta-

tores strigini).

Hufvudet stort, tätt beklädt med yfviga fjä-
drar ; ögonen mycket stora» rigtade framåt
och omgifna med en vid krets af styfva håriga

fjädrar, hvilka från ögat såsom medelpunkt

utgå strålformigt åt alla sidor *).

Näbben krökt ända från roten och der beklädd

med en (stundom nog otydlig) näbbhud, vid

hvars främre kant näsborrarna ligga, samt

till större delen gömd bland de från ögon-

kretsen framåtliggande borstlika fjädrame.

Tarserna alltid och tårna merendels tätt be-

klädda med mjuka yfviga fjädrar.

Tårna alldeles klufna : en bakåt, tre framåt
rigtade, af hvilka likväl ut-tån kan afven vän-

das tillbaka (är vändbar, digitus versa-

tilis ).

Fjäderbeklädnaden är oftast mjuk, pen-

nornas fan veka; flygten derföre merendels

långsam och tyst.

*) Denna krets kallar jag ögonkretsen, och den krans
af täta, uppstående, fjällikt lagda fjädrar, hyanned
ds» ofta omgifY£«, kallar jag si i) ja b.
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Deras mage är mer muskulös än Hö-
karnas ; deras tarmkanal kort *), deras
blindtarmar långa och i bottnen utvidgade.
Bröstbenet är smalt, kort och baktill medelst
två djupa hak på hvardera sidan inskuret»
Afven gaffelbenet är mycket svagare än hos
Hökarna. Det är neml. V-formigt, föga ut-

spärradt, samt spensligt och tunnt. Häraf
kommer det att flygten merendels är svag
och föga uthållande.

En stor del af dessa foglar 'äro mest i

rörelse om natten i månskenet, i gryningen
eller i skymningen. Om dagen dölja de sig

på mörka ställen i bergsrefvor eller murar
o. s. v. emedan de äro besvärade af sollju-

set» Framkomma da om dagen, blifva da
med skrik och larm förföljda af Skator, Krå-

kor och Sparfvar, hvilka samla sig kring dem
och ofreda dem på allt sätt.

Alla hithörande foglar blefvo af Linné
förda till ett enda Slägte, neml.

Uggle-Slägtet, (Strix, Lin)

hvilket tillräckligen igenkannes af de för

underordningen uppgifna charakurer.

Anm. Detta Slägtc är ganska naturligt ocb Lcstäradt.

Man har dock i senare åren försökt att dela det i många
Slägten ; men det gifvas sädana öfvergångar från det

ena till det andra, att det är omöjligt att mellan dem upp-
draga bestämda gränslinier. H:r Temminck har nyligen m-

») Hela canalis cibarius från svalget till anus förhåller

sig till kroppslängden. son* 3 i/a £ 4 '/* tM **
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delat de egentliga Ugglorna i sådana som jaga om da-
gen, och sådana som ja ga i skymningen; men han
har ej kunnat uppgifva någon enda bestämd charakter
hvarigenom de skiljas, och dessutom har han helt säkert
misstagit sig, då han till de förra räknat S trix lappo-
nica Sparrni, och till de senare Str. passeri na,
Linn.

Första Familien :

Egentliga Ugglor. (Strix.)

Hufvudet slätt d. ä. utan langa fjädrar, som
hunna uppresas öfver öronen.

Dessa åter kunna indelas efter olikhe-

ter i de yttre charaktererne och i levnads-

sättet, uti 2:ne underordnade Slägten ;

I. Da g- Ugglor. (Surnia)»

Hufvudet mindre; ögonkretsen liten, ofull-

komlig, neml. upptill afbruten, är icke om-

gifven af någon slöja. Oronöppningen ej

stor, oval, saknar fik framtill, fjäderbekläd-

naden styfvare ; kroppen smärtare. i:sta

vingpennan vanligen lika läng med A^ide, $;te

eller 6:te, alltid längre än ?:de; $:dje

vingpennan längst.

Anm. Str. passerina gör, hvad vingpennornas
förhållande beträffar, ett undantag.

De hithörande Ugglor jaga om dagen, utan
att märkbart besväras af dess ljus, och deras

flygt är mera hög och snabb. I anseende
till lefnadssättet, afven som till kropps-

formen, stå de således emellan de Hökarta-

6
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de Roffoglarna och Natt-ugglorna. De Skan-

dinaviska Arterna äro följande :

i. Fjäll-Ugglan. (Strix Nyctea, Linn.)

Artm. Hvit antingen utan fläckar, eller ock

tecknad med flera eller färre bruna fläckar och tvär-

strek. Ansigte och fötter ofläckade. Stjerten svagt

rundad. Näbb och klor svarta.

Längd 22 — 24 tum.

Strix Nyctea, Lin. Faun. p. iS. Retz. Fa. p. 78. Lin.

Syst. JN
T
at. I. p. i32. — Ifihs. Ornith. Svec. I.

p. 56. — Chouette Farfang Temm. Man. d'Or-

nith. p. 82- — Strix nivea Thunb. Vet. AcacLs

Hrtndl. 1798. p. 1 84- (Gammal Hanne). — Great

JVhite Owl, Edw. Birds II. t. 61. — Harfang
BufF. pl. enl. 453. — Blumenb. Abbild. Naturh.
Gegenst. t. ^5. (En Hona). Ej en Unge, som H:r

Temminck föreger. Jag äger flera bon-exemplar,
skjutna om våren, bvilka alla äro likaså fläcki-

ga, ocb en del ännu fläckigare än den afbildade»

Sv. Snö-uggla, Fjäll-uggla, Harfång ; Herjed»

Fjällberg-uf. JVor. Lemens-gris, GysfugL

Beskrifn. Hufvudet temligen litet; Öronöpp-

ningen liten, oval ; Ögonkretsen rent hvit, ofläckad,

temligen stor, men ofullständig, ofvan afbruten, om-

gifves ej af någon så kallad slöja. Näbben svart,

stundom helt och hållet gömd i hvita hårlika fjädrar.

Iris skönt pomeransgul. Tårna klädda med yfviga

dunfjädrar, som äfveu till en del skyla de svarta

krökta och skarpa klorna. Stjerten något rundad.

Hela foglens grundfärg är snohvit, antingen utan

alla fläckar, eller också teeknad med flera eller fär-

re bruna fläckar ; dessa äro på hufvudet och hals-

ryggen små rundaktiga, på ryggen, skuldrorna, vin-
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garna, stjerten, bröstet och magen tvärgående, och

bilda tvärstrek. Ansigtet^ strupen och fötterna oflac^-

kade. — Längden 22 | — 23 tum ; vingbredden 4

fot 3 — 10 tum; från vingleden till spetsen 16 tum;

Stjerten 8 i tum, räcker utom vingarna. i:sta ving-

pennan lika med ^:de ; 2:dra och 3:dje längst. Hanne.

Hannen : är 2 fot lång och dess vingbredd 5 fot

4 tum. Grundfärgen hvit, dock ej så snohvit som

hannens, utan vanligen stötande i smutsigt gult samt

tecknad med talrika mörkbruna eller svartgrå fläc-

kar och tvärstret.. Ansigte, strupe och fötter ofläc-

kacle.

A 11 ni. 1. Ju äldre foglen är, desto hvitare och mindre
fläckig är han. Fläckarne bibehålla sig längst på hufvu-
det, skulderfjädrarna och vingtäckarna, der de slutligen

äro mycket smS, glesa och ruudaktiga, samt vid spetsarna
af vi 11g- och stjertpennorna, pä hvilka sistnämdas medler-
sta »ar de sist försvinna. Mycket gamla Hannar äro snö-
hvita, utan alla Häckar. — Hos individer af lika ålder är
alltid Honan mer fläckig än Hannen; hvilket jag ofta haft
tillfälle att iakttaga, då Hanne och Hona blifvit skjutna på
en ocli samma gång.

Anm. 3. Strix scandiaca, Linn, som af flera

Författare biifvit upptagen såsom egen art, stödjer sig cn-
d.-ut på en figur i Rudhecks fogelverk, hvilken figur likväl

nu mera saknas både i det De Geerska och det Grill-
ska exemplaret af Rudhecks aves pictse. En trovärdig"

Svensk Naturforskare liar berättat mig att han för längre
tid sedan sett den af Linné citerade Rudbeckska figuren i

Grillska Bihliolheket på Söderforss, och att han fann den-
na figur föreställa Strix Nyctea. Detta och den korta
hcskiifuing som Linne lemuat i Fauna Svec. är allt hvad
man hittills känner om denna ofta omtvistade fogel. H:r
Prof. Rctzius förmodar att den kan vara en varietct af
Strix B u b o ; men anför honom dock som egen art i sin
Fauna. H:r Temminck (u. a. st. p. 83 i noten) delar min
öfverlygelse att ifrågavarande fogel är en Strix nyctea.
Men dä H:r Tern. i samma not kallar Rudhecks figurer
ääliga, synes detta omdöme nog våsjadt om ett verk sona

H;r Xem. visserligen aldrig sett, och som af alla kännare



84 Roffoglar.

.jiiäste anses för ett för sin tid utmärkt mästerstycke af

skönhet och noggrannhet. — Det De Geerska exemplaret
ar vila bättre än det Grillska, hvilket senare lär vara en
copie.

Vistelseort och lefnadssätt : Lapplands, Norr-

lands och Norriges fjällryggar och berg äro denna

Ugglas egentliga stamhall. Dock tvekes hon mera

tillhöra de inre fjällarna i landet, än dem som linnas

i grannskapet af hafvet. I Finnmarkens öknar ut-

kläcker hon sina ungar i stela klippor och bergsref-

vor (Leem), och pä fjällen i Herjedalcn skall hon

arven förekomma mindre sällsynt. Pä fjällen sitter

hon vanligen pä stenar och klippor, frän hvilka hon

söker att upptäcka något rof.

Endast mot viniren lemnar hon stundom fjällar-

na och begifver sig då äfven åt sydligare trakter af

halfön. Till och med i det sydligaste Skåne infinner

hon sig alla är i Oktober eller November, samt i

Februari eller Mars månader, — hvaraf synes att

åtminstone en del årligen flvtta åt sydligare län-

der *). Under dessa ströftåg träffas hon alltid par-

vis, eller hanne och hona i s.amma trakt. — Dess

flygt är hög och snabb som Falkarnas, och liksom

dessa jagar hon om dagen, äfven i det klaraste sol-

sken, samt nedskjuter på sitt rof med pilens snabb-

het i en nästan lodrätt rigtning.

*) Det Lir derföre orätt som Herr Temminck pastär

att hori "alldeles icke utan af någon händelse lemnar
polai kretsen". Tern. Man. I. p. 83. — Under Dämde
månader kan man hvarje år vara säker att fä se

henne pä Skånska slättbygden.
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FodXnmen: Dessa bestå i foglar och. mindre

däggdjur, såsom vilda hönsarter, harar, rottor, m. m.

Ripor, harar och fjällmöss utgöra på fjällen dess för-

nämsta näring. De förstnämndas sträcktag följer hon

om höst och vinter, liksom Jagtfalken, och de sist-

nämnda förföljer och utrotar hon äfven under deras

periodiska vandringar. Äfven under sina flyttningar

åt sydligare länder lefver hon hufvudsakligen af rot-

tor och foglar *).

Fortplantning: Sitt näste lägger hon i stela klip-

por och bergsrefvor i fjälltrakterna uti det inre af

landet. Dess ägg sägas vara till färgen hvita och till

antalet 5 — 4«

2. Hök-Ugglan. (Strix Ulula, Lin.)

A r t m. Ofvan mörkbrun och hvitfläckig ; inunder
Jwit med tvärgående bruna strek. Stjerten läng, vigg-
lik, brun med hvit spets och 7 — 8 hvita tvärlinier.

Längd 1 5 — 16 tum.

Strix Ululä Lin. Fn. Svec. p. 26. Syst. JVat. I. p. i33.
— IVilss. Ornith. Svec. I. p. 64. (Med uteslu-

tande af några synonymer). — Strix funerea
Tengm. Vet. Acad:s Handl. 1793. — Retz. Fn.

p. 83. — Lath. Ind. Ornith. I. p. 62. — Temm.
Man. d'Ornith. I. p. §6. — Strix nisoria Mey.
Vögel Liv - u. Esthl. p 3i. - Ttie little Hawk
Owl, Edw. Birds t. II. tab. 62. — Chouette ä
longue queue de Sibirie, Buff. pl. enl. 463. — Ba-
bichtseule Bechst. N. D. 2. p. o,84-

*) I nästan alla dem jag öppnat när i Skåne har jap i

ventriklen funnit Rottor, isynnerhet Fä 1 1 r o t to r (Mus
sylvaticus Skand. Fn. I. sid. 161.) oeh hos dessa har
alltid naxkea rarit krossad; osa de ock för öfrigt t«-
jrit hela.
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Bsskrifn. Hufvudet temligen litet och kröp*

pen smärt, långlagd, med lång vigglik stjcrt. Ögon

och öron mindre än hos de flesta i detta slägte. Ögon-

kretsen upptill afbruten, hvitaktig med många svar-*

ta bcrstfjädrar mellan öga och näbb,

Hufvudet och halsen ofvan svartaktiga, tätt be-?

stiödda med hvita fläckar, som på hufvudet äro

små och runda. Från bakre delen af ögat går ett

svart band som böjer sig i en båge kring örat och

slutas ned på sidan af halsen. Bakom delta står en

stor hvit fläck, och bakom denna, nå båda sidor af

halsryggen, en svart fläck ; och en dylik finnes midt på

halsryggen. Kroppen cfvan brun med hvita fläckar;

dessa äro större pch stå tätt på skuldrorna, på hvilkas

utsida de bilda en end.a mycket lång hvit fläck.

Framryggen nästan ofläckad"; öfvergumpen tecknad

med hvita tvärband, och vingtäckarne med rundak-

tiga hvita fläckar, tfndra kroppsdelarna hvita med

tättstående tvärlinierpå bröst, mage och undcrgump.

Strupen gråaktig. Tvärt öfver bröstet går ett Kvitt

bredt band, nästan utan fläckar. Benen ända till

klorna klädda med yfviga fjädrar, smutsigt hvita med

otydliga bruna, tvärstrek. Vingpennorna bruna, i

jnre fanet och (hos de flesta) i yttre kanten med

hvita runda eller på tvärs ovala fläckar. Stjerten

i, vigglik, med hvit spets och 7 — 8 hvita tvär-

linier, som på inre länen af sidopennorna bilda bre-

dare band. Näbben gul, öfverkäkens kant och hela

underkäken svartaktiga. Iris ljusgul. Längden i4 ^ —

*
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i5 tum; från vingleden till spetsen g| U Stjerten

7^ t. räcker 3f t. utom vingarna, vigglik, sidopen-

norna i£ tum kortare än de medlersta. i:sta ving-

pennan lika med 6:te ; 3:dje längst.

Honan något större, kring 16 tum, har mindre

rena färger och dess grundfärg inunder är smutsigt

hvit.

Vistelseort och lefnadssätt: Hök-ugglans egent-

liga stamhåll äro de stora ödsliga skogarna i Rikets

norra landskaper. I Herjedalen, Dalarna, norra Wer-

meland o. s. v. förekommer hon temligen talrikt.

Hon tyckes der intaga alldeles samma trakter som

Laf-Skrikan. Under vintren stryker hon vidt omkring

åt sydligare orter, och träffas då äfven, fastän myc-

ket sällan, i Skånes skogar. — I sitt lefnadssätt har

hon mycket gemensamt med Falkarna. Liksom dessa

jagar hon midt på ljusa dagen, och dess flygt är

hög och snahb. Vanligen sätter hon sig på den hög-

sta spetsen i en hög gran, och låter den långa stjer-

ten nedhänga. Stundom höjer hon stjerten, liksom

Göken, med hvilken hon då, på något afstånd, har

en icke obetydlig likhet. Hon är mycket skygg, och

svår att komma inom skotthåll.

Födämnen : Rottor, Lemlar och småfogel. Äfven

säges hon förtära Insekter,

Fortplantning : Dess näste skall hon bygga på
höga träd, och lägga två hvita ägg. — Dess hus-

hållning är dock hittills icke tillräckligt undersökt.
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Q, Ugglan med gleshåriga tår.

( Strix psilodactyla \

(Strix passerina Temm, men alldeles icke Linne'*].

Ar t ni. Ofvan gråbrun beströdd med hvita, dropp-
formiga fläckar ; halsen framtill Inrit, ofläckad, bröst

och mage rodbrimaktigt hvita med bruna lähgsflackar.

Stjerten med hvita tvärlinier och hvitaktig spets. Tär-
na nästan nakna, glest belagda med har.

Längd 8 — 9 tum.

Strix nudipes Nilss. Ornithol. Svec. T. p. 68. —
Strix nocttta ftetz. Fn. p. 84- (Retzii beskrifh.). —
Kieiner Kautz Becbst. N. D. 2. p. $6$. — Strix
passerina Temm. Man. d'QraithoL I. p. 92. —
Meyer Vogel Liv - u. Esthl. p. 36.

Anm. Äfven denna Uggla har af en och annan ut-
ländsk Ornitholog hlifvit ansedd för Linnés Strix pas-
serina. Men Linné kände i sanning icke och hav in-
genstädes heskrifyit denna fogel. Dess Strix passeri-
na är en helt annan art, hvilkct jag redan sökt ådaga-
lägga i Ornithol. Svec. ocli jag .skall nedanfore vidare upp-
repa det. I Ornithol. Svec. kunde jag derföre, ät den här
heskrifaa arten, alldeles icke hciiälla namnet S t r. pas-
serina, som orätt hlifvit den samma tillagdt af några
nyare Författare. Jag valde namnet S t r, nudipes cnie-
lan det var charactcriskt ; men jag fann snart, att samma
lamn förut hlifvit af Daudin tillagd t cu Amerikansk Ugg-
a. Jag har derföre ändrat det; men jag kan icke förmå
nig att med Herr Temminck hegå del, åtminstone likaså
'grofva misstag" alt kalla denna Uggla för S t r.

asserina, och den veikeliga S t r. passerina Lin.
r Strix a ca di ca Lin., — ett namn som alldeles
ke finnes i Linnés skrifter, och som, der. det finnes, hörer
Il en helt annan Art.

Beskrifn. Hela foglen ofvan gråbrun be-

rodd med hvita rundaktiga fläckar som på hufvu-

t äro mindre och tätare, på ryggen och vingtäckar-

3 större, ärt-lika ; strupe och bals framtill rent

*vila, ofläckade ; bröst och mage rostbrunaktigt hvita,

ied langsgående nästan sammanlöpande bruna fläc-
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kar. Vingpennorna bruna, i inre fanet med ovala, i

yttre kanten med trekantiga eller halfrunda hvita

fläckar, hvarigenom den hoplagde vingen, synes nä-

stan rutig. Stjerten tvär, af ryggens grundfärg, med

hvit spets och fem hvita tvärlinier. Tarserna fjä-

derklädda rostbrunaktigt hvita ; tårna nästan nakna

och glest belagda med borstlika hvita hår.

Näbben gulaktig, stark. Iris gul. Ögonkretsen

liten, ofullkomlig (upptill afbruicu). Öronöppningen

oval, icke stor. Tarserne tcml. höga; i:sta vingpen-

nan lika med 6:te, längre än 7.*de; 2:dra lika med

4:de; 3:dje litet längre, längst.

Vistelseort : Denna Uggla är en af Sveriges säll-

syntaste fåglar, och hon är, så vida man vet, ej mer

än en enda gång funnen hos oss, neml. i en kyrka

på Skånska slättbygden. Dess stamhåll äro eljest

gamla förfallna byggnader, äfven midt inne i städer-

na, kyrkor, torn, murar, gamla ihåliga träd o. s. v.

A n ra. Dess lcfnadssält är mig icke af egen erfaren-
het bekant. En del påstår att denna Uggla ser ganska godt
vid dagsljuset, och att hon då jagar Svalor och andra små-
foglar. Hrr Bcchstein nekar detta, och försäkrar att hon
bländas af sol-ljuset. Hon har dock alla yttre charaktcrer
af en dag -uggla, och synes mig böra dela lefnadssätt
med följande Art, hvilken visserligen icke bländas af dags-
ljuset.

Födämnen: Småfogel, rottor och möss af alla

slag, samt insekter.

Fortplantning: Sina ?. — 4 hvita, rundaktiga ägg

lägger hon i springor i gamla murar, under tak, el-

ler i ihåliga träd.
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4, Sparf-Ugglan, (Strix passerina,, Linn.)

Artm. Ofvan askegråaktigt brun, beströdd med
hvita punkter och smafläckar ; inunder hvit med längs-
gäende bruna fläckar. Stjerten med hvita tvärlinier.

Fötterna beklädda med yfviga dunfjädrar ända till

klorna.

Längd 6 i — 7 -§• tum.

Strix passerina, Lin. Faun. Svec. p. 26. — Syst.

JVat. I- p. 1 33. — Rudb. av. pict. fol. i63. —
Tengmalm Vet. Acad. Handl. 1793. p. 29^ —
Retz. Fn. p. 86. — Nilss. Ornith. Svec. I. p.

69. — Swavtz Svensk Zool. Haft. 10. fig. 56.— Strix pifgmoea Becbst. Nat. Deutschl, 2. p.

978- — Meyer Vögel Liv- u. Estbl. p. 38- —
'Strix acadica Temminck Man. d'Ornith. I. p. g6»

Anm. Det är donna och ingen annan fogel, som Linné
och med honom alla Svenska Ornithologer kallat Strix
passerina. Tillräkcligt hcvis härföre lemna deras be-
skrifningar och framför allt den citerade förträffliga figu-

ren hos Rudbeck, som Linné påtagligen haft för ögonen
vid bestämmandet af sin fogel. Utländska Ornithologer
hafva misstagit sig om denna Art, och tillagt namnet Str.
passerina åt helt andra, neml, än åt Str. funerca
Lin. än åt vår Str. psilodactyla. Detta var förlåt-

ligt då de ej hade tillgång till Robbecrs planche-verk, ett

hufvudvcrk vid bestämmandet af Linnés foglar i Fauna
Svecica. Men sedan man fått säker upplysning härom, kan
jag åtminstone icke inse, bvarföre man, med H:r Tem-
minck, skulle tillägga den Linneanska benämningen Strix
passerina åt en fogel som Linné aldrig sett och aldrig
beskrifvit. H:r Temminck. medgifver väl pag. g3, att Lin-
nes Str. passerina synes vara hans chouette c h e-

vé diette, men tillägger att "denna art af Linné äfven
fått namn af Strix acadica". — Detta är ett. underligt
misstag. Linné har icke någonsin eller någonstädes tillagt

någon fogel namn af Str. acadica. Latham har i sin Sy-
nöps. I. t. p. 149. n. 38. beskrifvit en Uggla under namn
af A c a d i a n owl, orb derifrån har G-mclin i sitt Syst.

fått sin Str. acadica; men denna Uggla är Nord-
amerikan -.k. och tyckes äfven till färgen vara så betydligt

skild från Linnés Strix passerina, att om man fom-
för denna m<:d Lathams Acadian owl, synes nian vis-

serligen icke halva skäl att förena dem.
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Beskrifn. Hannen: Hela foglen ofvan mörkbrun

med askegrå anstrykning, samt beströdd med hvita

punkter oeh småfläckar. Örontrakten med tvärgående,

böjda, hvita och svartaktiga linier ; mellan öga och

näbb en svartaktig fläck. Undra kroppsdelarna hvi-

ta ; från strupen nedgår åt båda sidor en rent hvit

fläck som utbreder sig och bildar en trekant; b*ö-

stet tecknadt med bruna nästan sammanlöpande fläc-

kar, som på dess sidor äro tvärgående ; magen med

skilda långsgående strek. Vingarna bruna, i yttre

kanten och i inre fanet med hvita fläckar. Stjerten

temligen lång, tvär, brun med hvitaktig spets och

4 — 5 hvita, nied mörkbrunt infattade tvärlinier.

JNäbben gröngul med ljusare spets. JNäbbhuden

uppdrifven, hvälfd bakom de rundaktiga näsborrar-

na. Iris skönt gul. Ögonlockens kanter bruna. Ögon-

kretsen liten, ofullkomlig, upptill afbruten. Öron-

öppningen liten, oval. Tarser och tår tätt beklädda

med yfviga, dunlika, hvita, utvändigt något brunakti-

ga fjädrar, ända till klorna ; dessa äro svartbruna,

teml. långa, mycket spetsiga. Fotsålorna gula. i:sta

vingpennan z—To/, 2:dra:zz:6; 3:dje och 4:ae längst.

— Stjerten i{ t. räcker |- tum utom vingarna. —
Längden 6 i tum ; vingbredden 1 1 tum.

Honan är större, men har samma färg som Han-

nen, utom det att hon ofvan stöter mindre i aske-

blått och dess bruna långsfläckar inunder äro glesa-

re. Längd 7 -i tum; vingbredden i3* tum.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna vår minsta

Uggla, och som icke är större än en Domherre, men
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ined något större hufvud, liar sitt tillhall i tiita sko-

gar, och tyckes oftare förekomma i Rikets medlersta

Landskaper : Smaland, Blekinge, Halland, Uppland

m. ra. , än i det sydligare Skåne. Dock synes hon

allestädes böra räknas bland de mindre allmänna fog-

larna.

Sparf-ugglan är en verkelig Dag-uggld, som icke

blott flyger, utan äfven jagar midt på ljusa dagen,

utan att märkbart besväras af dess sken. Då hon

om vintertiden framkommer till gårdarne, blifver hon,

liksom andra roffoglar, omgifven af sparfvar, hvilka

med skrik och larm följa efter henne. Dock ser' man

dem alltid hålla sig på något afstånd, och vid dess

minsta rörelser flyga de förskräckta undan. De tyc-

kas af instinkt känna sin fara ; ty Sparfugglan fly-

ger ganska snabbt, samt äger både mod och styrka

att tukta dem. — I bur kan man med småfogel

underhålla denna lilla vackra Uggla. Hon klättrar

der både med näbb och klor, liksom en Papgoja. Nå-

got annat läte än ett qvittrande : kirr, kirr, låter

hon då icke höra.

Födämnen: Dessa bestå i rottor och småfoglar,

hvilka hon fångar midt på ljusa dagen. Innan hon

förtär sitt rof, befriar hon det med sorgfällighet från

fjädrar och hår. — Äfven säges hon förtära In-

sekter.

Fortplantning: Sitt näste lägger hon uti ihåli-

ga träd. Dess ägg äro hvita och till antalet vanli-

gen 4-
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II. Nattugglor. (Noctua.)

Hufvudet stort ; ögonkretsen stor, fullkom-

lig, omgifuen med en slöja, d. ä. en krans

of täta, uppstående, fjällikt lagda fjädrar.

Öronöpp ningen mycket stor, halfmånformig,

framtill tillsluten med en fik af huden. Fjä-

derbeklädnaden mjuk, yfuig, huarigenom krop-

pen synes mycket undersättsig; i:ta vingpen-

nan vanligen ej längre än dem af 2:dra ord-

ningen, alltid kortare än q:de; merendels

äro 4:de och 5: te de längsta.

De hithörande Ugglor bländas af dags-

ljuset, hvarföre de dölja sig om dagen på
mörka ställen i skogarna bland lof och qvi-

star, i ihåliga träd, i murar, torn, o. s. v.

ooh framkomma först i skymningen, då d©
anställa sin jagt.

5. Lapp-Ugglan. (Strix Lappo-
nica, Sparrm. )

Artm. O/van brun beströdd med gulaktiga och

hvita tvärvägor ; inunder hvit med bruna tvärstrek pä
kals och bröst, och långsgående fläckar på magen;
några stora hvita fläckar på skuldror och vingtäckare.

Stjerten lång, rundad, gråbrun, med gråa spräckliga

tvärband och mörkbrun spets.

Längd 2 fot 2 — 4 turn *

Strix Lapponica Sparrm. Svensk Ornithol. (med en
misslyckad figur). — Nilss. Ornithol. Svecica I.

p. 58. — Barred owl Pen. Aret. Zool. 2. p. a34-

— Strix nebulösa Teram. Man. d'Ornitn. I. p.

88. och troligen äfven Strix lapponica Tejam. \.

c p. 81.
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Anm. Detta är deu Uggla som i Paykullska, Thnn^
bergska och Stockholmska Muséerhc kallas S t r i x L a p-
poaica. Det var afl. Prof. Sparrman som först tillade

henne detta namn; men den figur han deraf lemnat är

mindre göd. Prof. Retzius införde dcfcfler denna Art i

sin edition af Fauna Svecica ; men då denna vördnadsvär-

de Lärde aldrig hade tillfälle att se sjclfva foglen, måste

han hämta beskrifningen déröfver af andras skriftligt med-
delade uppgifter. — Detta har jag måst anföra, tå en hos

Temminck p. a. st. under namn af Strix Lapponieä
Reta. beskrifven Uggla synes mig tvetydig. Att min Strix
Lapponica är identisk med Sparrmans; är sa mycket
säkrare som jag haft tillfälle att undersöka just samma
exemplar som H:r Sparrman låtit gravera 5 och att denna

art är just den samma som H:r Temmincks Strix ne-
bulösa och Pennania Barred O w 1, ser livar och en som
iemförer beskrifningarna. Om derförc Herr Temmincks
Strix Lapponica är en från denna skild art, som Hr
T. föreger, men hvarpå men dock tills vidare torde få

tvifla ; sä bör den väl ej hära ett namn ; hvilket redan

längesedan blifyit tillagdt en annan.

Beskrifn. Hufvudet ganska stort. Näbben

ljusgul nästan helt och hållet gömd i fjädrar. Ögon-

kretsen stor, fullkomlig askegrå med koncentriska

(kretsformi^a) bruna linier och en stor hvit fläck

framtill mellan näbb och ögon; bakom denna, pä

främre sidan, är ögat till hälften omgifvet af en balf-

månformig svart fläck. Ögonkretsen omgifven med en

krans (slöja) af täta fjällikt stälda, af svart och

eulaktigt på tvärs bandade fjädrar. Benen kläd-

da med vfviga fjädrar ända till klorna, och dessa hår-

lika fiädrar bortgomma nästan den inre hvita hälften

af klorna; den yttre hälften är svart.

Kroppen ofvan mörkbrun ; hufvudet och halsen

tecknade med bruna och gulaktiga eller hvita tvär-

fläckar på fjäderkanterna, hvarigenom dessa delar

synas ofvan nästan beströdda med hvita eller gul*

aktiga vågor; ryggen och vingtäckarne på tvärs
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spräckliga med hvitt och gulaktigt ; iiågra stora hvi-

ta fläckar finnas på de närmaste vingtäckarena och

på skulderfjädrarna. Halsen framtill och bröstet hvit-

aktiga med bruna långsfläckar och tvärlinier ; undra

delen af bröstet och magen hvita med långsgående

bruna fläckar utan sidovågor. Slaksidorna och stjer-

tens undre täckfjädrar med tvärgående vågformiga

linier. Benen smutsigt hvita med otydliga bruna

tvärlinier. Vingpennorna med gråa spräckliga eller

(på några af de yttre) hvita tvärband. Vingarnas un-

dre täckfjädrar bruna med tätt strödda hvita fläckar.

Stjerten gråbrun, mot spetsen mörkare brun, med

5 — 6 en half tum breda gråa, spräckliga tvärstrek ;

de två medlersta pennorna stundom öfver allt spräck-

liga, utom i den dunklare spetsen ; stjerten inunder

hvitaktig, på inre pennfanen spräcklig, samt med ett

bredt mörkbrunt band i spetsen. Längd 2 fot 4 t.

;

från vingleden till spetsen 17^. tum. Stjerten 12 t.;

utom vingarna 4 2 tum. i:sta vingpennan 2^ tum

kortare än 2:dra ; 2:dra 1 |- tum kortare än 3:dje

;

4=de och 5:te en half tum längre, längst. Stjerten

rundad ; dess sidopennor 1 ^ tum kortare än de

medlersta.

Anm. Ett annat undersökt exemplar ar i alla di-
mensioner litet mindre.

Vistelseort : Lapp-ugglan förekommer på vår

halfo endast i de trakter, som äro belägna inom och

i grannskapet af polcirkeln. Ännu aldrig har mau
sett henne i de sydligare provinscrne.

Dess lefnadssätt och hushålling är mig icke af

egen erfarenhet bekant; men hon är identisk med
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den Nordamerikanska Strix nebulösa Gniel. , och 01»

donna vet man att hon föder sig af harar, rottor och

alla slags vilda bönsarter ; lägger sitt bo i träd och

värper två runda, hvita ägg.

6. Slag-Ugglan» (Strix liturata, Thunb.)

'Ar t m. Ofvan gråaktig med bruna och hvita

långsfläckar ; inunder hvitaktig med bruna långsga-

ende strek. Stjerten läng, vigglik, brun med hvit

spets och 5 — 6 hvitaktigt gråa tvärband.

Längd 22 — 24 tnin.

Strix liturata Nilss. Ornith. Svec. I. p. 5g. — Strix

uralensis, Pall. Itin. I. p. ^55. — Lepechin Réis.

2. p. 181- tab. 3. — Temm. Man. d'Ornith. I.

p. 84- — Strix macroura Meyer Vögel Liv - u.

Esthl. p. 29.

Anm. Strix Lindroth ii Sparrm. Svensk. Om.
fig. synes mig vara en utblekt varietet af denna Art.

Beskrifn. Till hela formuttrycket (habilus)

synes mig denna Uggla komma närmast Katt-ugglan

(Str. Aluco), med undantag af den längre vigglika

stjerten. Liksom hos denna är hufvudet stort och

kroppen undersattsig. Ögonkretsen stor, fullkomlig,

ljustgrå med svartaktiga fjäderspolar och fram t fl l

med många svarta hårlika strålfjädrar, omgifves med

en krets (slöja) af täta, fjällikt lagda, hvit- och svart-

aktigt fläckiga fjädrar. Näbben gul till en stor del gömd

bland de svarta borstlika fjädrar som från ögon-

kretsen ligga framåt. Öronöppningen stor, i tum läng

med en flik framtill som tillslutar honom. Benen

klädda med smutsigt hvita, nästan omärkligt fläckiga,

dunfjädrar, hvilka på tårna äro kortare och dessa
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äro i ändarna något nakna (liks. hos Str. Aluco).

Klorna vid roten gulaktiga, utåt svartaktiga.

Hela foglen ofvan gråaktigt brun med langsgå-

ende hvita fläckar : medlersta delen af hvarje fjäder

på hufvud, "hals och framrygg är mörkbrun och dess

sidor hvita eller tecknade med hvita ovala fläckar. De

yttersta skulderfjädrarna hvita med ett smalt brunt

strek åt spolen ; de öfriga skulderfjädrarne och de

öfversta vingpennorna gråa med långsgående bruna

fläckar på de förra och tvärband på de senare. Un-

dra delarna hvita med smala svartbruna strek långs

åt fjäderspolarna och utan minsta spår till tvär-
.

strek. Vingpennorna med bruna och hvitgråa (de

förra en tum breda, de senare något smalare) tvär-

band och hvit spets. De öfra minsta täckfjädrar-

na samt bakryggen bruna ofläckade ; de öfriga

täckfjädrarna med större och mindre hvita fläckar.

Stjerten brun med 5 — 6 hvitgråa tvärband och

hvit spets. — Längd 2 fot ; från vingleden till dess

spets 145- tum; Stjerten 11 tum, räcker 4 — * *

utom vingarne, något vigglik, dess sidopennor 2 tum

kortare än de medlersta. i:sta vingpennan nära 2^
tum kortare än 2:dra ; denna 1 i tum kortare än

3:dje ; 4 ;de något kortare än 5:te som är längst.

Tarsen a| tum.

Anm. Denna Leskrifning år tagen af original-exem-
plaret till den anförda benämningen. Det förvaras ännu
i Grillska Museum på Söderfors under N:o 17. EnliVt D:r
Lindroths anteckning i den skrifna krtalogen var det Prof.
Thunberg som först tillade foglen namuet Str. liturata.
Benämningen Str. Uralensis Pall. torde väl vara äl-

dre; men den är såsom local-hcnämning mindre riktig?
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och don af mig begagnade är redan längesedan genera tryck-
ta skrifter bringad i omlopp. — Ett till storlek och färg

nicd det beskrifua alldeles likdant exemplar äger jag sjclf

fi än Wermeland, och detta är en Hona skjuten i Juni må-
nad. I några Museer forvaras individer som till alla di-

mensioner äro något mindre, neml, längden i fot 8 tum ;

från vingleden till spetsen i3 \fi t. Stjcrten 10 if* tum
räcker utom vingarna 3 — \ tum ; men färgen är allde-

les densamma. Troligen äro dessa Hannar.

Vistelseort : I skogarna uti Sveriges och Norri-

ges nordliga Landskaper förekommer denna fogel,

och som det synes, icke just sällsynt. Ända ned i

Uppland och Wermeland har han flera gånger blif-

vit skjuten, äfven midt under Sommaren, hvilket

tyckes visa att foglen också i dessa trakter fortplan-

tar sitt slägte *). Eljest anser man polar-länderne

för dess egentliga stamhåll.

Fodämnen : Dessa bestå i rottor, småfoglar, ri-

por, hjerpar o. s. v.

Fortplantning : Hon säges lägga sitt bo uti ihå-

liga träd och värpa 3 — 4 hvita ägg.

7. Katt-Ugglan. (Strix Aluco^ Linn.)

Artm. Spräcklig af brunt, grått, rostgult och

hvitt med längsgaende mörkbruna, i kanterne vaglikt

spräckliga strek, samt en stor långsgående hvit fläck

p3 skuldran.

Strix Aluco, Nilss. Ornithol. Svec. T. p. 60. — C/roK

-

ef te hulotte, Teram Man. d'Ornith. I. p. 89- —
Nachtkautz Bechst. Nat. Deutschl. 2. B. sid. g3o.

*) Det förutnämnda Hon-exemplaret är skjutet i Norra
Wermeland den 2:dre Juni, af Herr (jfvcr-Jägmäst. H.
Falk, och godhetsfullt mig tillsändt jemtc flera säll-

synta foglar. Hr Falk gör äfven den anmärkning att

denaa Uggla hörer till Natt-Ugglorna.
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— Strix Aluco Lin. Fn. Svec. p. a5. n. 7a»
(Hannen). — Strix striduld Lin. Fn. p. 26. n.

77. (Honan). — Sv. Baruggla, Kattuggla, Natt~
uggla> Sknk-uggla; Norr. Nat-uggle.

Anm. Att Strix Aluco och S t v i d u 1 a, Lin. är
én och samma Art bevises bäst genom Rudbecks fogelverk,
jcmfordt med Linnés Fauna. Se Ornith. Svec. 1. p. 61. Obs.
*— Vet. Acad. Handl. 1816. p. 5o.

Beskrifn. Om man borttager tvärvågorna

hvaraf de mörkbruna långsfläckarna infattas, och

tänker sig stjerten något längre; så har man full-

komligt bilden af föregående Art, både till form och

färg.

Hufvudet mycket stort. Kroppen kort och un-

dersättsig. Ögonen stora , framstående. Iris svart.

Näbben gulaktig till större delen gömd bland de

borstlika fjädrarha ; näbbhuden grönaktig. Ögonkret-

sen stor, fullkomlig, ljust grå, med' afbrutet svartak-

tiga fjäderspolar och framtill med många svarta har*

lika strålfjädrar, omgifves med en krets ( slöja ) af

täta, fjällikt lagda, af brunt, rostgult och hvitt tvär-

fläckade fjädrar. Oronöppningen stor, något mer än

1 tum lång med en flik framtill som tillslutar ho-

nom. Benen och tårna klädda med smutsigt hvita,

utåt småfläckiga dunfjädiar ; tårna i yttersta ändan

något nakna. Klorna vid roten gulaktiga, utåt svart-

aktiga.

Alla Öfra kroppsdelar tecknade med långsgående

mörkbruna fläckar mellan hvilka de äro fint på tvärs

spräckliga med brunt, rostgult eller grått och hvitt:

hufvudet ofvan, halsen och främre ryggen m*r mörka,

de bruna fläckarne mer svartaktiga och tätstående.
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På de yttre skulderfjädrarna stå stora hvita fläckar

som tillsammans bilda ett långsgående rent hvitt

Land. På vingarnas större täckfjädrar finnas äfven

stora hvita fläckar. Undra kroppsdelarna hvitaktiga

med långsgående svartbruna, i kanterne med brunt

på rostgul botlen vattrade fläckar. Undergumpen

hvit med bruna pil-lika fläckar. Vingpennorna med

bruna och rostgråa, oredigt fläckiga tvärband. Stjer-

ten kantig, dess pennor med bruna och rostgråa ore-

digt fläckiga tvärband och hvitaktig spets ; det med-

lersta pennparet helt spräckligt, utan tvärband. —
Längd l4 — *5 tum; vingbredden 2 fot 10 tum.

Stjerten 6 i tum, räcker nära två tum utom vin-

garna. i:sta vingpennan mycket kortare än 2:dra,

af lika längd med o/.de ; 2:dra kortare än 6:te; 3:dje

kortare än ^:de som jemte 5:te äro längst.

Honan är i allmänhet mera rödbrun än Hannen
;

neml. ofvan rödbrun der hannen är grå eller hvit;'

den stora fläcken på skuldrorna samt grundfärgen på

undre kroppsdelarna rostgulaktigt hvit. Ögonkrelsen

rostbrunaktigt grå, framtill (vid näbben) med mån-

ga svarta hårlika fjäderstrålar.

Ungarna likna Honan.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna är den all-

männaste af alln våra Ugglor. Dess stamhåll om
sommaren äro skogarna, isynnerhet täta löfskogar

med gamla ihåliga träd. Här sitter hon dold om da-

gen i bergsklyftor, i hål uti träd, ejler bland de la-

taste grenar och snår. Först i sfymningen lemnar

hon denna hviloplats och flyger ut på jagt. Om vin-
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tren visar hon sig ej sällan i trädgårdarne och vid

husen, äfven på slättbygden. Dess flygt sker utan

det minsta buller, emedan dess vingpennor äro utom-

ordentligt mjuka och veka. Under parningstiden har

hannen ett tjusande läte : hull- huk- hull- huhuh. Ho-

nans läte är deremot mer skrikande.

Födämnen: Denna Uggla jagar aldrig om dagen,

utan blott i skymningen eller i månskenet. Hon för-

tär rottor, fältmöss, mullvadar, samt grodor och

skalbaggar. Också griper hon
_
någon gång små fog-

lar då de sofva, eller då de äro fångna i snara. Om
vintren då rottorne samla sig i ladorne och sädes-

stackarne, infinner hon sig äfven der och förtär dem.

Stundom besöker hon också dufslagen.

Fortplantning: Till näste väljer hon vanligen

något öfvergifvet korpbo eller kråkbo ; *tundom ihå-

liga träd, bergshålor o. s. v. Dess 3 — 4 hvita, nä-

stan runda ägg finner man vanligen i början af April.

Under äggen finnes nästan ingen bale, blott litet

smolk.

Nytta och skada: Denna Uggla, liksom dess

flesta samslägtingar, är mycket mer nyttig än skad-

lig. Hon förtär och utrota en mängd skadliga rott-

arter, och högst sällan griper hon någon ung dttfva

eller annan nyttig fogel.

8* Perl-Ugglan. (Strix funerea, Lin. Fn.)

Artm. Ofvan kastanjbrun med hvita fläckar;

inunder oregelbundet brun- och hvit-fläckig. Stjerte»

med parvis stälda hvita fläckar och dylika i yttre fa-
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nen af de främre vingpennorna. Fötterna klädda med
yfviga dun.

Längd 9 | — 10 tum.

Strix funerea Niiss. OrnitL. Svcc. T. p. 66. — Noctua
major &c. Rudb. av. pictae fol, 17©, och der-.

ifrån Strix funerea Lin. Faun. £>vec. n, 70. —

»

Noctua major &c. Rudb. av. pict. fol. i65, och
derifrån Strix .... Lin. Fn. 11. 74. -^ Strix
noctua Tengm Vet, Acad. llandl. 1793. p. 2%
Strix Tengmalmi Gmel. Syst. I. p. 2.91. Latb,
Ind. I. p, 64. Tomm. Man. d*Oruitli. I.*p. 94. •=-*

Ärw dasypus Reehst. j\fa t. Deiiochl, 2. p, 972»
Meyer Liv- u. Esthl. p. 37,

Eeskrifn. Näbben gulaktigt (mörknar efter

foglens död), till en stor del gömd i framåtliggan.-»

de hårlika fjädrar frän ögonkrelsen. Näsborrarna,

runda med uppdrifven hvälfd näbbhud. Iris skönt

gul. Ögonkretscn som är stor, fullkomlig, hvit, utåt

skuggad af svarta fjäderstrålar och inåt (mellan figa.

och näbb) tecknad med en svart fläck, omgifVes

med en krans (slöja) af svartbruna hvitfläckiga f]iU

drar. Öronöppningen stor. RIorna svartaktiga, långa,

mycket skarpa. Fjäderbeklädnaden mycket yfvig, tät

och silkesmjuk.

Hela foglen ofvan mörkt rödbrun eller kastanj-

brun med hviia Häckar; dessa äio på hufvudet små

rundaktiga och talrikare ; på halsryggeu och skul-

derfjädrarna större och bredare (bilda tillsammans

på de senare en stor långsgående fläck
) ; på ryggen

få eller inga
; på vingtäckarne små, runda, pei 1-

formiga. Undre kroppsdelarna tecknade med oregel-

bundna bruna och hvita fläckar: neinl. hvarjc fjä-

der brun med en hvit rund fläck i hvardera fanet,
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eller ett hvitt band framför spetsen. Benen täckta

ända till klorna med täta yfviga dunlika fjädrar,

smutsigt hvita, oredigt brunfläckiga. Vingarna af

ryggens färg; de yttersta vingpennorna i yttre kan-

ten och i inre fanet med hvita fläckar. Stjerten kan-

tig brun med 4 — 5 parstående hvita fläckar; spet-

sen enfärgad ('ej hvit). — Längd o,|- — 10 tum;

vingbredden 22 tum ; från vingleden 7 tum ; stjer-

ten 4 tum, räcker knapt 1 tum utom vingarna. i:sta

vingpennan kortare än 7=de ; 2:dra något kortare än

3:dje som är litet längre än 4 ;de och längst.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna Ugglas stam-

håll under sommaren äro stora och vilda skogar i de

norra trakterna af vår hallo. 1 norra delen af Wer-
meland, Dalarna, Herjedalen, m. m. samt i Norrige,

åtminstone ända till fjällryggen, förekommer hon un-

der denna årstid. Huru långt mot norden hon fin-

nes, samt om hon är mer eller mindre sällsynt, kän-

ner man ännu icke bestämdt. Såsom mera tillhöran-

de natten än dagen, är dess historia svår att utreda,

och åtminstone ännu icke fullständigt utredd. Mot

vintrens annalkande, i Oktober och November måna-

der, infinner hon sig äfven i Skåne, och förekommer

då, fastän mera sällsynt, i skogslundar och trädgår-

dar. Hon sitter vanligen gömd bland de tätaste gre-

narne, eller tryckt mot stammen. Man ser henne

aldrig jaga om dagen ; hon är föga skygg, och man
finner lätt att dagsljuset besvärar henne. Blir hon

uppskrämd t. e. af en kastad sten e. d. , så flyger

hor» väl omsider ; men dess flygt är osäker och väck-
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ande, och hon sätter sig äter, så snart hon finner

ett passande gömställe.

Fodänmen : Dessa äro i synnerhet rottor och

småfoglar. Äfvcn skall hon förtära insekter.

Fortplantning : Hon f äges lägga sina 3 — 4 hvita

ägg uti ihåliga träd.

Andra Fa mil i en,

Ufvar, (Bubo,)

Hufvudet med två fjäderbuskar som hinna

uppresas- öfver öronen,

9» Berg-Ufven. (Strix Bubo, Lin.)

Artm. O/van fläckig och spräcklig med svart,

ockergult och grott. Magen, sidorna och undergnmpen
tecknade med tvärgående smala, bruna linier. Fjäder-
buskarna langa och nästan helt svarta.

Längd 2 fot 2—4 tum.

Strix Bubo Lin. Fn. p. 24. — Retz. Fn. p. 76. —
JVilss. Om. Svee. 1. p. 52. — Lath. Ind. Oro.
1. p. 5i. — Le grand Duc, BufT. Ois. I. p. 322.

t. 22. — pl. enl. 4 »5. — Great eared Owl, Lath.

Syn. I. p. 116. — Grosse Ohrmle, Bechst. IV. D.
2. p. 882. — Sv. Uf, Hornuf, Berguf. Norr.

Bierg-ugle, Berg-nle, Ropcr. Lapp. Lidnoh.

Beskrifri. Kroppen ofvan fläckig och spräck-

lig med svart och ockergult, samt med något hvitt

eller grått på skuldror och vingar; inunder ocker-

gul med långsgående svarta fläckar på hals och

Bröst, och med tvärgående dylika linier på mage,

sidor och undergump. På strupen en hvit fläck.

Fjäderbuskarna öfver öronen långa (kring 5 tum) r
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svarta, i inre fanet med ockergult spräckliga. Stjer-

teu rundad, längre än vingarna, med mörkbruna och

ockerfärgade, spräckliga tvärband. Fötterna ända till

klorna tätt beklädda med smutsigt ockerfargade

,

otydligt brun-vattrade fjädrar. — JXäbb och klor

blåaktigt svarta. Iris rödgul. Klorna ljust bruna.

Jionan är all lid något större än hannen, har

något ljusare fjäderbeklädnad och saknar den hvita

fläcken på strupen.

Vistelseort och lefnadssätt : Eerg-ufven förekom-

mer mindre sällsynt nästan öfver allt på halfön, från

Skåne ända upp i polarländerne. Dess tillhåll äro

bergiga och klippfuila trakter, så väl skogbevuxna

som nakna. Äfven förekommer han på de klippiga

och skoglösa öarne vid Nordlandens och Finnmarkens

kuster. I det medlersta, bergiga och skogfulla Sve-

rige synes han vara mest talrik. Till Skånes slätt-

bygd kommer han endast under vintren, då han lik-

som Örnarna stryker vidt omkring efter rof.

Berg-ufven besväras icke mycket af dagsljuset ;

man ser honom ofta jaga före skymningen, och då

han sittande blir någon menniska varse, upflyger

han merendels redan på ett betydligt afstånd. Om
dagen flyger han vanligen lågt ; men om aftonen sti-

ger han ofta ganska högt i luften. Dess rysligt tju-

tande stämma höres under nattens stillhet vidt om :

kring. Den har, på afstånd hörd, någon likhet med
en i lifsfara stadd menniskas nödrop, och den har ej

sällan, hos vidskepligt folk, gifvit anledning till spök-
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historier *). — Berg-ufvens mod svarar mot des»

styrka och storlek. Mot kråkor och korpar förer

han ett beständigt krig, och han slåss stundom med

sjelfva Örnen och bortjagar honom. Då Jägaren ser

en mängd kråkor flyga i en krets i luften med skrik

och larm öfver en viss fläck, och derpå slå ned samt

åter sväfva upp, så kan han nästan vara säker att

der sitter en Berg-uf.

Födämnen : Dessa bestå hufvudsakligen i harar,

mullvadar, rottor och möss» Räfven är icke heller

säker för honom. Äfven dödar han unga kalfvar af

hjortar, rådjur och renar. Större foglar, såsom tjä-

drar, orrar, hjerpor, änder m. m. blifva ofta hans

rof.

Fortplantning: I bergsklyftor och hål lägger ho-

nan sina ägg, merendels utan särdeles underbädd.

Äggen äro vanligen 2 — 3, högst sällan 4> nästan

runda och till färgen hvita.

*) I kustbygdcrne och på öarne i det norra Norrige
omtalar man en gast, som man kallar Ropcren, och
som. stundom om nätterna låter höra sig från de klipp-
fulla öarna, der han med ett ängsligt båt-båt! till-

ropar de förbiscglandc. Denna förmenta gast, som
fiskarena tro vara någon drunknad kamrat, är ingen an-
nan än Berg-ufven. — I Tyskland skall Bcrg-ufven ge-

nom sitt skrik och larm, isynnerhet under fortplant-

ningstiden, ha gifvit anledning till fabeln om den vil-
da Jägaren. Jag får likväl anmärka, att i det fal-

let är Tyskarnes wildcr Jager alldeles icke det

samma som det man hos oss kallar Odens jag t, och
»om man får höra i luften om aftnarna efter solned-

gången i November och December månader, isynner-

het i vissa trakter af Luggndc och Oii-u'0 Härader i

Skåue. Detla liknar temligen en stöfvarejagt, och lär

härleda sig fil^n någon mot södren flyttande sjöfogcl-

art. *
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jo, Skogs-Ufven. (Strix Otus, Linn.)

Artm, Ofvan spräcklig med brunt, ockergult och

grått; inunder ljust ockergul med langsgaende bruna
fläckar, öronfjiidrama langa. Stjerten kortare än vin-

garna. Längd i fot 1^-2 tum.

Strix Otus Lin. Fn, p. 9.4. » Lath. Ind. Orn. I. p.
53. -ess Nilss. Ornith. Svec. I. p. 54> — Le moyen
Duc ou Hibou, P.ulT. Ois. T. p, 342. Pl. enl. 2g.— Die mittlere Ohreule, Be«hst. Kat. Deuschl. 2.

p. 896. — Longeared Owi Lath. Syn. I. p. 121.

— Sv, Horn-uggla,

Beskrifn. Hela foglen ofvan fint spräcklig af

brunt, rostgult och grått, samt långs åt fjäderspo-

larna tecknad med smala bruna fläckar. På skul-

drorna och vingtäckarna stå några större rundaktiga

hvita fläckar. Öronfjädrarne 6 — 8 till antalet och 1 ^
tum långa, svarta, i inre kanten hvita, i yttre rost-

gula. Inunder är foglen ljust oekerfärgad med långs-

gående, på sidorna vattrade, bruna fläckar på bröst

och mage. TJndergumpen och benen ofläckade. Ving-

pennorna vid roten rostfärgade, utåt tecknade med

bruna tvärband. Stjerten nästan tvär, med rostgula

och bruna tvärstreck. — Ögonkretsen stor, grå med
inblandad rostfärg på dess bakre del, och hvit fram-

till ; den omgifves med en krans af täta fjällikt

lagda, med hvitgult och brunt spräckliga fjädrar.

Öronöppningen mycket stor, tillslutes framtill med en

flik. Näbben svart, Iris brandgul. Stjerten 1 tum

kortare än vingarna. Vingbredden 3 fot.

Honan är större och något ljusare till färgen.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Uggla hö-

rer, åtnfinstone i det södra Sverige, till de mindre
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sällsynta Ärtorna. Om sommaren har hon sitt till-

håll i täta skogar, isynnerhet i sådana der många

gamla och ihåliga träd finnas; om vintren besöker

hon ej sällan de mindre skogslundar och trädgårdar

som finnas ^å Skånes slättbyggd, och stundom ser

man henne äfven i gamla förfallna stenbyggnader och

torn i städerna.

Hon tillhörer mera natten och är mer ömtålig

för dagsljuset än Bcrg-ufven. Om dagen sitter hon

derföre oftast dold ' bland de tätaste snår, eller på

någon gren och tryckt till stammen, eller ock. i nå-

got hål. Hon är icke heller så skygg som föregåen-

de. — Om en del af dessa Ugglor flytta mot vin-

tren åt sydligare länder, vet man ännu icke be-

stämdt ; men säkert är det åtminstone att de mot

vintrens annalkande str)rka omkring, stundom i floc-

kar af i o — 1 5, och infinna sig då i trakter der de

eljest aldrig förekomma.

Födämnen: Dess förnämsta föda består i rottor

och möss af alla slag: Fältmöss, vattenlemlar, mull-

vadar, näbbmöss o. s. v. Äfven förtär hon skal-

baggar.

Fortplantning: Vanligen lägger hon sina ägg i

något gammalt öfvergifvet kråkbo, dufbo, eller ek-

orrebo ; sällan i ihåliga träd eller stenklyftor. Äggen

4 — 5, hvita, näsan runda.

ii. Kortörade Ufven. (Strix bra.

chyotos, Lath. )

Artm. Ofvan mörkbrun ined rostgula fjäder-
kanter och fläckar ; inunder ljust ockergul med längs-
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gående bruna strek. öronfjädrarne korta, ögonkretsen

svart. Stjp.rten kortare än vingarna med rostgula och

bruna tvärband. Längd i3 tum.

Strix brachyotos Lath. Ind. I. p. 55. n. n. — Strix

tota flammea, Rudb. av. pict. — Lin. Fn. n. 73.

Striz brachyura Nilss. Örn. Svec. I. p.' 62. —
Hibou brachiöte. Tern. Man. d'Orn. I. p. 99. —
Strix Arctica Sparrra. Mus. Carls. III. n. 5i. —
Shori eared Owl, Pen. Brit» Zool. I. p. 204. n.

66. — Die Kurzöhrige Ohreule, Bechst. Is. D. 2.

p. 909.

Anm. 1. Denna Uggla och en figur deröfver hos

Rudbeck har varit den enda anledningen till införandet af

Strix flammea i Fn. Svec.

Anm. 2. I Ornithol. Svec. satte jag denna Uggla
bland de slätthöfdade, ej af okunnighet om dess korta öron-
fjädrar; ty dem har jag nämnt, pag. 64> utan af öfverty-

gelse att de flesta som behöfva examinera denna Art, icke

söka den bland Ufvarna. Det var derföre jag ej upptog
namnet Str. braehyotos, och att jag i dess ställe

kallade henne Str. brachyura, kom deraf, att hon, af

alla slätthöfdade Ugglor som jag sett, har den kortaste

stjert. — H:r Temminck förebrår mig i en not, att jag ökat

confu -donen genom en ny benämning. Jag för min del tror

att ingen confusion kan derigenom uppkomma, då man så

fullständigt utreder synonymien, som pä nämnde ställe skett

i Orn. Svec. — H:r Temminck erinrar i samma not att

hans Manuel d'0 r n i t h. utkom två är före min Ornith.

Svec. — Hvartill denna erinran bär tjenar, vet jag ej, om
icke att jag deraf borde lärt, att denna fogel borde till

Ufvarna; men det visste ju många före H:r Temminek !
—

För öfrigt får jag en gång för alla förklara, att då jag år

i8i5 skref min Ornith. Svccica, (1816 då jag reste i Norri-

gc trycktes boken och Förläggaren satte årtalet 1817 på ti-

telbladet), så hade jag aldrig hört H:r Temmincks namn,
långt mindre sett hans bok.

Beskrifa. Kropps formen som hos föregående

Art; men hufvudet mindre. Öronöppningen stor,

halfmunformig. Ögontrakten Icmligen stor med en

svart fläck, hvaii ögonen ligga. Slöjan smaspräcklig

af svarlbrunt och rostgult, samt med en större svart-
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brun fläck på sidan. Öfver Öronen på pannan sitta

några få ( 2 — 4) fjädrar, kring £ turoiängre än de

andra, och hvilka foglen efter behag kali uppresa. På

en död fogel ligga de ned och öfverses då lätt;

Hela foglen ofvan mörkbrun med rostfärgade

fjäderkanter på hitfvud och hals samt dessutom rost-

gula fläckar på ryggen och vingarna ; inunder ljust

rostgul med långsgående bruna strek på bröst och

mage. Undergump och ben ofläckade. Underhakan

hvit. Vingpennorna af första Ordningen vid roten rost-

färgade, utåt med bruna och rostfärgade tvärband.

Stjerten med rostfärgade och bruna tvärband och

hvitaktig spets. — JVäbben svart. Iris gul.

Vistelseort och lefnadssätt : Pess tillhåll om som-

maren ärp de norra trakterna af halfÖn, och hon fö-

rekommer då äfven inom polcirkeln. Endast under

dess flyttning, höst och vår, träffas hon här i Skå-

ne. Under dessa vandringar på de nämnde årstider-

na, finner man henne icke sällan äfven på Skånes

slättbyggd i torfmossar och på kärraktipra ställen

bland högt gfäs, der hon om dagen döljer sig, och

uppflyger ej förr än man är henne mycket nära.

Stundom träffar man ett större antal tillsammans.

Födämnen: Isynnerhet rottarter. af alla slag. Uon

följer och förlär fjällrol torna under deras periodiska

vandringar; äfven lefver hon af grodor och insekter.

Fortplantning: Denna art ynglar endast i den

högre norden. Hon säges lägga sitt näste på marken

på någon tufva, i en myr bland högt gräs. Aggen

okända.
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Gångfoglar. (Ambulatores, Mig.)

Fötterna hafvct tre tär framåt, en bakat;

framtärna antingen alldeles klufna, eller och

är den yttersta hopvuxen med den medler-

sta, med en, tvä eller tre täleder.

Näbben af åtskillig form i kuifformig, kegelfor-

mig t syllik, m. m. rak eller något nedböjd,

alltid ba? (d. ä\ saknande näbbhud) vid

foten*

De till denna Ordning börande foglar ärö
de talrikaste i hela klassen. Vid första på-
seendet tyckes Ordningens charakter vara

blott nekande 5 ty den innefattar alla de
Landtfoglar, som hvarken äro Roffoglar, Klätt-

rare eller Höns *). Men ehuru en del af

dessa foglar både till storlek och lefnadssätt

äro mycket olika, så gripa de dock smånin-
gom och oförmärkt genom föreningslänkar i

hvarandra, och vid närmare betraktande finner

man en sådan likhet i organisationen, och
framför allt sådana omärkliga öfvergångar

från det ena slägtet till det andra, att det

är svårt att mellan dem uppdraga skarpa

gränser för afdelningarna, samt omöjligt att

deraf bilda flera skilda Ordningar.

*) Man jemföre Cuvib* Rcgne animal I. p, 334- —
H:r Bar. Cuvier kallar de hithörande foglar; lis

Pasu&saux,
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Till lefnadssattet äro de väl, i allmän-

het sagdt, ömnivoräf — d. v. s. de lefva bå-

de af anitnalisk och vegetabilisk föda *). Lik-

väl utgöra de i detta afseende, genom en
mängd öfVergångar, föreningslänken mellan
de af djurriket endast lefvande Roffoglarne, till

de helt och hållet växtätande Hönsen, De
Slägten, som hafva tjocka spetsiga näbbar

med mer eller mindre böjd öfverkäke, och
med en tand eller ett hak bakom spetsen,

närma sig mera Roffoglarna och äro dem äf-

ven i lefnadssattet mycket like» De njuta

icke blott insekter, utan de förfölja, döda

och förtära afven mindre däggande djur, fog-

lar och amphibier, och de äro till lefnads-

sattet så fullkomliga Roffoglar, att i detta af-

seende visst ingen skarp gränslinia mellan

dessa fogel-ordningar kan dragas, — Oför-

märkt blifva deras näbbar (genom en mängd
Slägten) mer och mer tunna och fina, och

de lefva i samma mån mer uteslutande af

insekter, (aldrig af fullkomligare djur),

och derjemte stundom af bär»

De deremot, som hafva kegelformiga,

mer eller mindre tjocka näbbar med hela

käk-kanter, utan någon inskärning eller taed,

aro nästan uteslutande fröätande ; och det i

samma mån, som deras näbbar äro mer tjoc-

*) Jag har deiföre börjat Ordningen med de Slägten

hos iivilka denna egenskap renast framstår, neml. med
Corvus, Garrulus; ej med Lanius, hos hyilkeu

Roifoglarnes idé« är mer utvecklad.
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ka och starka. De åter bland Helnäbbarna
t

hvilkas näbbar äro mindre tjocka, lefva der-

jemte af insekter, och ju tunnare deras nab,

bar äro, desto mer uteslutande insektätande

äro äfven dessa.

Deras mage är i allmänhet tjock och
muskulös, och det i samma mån som da

aro mer fröätande 5 de hafva vanligen två

mycket korta blindtarmar» Hos dem, som
fägna oss med omvexlande toner och melo-
disk sång, finnas vid larynx inferior en mängd
muskler, hvilka saknas hos andra foglar.

Deras flygt är, i allmänhet sagdt, icke

så hög, snabb och uthållande som Roffoglar-

nas; men icke heller så kort och afbruten
som Hönsens, Dock häri, liksom i den rela-

tiva längden af deras vingar samt i dessas

byggnad, variera de ganska mycket. — De-
ras bröstben har vanligen blott en enda in-

skärning på hvardera sidan vid bakre heaten*.

Dock har Blåkrakan två, och Biätaren ingen.

Alla hithörande foglar lefva i engifte,

eller hvarje hanne har ej mer än en hona. De
draga gemensamt omsorg om sin afföda, och
hos en stor del rufvas äggen vexelvis af beg-

ga könen. Vanliga åratalet af deras ägg är 6j
i somliga slägten är antalet något större.

De flesta arter tillhöra skogarna eller

fälten; en del bebo kala klippor, en del träffas

blott vid vatten, och några finnas endast vid

i



H4 Haknäbbar.

menniskors boningar. De bygga i träd, buskar,

bergsrefvor, murar, ihåliga träd eller på mar-

ken. Deras bo är mer eller mindre konstigt

bygdt, och bland dem träffas de, som i detta

afseende förråda den mest förvånande konst-

drift» De mesta uppehålla sig under fort-

plantningstiden parvis ensammaj en del äf.

ven då flockvis, oph många arter bruka att,

sedan ungarna aro uppfödda, slå sig tillsam-

mans i stora skaror och ströfra kring i sko-

gar och på falt»

Hannen är vanligen något större än ho-

nan, och dess fjäderbeklädnad oftast vackrare

och mer glänsande. De flesta rugga ej mer
än en gång om året, nemligen om hösten

;

men hos en stor del äger en partiel rugg-

ning om våren rum. De mista då en del af

sin för sommaren öiverflödiga vinterklädnad,

och hannarna få då vanligen en vackrare

dfägt och bli mer olika honorna.

Köttet är välsmakande och läckert hos
dem som mest lefva af korn, frö och bär;
men segt, hårdt och illa smakande hos do
omnivora med tjocka näbbar.

FÖRSTA UNDERORDNINGEN.

Haknäbbar. (Incisirostres).

Ofverkäkens kanter bakom spetsen med en
tand eller ett hak; spetsen mer eller

mindre nedböjd.
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Första Familien.

Tjocknäbbar, (Crassirostres),

eller

Kråkfoglar. (Coraces).

Näbben kegelformig, stark, medelmåttiga mer

eller mindre hoptryckt, något böjd dier rak*.

Näsborrarna täckta med framåtliggande styf-

va borstlika fjädrar, eller och nakna.

Benen temligen undersättsiga.

De hithörande foglar hafva sitt tillhåll

i skogarna, och några få bland dem uppe-
hålla sig i grannskapet af menniskors bo-

ningar.

De lefva i engifte; lägga sina bon på
träd, buskar, i hål i träd, murar, torn m. m.
Ofta bo flera par nära tillsammans. — Se-

dan ungarna blifvit fullvuxna, förena sig me-
rendels flera familier och ströfva kring i sto-

ra flockar. De lefva af säd, frön, frukter,

insekter, maskar m. m. stundom äfven af

rödblodiga djur. Deras kött är merendels
segt och odugligt.

Korp-Slägtet* (Corvus, Linn).

Näbben tjock och stark, oftast längre än huf-

vudet, utåt hoptryckt, något litet nedböjd.

Näbbsömen efter hela sin längd något båg-

formigt böjd.
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Näsborrarna vid näbbroten , rundaktiga

,

täckta med framätliggcmde styfva, borstlika

fjädrar frän pannan.

Fjäderbeklädnaden mindre yfvig (än hos

Skrikorna), mer härd.

Benen : Tärsen längre än mellantän»

Vingarna : i:sta vingpennan medelmåttig ; 2:dra

längre än 6:te ; ^:dje nästan lika med $:te

eller ^:de, som är längst.

Anm. Hos Skatan är dock ett annat förhållande mel-

lan vingpennorna.

Till detta Slägte höra de största foglar

i hela denna Ordning. De hafva nästan alla

en hög och säker, fastän icke just snabb

flygt. Deras vingar äro långa och vingpen-

norna tillspetsade, så att de under flygten ej

sluta tätt tillsaramans, utan äro utspärrade

från hvarandra likasom fingrar. — Dessa

foglar äro i egentelig mening allätande (omni-

vora) ; ty de förtära utan åtskillnad anima-

lisk och vegetabilisk föda, så väl frön, säd,

kärnor, frukt och grönsaker, som insekter,

maskar, ägg, fisk, afskräden och as m. m*
De hafva en ytterst fin lukt och de kunna
på ett betydligt afstånd uppvädra ett kada-

ver. De bruka nästan alla att gömma aitt

öfverflöd till en annan måltid. Åfven hafva

de den besynnerliga instinkten att samla och
undangömma allt det som glänser, fast de

icke kunna använda det, t. e, silfverskedar,

mynt, ringar m. nu samt andra gläntande
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metallbitar. Åfven glödande kol bära dé stun-

dom bort i sina gömställen, — De utnfårlta

sig genom list, slughet och läraktighet. Des-

sa egenskaper göra dem också skickliga att

mottaga ett slags uppfostran,. Några arter

kunna afven lära att temligen redigt tala.

De lefva nästan alla i stora flockar, åtmin-

stone efter fortplantningstidan.

I. Korpen. (Corvus Corax, Linn*)

A t t ta, Svart med purpurglans. Stjerten starke

afrundad. Näbben lika läng med tarsen.

Längd 2 fot.

Corvus Corax Lin. Fn. Sv. p. 29. Retz. Fn. p. 90. —
Nilss. Orn. Svec. I. p. 78. — Gmel. Syst. I. p«

364. — Le CorbeaUj Bulf. Ois. 3. p. i3. t. 2.

pl. enl. 49^. — Räven Lath. Syn. I. p. 367. —
Kolkrabe Recfast. N. D. 2. p. n 48- — Sv. Korp-
Sk. Ravn.

Beskrifn. Hela foglen svart med "skön pur-

purglans på öfra kroppsdelarna och på bröstet, samt

grön glans på stjert och vingar. — Stjerten starkt

afrundad. Vingarna spetsiga , räcka hoplagda till

stjertspetsen. Näbben lika lång med tarsen, stor och

tjock, täckt af pannfjädrarna (capistrum) ut öfve*

halfva längden, glänsande svart, äfven som benen.

Tarsen framtill belagd med G — 7 halfringar. Iris

med två cirklar; af hvilka den inre är gråbrun, den

yttre hvit. Längden 2 fot.

Honan är litet mindre, men till färgen lik Hannen.

Varierar tillfälligtvis: helt hvit eller gulaktigt

hvit. — Hvi-ta korpar äro, diksom alla albinos va-

rieleter, mycket sällsynta.
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Vistelseort och lefnadssätt: Korpen förekommer
i alla trakter af Skandinavien, frän det sydligaste

Skåne till de nordligaste delarna af Lappland. Han
yistas om sommaren så väl i de stora skogarna i det

inre af Jandet, som i skogslundarne och någon gäng

i trädgårdarne på Skånes slättbygd, samt på de nak-

na, klippfulla öarna vid Norriges kuster. — Dock
är han, i allmänhet sagdt, en sträckfogel, som om
sommaren förekommer mera i skogarna, och om vin*-

tren infinner sig mera på slätterne och vid kusterna.

Alla arter af detta slägte utmärka sig genom en yt-

terst fin lukt; dock. skall korpen häri öfverträffa

dem alla. Denna egenskap gör att han på ett för-

vånande afstånd kan uppvädra ett kadaver. Slug och

försigtig låter han sällan Jägaren komma inom skott-

håll *).

Dess flygt är hög och skön, isynnerhet om vå-

ren under parningstiden, då hanne och hona, vid

klart väder, stiga till en betydlig höjd i luften, och

rväfva der omkring i kretsar. Härvid låter han ofta

böra ett välljudande klong, klong; dess läte är eljest

ett sträft kräk, kräk, eller kruck, kruck.

Både unga och gamla kunna lätt tämjas och

lära äfven att uttala vissa ord. Man underhåller

stundom tama korpar på värdshusen i Tyskland och

p. fl. st. hvilka med sitt prat roa gästerna **).

*) Vid fiskare-kojorna på Norriges öar Ur dock korpen
mer tam och mindre rädd än jag funnit honom pä nå-
got annat ställe. Troligen derföre att han der aldrig

cfterställes.

*) Man herättar mänga anekdoter »m tama korpar, som
kunnat tala. Under Kejsare Tiberii tid gjorde en tam
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Mot Roffoglarna förer Korpen ett ständigt krig,

och om flera korpar på samma gång göra anfall,

måste den modigaste Roffogel gifva vika för dem. —
Man beskyller korpen för tjufnad, och derifrån har

man ordspråket: stjäla som en korp. Detta kommer

deraf att korpen, liksom alla dess samslägtingar, upp-

snappar och undangömmer allt det som glän.«er. —
Man påstår att denna fogel skall hinna till en gan-

ska hög ålder, neml. ända till hundrade år och der-

öfver.

Födämnen : Korpen är af en rofgirig natur. Ofta

griper han unga dufvor, änder, ripor, samt andra

vilda och tama ungfoglar. Ripor och andra höns-

arter, som blifvit fångade i snarorna, uppäter han ej

sällan. Äfven stjäler han fogelägg och förer dem bort

i näbben. Unga harar, lamm, mullvadar, näbbmöss,

rottor m. m. blifva ofta hans rof. Liksom Måsorna

uppsöker han musslor, sjöborrar m. m. vid stranden,

fattar dem med näbben och uppflyger med dem öf-

ver någon klippa, mot hvilkcn han låter dem falla

och sönderslås, för att åtkomma och förtära invåna-

ren. Vid fiskarekojorna, på öarna, der han i mängd

korp en lång tid mycket uppseende i Rom derigenom
att han om morgenen flög till torget och rådsplatsen,
och der helsade först Kejsaren, sedan Prinsarna Ger-
manicus och Drusus, och dcrefter Romerska folket. Då
denna korp sedermera blcf ihjälslagen af en Skomakare,
hvars arbete han nedsudlat, så gaf folket honom en
präktig begrafning och utdrefvo samt dödade bancman-
nen. — Då Kejsar Augustus en gång kom tillbaka till

Rom från en seger, så hälsades han af en korp som ro-

pade mot honom: Ave Caesar, Victor, Impc-
rator! (Välkommen Kejsare, Segrare, Herrskare!)
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förekommer, förtär han fisk och afskraden. — Bär

t. e. kräkbär, blåbär o. s. v. samt frukt s. s. päron,

äplen, kö'rsbär, potäter o. s. v. äter han ock. — Äf-

Ten går han gerna på kadaver.

Fortplantning: parningstiden infaller mycket ti-

digt, redan i Februari eller Mars månad. Sitt näste

bygger han i höga träd eller i stela klippor. Dess

3 — 6 ägg äro till färgen smutsigt gröna med sraä

bruna fläckar och strek.

Nytta och skada: Köttet är alldeles odugligt till

spis; men vingpennorna äro myckel eftersökta af

ritare, hvilka isynnerhet bruka dem att dermed draga

fina strek. Äfven brukas de till skrifpennor. Den

skada korpen gör ser man af dess födämnen.

2. Svarta Kråkan. (Corvus Corone, Liuu.)

Artm. Svart med violett glans; stjerten svagt
afnmdad. Näbben kortar: än tarsnu

Längd 1 8 — 19 tum.

Corvns Corone Gmcl. Syst, I. p. 565. — Lath. Ind.

Orn. I. p. 1S1. — Nilss. Otti. Sv. I. p. 79- —
La corneille noire Buif. Ois. 3. p. 45- t. 5. —
pl. enl. 483. — Tcmra. Man. d'Orn. I. p. 10S.— Carvion Crow Lath. Syn. 1. p. 370. — Rabén-
krähc, Uechst. N. D. 2. p. 11G7 Pä Gotll.RauL

Beskrifn. Hela foglen svart med stark vio-

lett eller stålblå glar.s. Stjerten svagt afrundad, längre

än de hoplagda vingarna. Näbben tjock (alldeles af

sanaraa form som hos Kråkan) täckt af borstfjädrar

inapt till hälften, och, från pannan räknadt, kortare

än tarsen. Denna är framtill belagd med 8 lin-
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gar. Vingpennorna : i:sta 3 f tum kortare än

3:dra ; denna i tura kortare ån 3:dje ;
^:de ^lict

längre och längst. Längden 1 fot 6 — 7 tum ; tärs.

2-| t. Näbben frän mun\iken af samma längd; mel-

lantän utan klo 1 i tum. Näbb och ben svarta. Iris

nötbrun.

Honan är mindre och har äfven mindre liflig

glan<.

Varierar tillfälligtvis : svart med en större eller

mindre hvit fläck på strupen. Cervus clericus, Mus.

Carlsson ; I. U 2. — Är en ung fogel. En dylik

skjöts äfven i Skåne för några år sedan.

Vistelseort : Denna kråkart är hos oss på fasta

landet sällsynt, och, så vida jag vet, förekommer hon

aldrig i de vestra och r.ordvcstra delarna af Sverige

eller Norrige. I de östra trakterna längs med Östersjön

träffas hon deremot stundom, och på Öarna Gottiand

och Öland finnes hon i större antal.

Dess tillhåll äro skogslundar som gränsa till

flacka fält, samt äfven ensamt stående fält-träd, träd-

gårdar m. m. der ängar och åkrar finnas i grannska-

pet. — Om hösten slå sig flera familier tillsammans

och stryka omkring i stora skaror ; och mot vin-

trens annalkande tyckas de flesta flytta åt sydligare

länder *). Dock träffar man, äfven under vintren,

en och annan hos oss.

Fodämnen: Rägnmaskar, Insekter, fältmöss, ägg,

fogelungar, frö, korn, frukter, bär, kadaver m. m.

*) Redan i'slutet af September hade de lenmat sina som-
mar-stationer på Öland.
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Fortplantning: Sitt näste lägga de bland -gre-

narne på träden. Merendels bygga flera i samma trakt,

dock aldrig mer än ett par i samma träd. Honan

lägger 4 — 6 blågröna ägg beströdda med stora och

små askegråa och olivbruna fläckar.

Anm. Denna Kråka säges para sig och frambringa
ungarmed Gråa Kråkan i de sydliga och östra trak-
terna af Europa, der foglen är sällsynt. Om detta samma
äger rum hos oss, vet man ännu icke.

5. Gråa Kråkan. (Corvus Cornix, Linn.)

A r t m. Askegra med hufvudet vingarna och stjer-

ten svarta. Längd 1 fot 7 — 8 tum.

Corvus Cornix Lin. Fn. p. 3o. — Retz. Fn. p. 92.— Lath. I. p. 1 53. — Nilss. Om. Sv. I. p. 82,— Comeille mantelée, Buff Ois. 3. p. 61. t. 4.

pl. enl. 76, — Hooded Crow Lath. Syn. T. p.

374- — Ncbelkrähe, Bechst. N. D. 2. p. i\g6. —
Sv. Kräka; Norr. Kraake.

Beskrifn. Hufvudet, strupen, vingarna och

stjerten svarta, glänsande ; de ofriga kroppsdelarna

askegråa. Stjerten afrundad. Näbben tjock, svart,

och täckt till midten med borstlika fjädrar. Tarsen

framtill belagd med 8 ringar. Benen svarta. Iris

gråaktig.

Honan är något mindre. Den svarta färgen på
strupen går ej så långt ned mot bröstet, och krop-

pens askegråa färg stöter i rödgråaktigt-

Vistelseort och lefnadssätt : Kråkan är en ganska

allmän fogel och förekommer öfver allt på vår haliö,

så väl i Lappland som i Skåne. I de nordligaste trak-

terna träffas hon dock isynnerhet vid hafskuslerna
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och på öarna, der bon är mera tam och närgången

än annorstädes. Hon är på de flesta ställen en sträck-

fogel, och kanske till någon del en flyttfogel. Om
hösten, sedan säden är bergad, samlas Kråkor i floc-

kar på Skånes åkerfält, antingen ensamma eller i

sällskap med råkor och kajor. Om vintren ser man

dem icke i de inre, skogiga trakterna af landet. De

infinna sig då vid städer och byar, der afskräden

blifvit utkastade, på gödselhögar, på kadaver, på

vägarne vid hästspillningen, vid hafskusterne, och

sedan dessa lagt sig, vid brädden af det öppna vatt-

net o. 8. v. — Kråkan är icke alldeles så skygg el-

ler så slug som dess samslägtingar, och Jägaren kan

lättare komma henne inom skotthåll, så framt hon ej

någon gång blifvit anskjuten, eller misstänker försåt

;

ty då är hon mycket försigtig och rädd. Likasom

Korpen och Måsarna, vet äfven hon att flyga upp i

luften med de musslor, sjöborrar m. m. , som hon

vill krossa, och att låta dem falla ned på en klippa.

Fö'dämnen : Kråkan lefver i allmänhet af alla

de ämnen, hvaraf menniskor och djur taga sin föda.

Om våren följer hon plogen och upplockar maskar

och insekt-larver m. m. Om sommaren förtär hon

möss, grodor, insekter, och deras larver, musslor och

snäckor, kräftor, fiskar, fogelungar, fogelägg m. m.

Om hösten gör hon ofta skada i trädgårdarna på

körsbär och andra trädfrukter. Om vintren förtär

hon afskräden, korn och frön, isynnerhet i gödslen ;

kadaver och ruttnade samt till stranden uppkastade

fiskar tyckas alltid utgöra dess läckraste kost. I Nor-
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rige och i Norrland säge* hon förtära Orrhöns och

Ripor, som fastnat i snarorne. Anskjutna och särade

harar och foglar blifva äfven ofta hennes rof.

Fortplantning : Sitt näste bygger hon i träd, så

väl midt inne i täta oclf stora skogar, som i skogs-

brynen, i smärre lundar, och i ensamt stående falt -

träd. Det är temligen starkt hoplagdt af större ris-

qvistar med jordtorfvor mellan, och det är inuti bäd-

dadt med mindre qvistar, mossa, ull och hår. Äggen

5 -~ 6 grönaktigt gråa, tätt beströdda med större och

mindre gråbruna fläckar, som isynnerhet löpa sam-

mans på ena ändan. — De gamla uppsöka årligen sam-

ma näste och inreda det att å nyo hysa deras afföda.

Nytta och skad(Z : Dess kött som är segt och

illa luktande ätes i allmänhet icke. Dock fortares det

någon gång om vintren, och det finnas de som sätta

mycket värde på Thormånads- Kråkor. Eljest gagnar

Kråkan mest derigenom att hon förtär en mängd
skadliga insekt-larver och maskar. Hon skadar der-

igenom att hon förstör ägg och ungar af nyttiga

foglar, och i Norrige derigenom att hon uppäter Ri-

por, Orrhöns, Hjerpar m. m. som fångats i snarorne.

I trädgårdaina gör hon stundom stor skada, men
sällan upplockar hon den utsådda säden på åkrarna.

4. Räkan. (Corvus frugilegus, Limu)

A r t na. Svart med violett- och purpurglans ;

näbben lika läng som tarsen, tillspetsad och nästan
rak. Näbbroten bar.

Längd i fot 6 — 7 tum.
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Corvus frugilegus, Lin. Fn. p. 29. — Retz. Fn. p. gi.

— Nilss. Orn. I. p. 8i- — Lath. Ind. I. p. i5a.

-— Le Freux ou la Frayonne, BufF. Ois. 3. p. 55.

pl. enl. 4S4« -— Die Saatkräke, Bechst. Nat.

Deutschl. 2. p. 1 199. — Rook-Crow, Lath. Syn.

I. p. 572. — Sv." Råka. Rok.

Beskrifn. Hela foglen svart med skön violet

och purpurglans. Näsborrarnas täckfjädrar saknas

hos de gamla, och en naken torr och vårtfull hud

omger näbbroten på pannan, kinderna och strupen.

Näbben är längre och spetsigare, samt mindre böjd

än hos de föregående ; räknadt från näbbviken är

han längre än tarsen. Denna är framtill belagd med

g tvärringar. Stjerten afrundad. Näbb och ben svar-

ta. Iris hvitgrå.

Honan är något mindre än hannen, och dess fjä-

drar ha mindre glans.

Ungarna hafva i början pannan och näbbroten

täckta med fjädrar, likasom de öfriga arterne i detta

slägte. Man skiljer dem då från svarta Kråkan lät-

tast genom den olika näbbformen. — Endast små-

ningom förlora nämnde delar sina fjädrar och blifva

kala derigenom att foglen ständigt borrar med näb-

ben ned i jorden efter maskar och larver.

Vistelseort och lefnadssätt : Hos oss förekommer

Håkan endast i Skåne och på Öarne i Östersjön. På
Skånska slättbygden öfversomrar hon i stor mängd i

skogslundar, vid byar och gårdar der stora träd,

isynnerhet almar och askar finnas. Hon är en flytt-

fogel som lemnar oss sent om hösten, och återvän-

der ganska tidigt, redan i Februari eller början af
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Mars. Hon forrader snart sin ankomst genom sitt

gälla och vidriga skrik : gaarb, gaarb. Sällan bor

ett eller annat par ensamt, utan der de valt sitt

stamhåll för sommaren, finnes merendels en större

koloni, hvilken genom sitt ständiga skrik gör ett

gräsligt larm. Om hösten sedan ungarna äro utflug-

na, slå sig flera kolonier tillsammans och träffas då,

stundom i stora skaror, på de inbergade åkerfälten,

oftast i sällskap med Kajor, Kråkor och Korpar. Om
aftnarna begifva de sig till en skog, lund eller träd-

gård, der höga träd finnas, i hvilka de hvila sig öf-

ver natten. Hos oss tillbringa de aldrig vintren

;

men finnas då i södra Tyskland, Frankrike o. s. v.

Födärnnen : Om våren följa de plogen och up-

plocka maskar, insekter och larver ; äfven borra de

med näbben i jorden för att åtkomma dessa, samt

någon gång de utsådda och uppmjuknade sädeskor-

nen. Dessutom förtära de fältsmöss, snäckor, gräs-

rötter m. m.

Fortplantning: Då Råkorna om våren återkom-

ma, uppsöka de gamle genast sina förra nästen och

de unga bygga sig nya. Dessa bygga de i höga träd

i skogsbryn som gränsa till åkerfält, i lundar och

trädgårdar. På ett och samma träd finnes ofta ett

stort antal nästen, ej sällan tätt vid hvarandra, och

då två träd stå nära tillsammans, lägga de stun-

dom reddar på qvistarne från begge. Dessa nästea

äro byggda af ris och qvistar, samt inuti belagda

med jord, mossa, hår och ull. Deras ägg, 4 — 5 *jP

antalet, äro långlagda, bleka, grönaktigt gråa, glest ^be-
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Strödda med fläckar af askegrå och brun färg. I slutet

af Maji eller i början af Juni äro ungarna flygvuxna

och träffas då på grenarna vid nästet der de länge

låta föda sig af de gamla. Om de här märka någon

fara, t. e. ett lossadt skott e. d. , smyga de sig åter

genast i nästet, samt ligga der tysta och orörliga tills

faran är förbi, då de åter gemensamt med de gam-

la, skrika med full hals.

Nytta och skada: De förtära många skadliga

insekter, larver och maskar, och ersätta härmed full-

komligt den skada de göra derigenom, att de up-

plocka några sädeskor» af de nysådda åkrarna. För

art-åkrar skola de dock vara mest skadliga, emedan

de med sin spetsiga näbb borra i myllan och upp-

hämta de sådda ärterne, samt äfven afbita den nyss

uppkomna brodden. — Ungarna anses af en del

som läckra. Innan de stekas eller kokas afflås den

svarta flottiga huden, då köttet blir hvitare och

bättre.

5. Kajan. (Corvus Monedula, Linn.)

A r t m. Svart, naken och halsryggen samt huf-
vudets och halsens sidor ljusgräa.

Längd 1 3 i tum.

Corvus Monedula, Lin. Fn, p. 3o. — Retz. Fn. p.

93. — Lath. Ind. I. p. i54- — Nilss. Orn. Sv. L
p. 84- — Le Choucas, BufF. Ois. 3. p. 69. pl.

enl. 5a3. —? gfackdaw Lath. Syn. I. p. 378- —
Die Dohle, Bechst. N. D. 2. p. 1 2 1 3 Sv. Kaja.
Skån. Allika; Norr. Kaa, Kaje, Ravnkaate.

Beskrifn. Pannan och hjessan svarta ; nacken

halsryggen, samt hufvudets oeh halsens sidor ljust
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askegraa, eller likspru pudrade, och denna färg är

ljusast bakom hjessan, samt blir småningom mindre

ljus på lialsen och ölverryggen. Alla de andra Öfra

kroppsdelarna svarta med violett glans. De undra

kroppsdelarna svarta, Iris hvit. Näbb och ben svar-

ta. Längd i3£— i3^ t. vingbredd. 27 tum.

Honan: glansen på dess fjädrar är mera mall;

undra kroppsdelarna ha askegrå anstrykning ; nae-

kens ljusgråa färg sträcker sig ej långt ned åt ryggen.

Varierar tillfälligtvis : Hela fjäderbeklädnaden

helt hvit eller något stötande i roslgult. Näbb och

klor hvita, stötande i blått. Iris hvit, stundom röd.

Benen hvitgulaktiga.

Vistelseort och lefnadssätt : Kajan förekommer

nästan öfver allt på kyrktorn och klockstaplar m. ni.

i det södra och medlersta Sverige, samt i Norrige

ända till Fjällryggen. Norr om denna är hon min-

dre allmän, men träffas dock till och med norr om

Trondhicm på flera ställen ; och kyrkan vid det i

historien märkvärdiga Sticklerstad är den yttersta

punkt i norden, åtminstone åt detta håll, der Kajor

träffas. — I det södra Sverige bor hon migon gäng,

men sparsamt, äfven i skogarne, isynnerhet der gamla

ihåliga ekar finnas. — I det skogiga Småland öf-

vervintrar hon aldrig *) ; men i Skåne blir hört

qvar hela året vid städer och kyrkor, och det samma

händer äfven i nordligare trakter t. e. vid Upsala,

der hon förekommer under hela vintren.

*) Ödra. Act. Ups. V. 58. — Upgiftcn att Kajor öf-

vervintra ännu vid Upsala, grundar sig pa egen erfa-

renhet. — I Tiondhiera visa de sig sällau.
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Kajan ärj liksom dess samslägtingar, en slug och

skygg fogel ; men i allmänhet är hon mycket lifli-

gare än dessa, och snabbare i alla sina rörelser. Nä-

stan beständigt hörer man dess något klagande eller

jamande: jaah, jaah , eller jack, jack; och der

mänga bo tillsammans uppstämma de ofta samfält

ett hiskeligt skrik, som likväl icke är på långt när

så starkt eller oangenämt som Råkornas, Då en Rof-

fogel visar sig i grannskapet af deras boning, samla

de sig genast och förfölja honom ett långt stycke

bort.

Kajan blir lätt tam, och fattar tjllgifvenhet för

sin ägare. Man kan lära henne att uttala vissa ord,

att lyda appell o. s. v.

Fodäninen: Liksom föregående art, följer äfven

denna plogen och upplockar regnmaskar, insekt-

larver o. d. Ofta sätter hon sig på ryggen på svin

och får, för att bortplocka insekter. Äfven förtär

hon fogelägg, säd, skidfrukter, körsbär och andra

trädgårdsfrukter, och hon afbiter ej sällan de nyss

uppkomna köksväxterna. Om vintren äter hon, i säll-

skap med dess samslägtingar, kadaver och afskräden,

samt gödsel och de deri liggande kornen.

Fortplantning : I gamla torn, slott, kyrkor och

andra byggnader, isynnerhet i städer, bygga Kajorna

sina nästen, oftast flera bredvid hvarandra, i rem-

nor, i skorstenar, under taken o. s. v. Äfven lägga

de sitt bo uti ihåliga träd, så väl i trädgårdar som

9
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(någon gång) i skogar * ). Boet består af ris, och

balen dcri af gräsrötter, hår och ull. Äggen 4— ö,

någon gång 7, hvitaktiga, i blågr«mt stötande med gle.

sare bruna och svarta punkter och fläckar.

6, Skatan. (Corvus Pica, Linn.)

Artm. Svart med blå och grtin glans; skul-

drorna, undre delen af bröstet samt magen hvita.

Stjerten läng och vigglik.

Längd 18 — 19 tum.

Corvus Pica %
Lin. Faun. Sv. p. 3r. Retz. Fn. p. g5.

— Lath. Ind. I. p. 162. Nilss. Orn. Sv. I. p.

85. __ La Pie Buff. Ois. 3. p. 85. — pl. enl.

488- — Magpie Lath. Syn. I. p. 3g2. — Elster

•Bechst. N. D. 2*. p. 1267. — Sv. Skata. Upl.

Skjura. Gotl. Skära. Norr. Skjur, Skjor, Skjer,

Tunfugli Slördal. Skära.

Beskrifn. Hufvudet, halsen, ryggen och öfra

delen af bröstet sammets svarta. Vingarna svarta

med en skön blå och vid vingroten grön glans (på

de hoplagda) ; undra delen af bröstet, magen, sidor-

na och skuldrorna rent hvita. Låren, undergumpen

och stjerttäckarna svflrta. Vingpennorna af första

ordningen svarta, i inre fånen hvita, men kantade i

spetsen och uppåt inre sidan med svart. Stjerten

lång, vigglik, svart med grön och blå glans. Iris

brun. Näbb och ben svarta.

*
') I ett ihåligt träd på Lundegärd bygger ärligen ett

par. I den s. k. Fäladsskogen vid Roslätt, i en gam-
ma^ skog vid Rönneholra och p. fl. st. i Skåne, bygga
de årligen i ihåliga träd i skogen.
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Parierar tillfälligtvis : 1 :mo helt hvit, äfven näbb

och ben hvita. Iris röd. — a:do Hvit, på hufvud

och hals samt på några af ving- och stjertpen-

norna rostfärgad ; näbben hvit, benen svartaktiga.

Spärr» Sv, Ornithol. — 3:tio Grå der den vanliga

är svart. Iris röd. Näbb och ben svarta. Sparrm.

Hus. Carlsson, t, 53. — 4*to Smutsigt grå der den

vanliga är svart. Stjerten hvitaktig. Näbb och b«n

svarta. Kallas Cervus Lappomcus af Thunb. Wet.

Acad. HandL 1798. p. 178. — Corvui Tornettsis

Sparrm. Sv, Ornith. med fig,

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel tillhör

mera de norra än de södra trakterna af Europa. Hos

oss förekommer han öfverallt der menniskor bosatt

sig, från Skåne ända långt inom polcirkeln, så väl på
slättlanden, som i dalbygderna och i fjälltrakterna.

Ja han synes verkeligen tilltaga i mängd mot nor-

den. Så förekommer han i stor mängd vid gårdarna

på Dovrefjäll och i Röras. Han träffas ända upp

till Alten och Hammarfest i Westfinnmarken ; der-

emot skall han mycket sällan visa »ig i Ostfinnmar-

ken. -»- I den högre norden bygger han ofta i sko-

garne, aflägset från menniskors boningar; i södra

Sverige märkes detta aldrig* I Skanör och på ön

Hven finnes han icke bosatt, och man har anmärkt

att då en Skata visar sig på dessa ställen, är det

ett säkert förebåd till en snart inträffande storm».

Skatan tillbringar hela året hos oss. Äfven i flyg-

ten skiljer hon sig märkbart från sina samslägtin-

gar. Dess fljgt är neml. mer tung och långsam, med
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ryckvis hopslagna och dessemellan hastigt rörda vin-

gar. Detta kommer af vingpennornas egna förhållan-

den, och af den långa vigglika stjerten. Hon flyger

derföre, isynnerhet i blåsväder, blott kortare sträc-

kor. — Ehuru Skatan nästan alltid uppehåller sig

i grannskapet af menniskor, är hon likväl skygg och

misstrogen så att hon sällan låter Jägaren komma in-

om skotthåll. — Äfven Skatan har den vanan att

bortföra och gömma glänsande saker, och äfven hon

kan lära att eftersäga ord. Hon blir ganska tam

och visar sin ägare mycken tillgifvenhet.

Fodiimnen: Om vintren lefver hon af afskräden

från köken, af kadaver, gödsel, insekt-puppor, rönn-

bär, oxelbär och flera bärsorter, säd, gräsrötter m. m.

stundom af rottor och små foglar. Om sommaren

förtär hon rägnmaskar, insekter, larver, jordfrukter,

körsbär, äpplen, ållon, äfven ägg och fogelungar. Då

hon finner mer föda än hon kan förtära, bär hon det

öfverflödiga bort och gömmer det tills hon åter blir

hungrig. >•

Fortplantning : Redan i Februari börjar vanli-

gen Skatan att bygga sitt bo. Detta lägger hon mer-

endels i toppen af höga träd som finnas nära husen.

Det är tätt sammanflätadt af ris och pinnar, det har

till underlag jord och torfvor, samt är inuti fodrad t

med rötter, o. d. öfver sig har det ett tak af ris, till

skydd mot oväder och roffoglar, och på sidan finnes

en, stundom två ingångar. Dess ägg, som värpas- i

Mars eller April, äro till antalet vanligen 5 — 6, till
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formen aflånga, till färgen bleka stötande i grönt med

bruna och gråaktiga, vid ena ändan sammanlöpande

fläckar och punkter.

Nytta och skada : Skatan är nyttig derigenom

att hon förtär många skadliga insekter oeh maskar;

men hon skadar ofta derigenom att hon dödar och

förer till sina ungar så väl tama som viJda fogelun-

gar. Äfven sönderhackar hon ofta fogelägg. I träd-

gårdarna afbiter hon om vintrcn knopparne, om som-

maren förtär hon körshär, plommon och andra träd-

frukter. Halmtaken skadar hon om vintren då hon

i dem söker efter puppar o. s. v. Hon är således

nyttig på fälten, men skadlig i trädgårdarne och vid

hus med halmtak.

ofagt och fångst: Då Skatan är, som nämndes,

mycket misstrogen och försigtig, så kommer man hen-

ne. vanligen icke inom skotthåll, så vida man ej der-

vid döljer sig för henne. För att utrota henne, el-

ler åtminstone att minska dess antal på de ställen

der hon är skadlig, brukar man flera medel, hvilka

äfven kunna användas mot dess sam.slägtingar : Krå-

kor, Kajor och Korpar. Man gör sig strutar af pap-

per, hvilka man invändigt bestryker med fogellim *),

och lägger i dem ett stycke rått kött, samt nedstic-

ker dem i jorden eller i snön på de ställen der Ska-

tan brukar infinna sig. Då hon med näbben vill upp-

hämta köttbiten, blir struten fastsittande kring huf-

vudet, så att hon alldeles icke kan se. Hon flyger

*) Huru fogellim tillredcs skall jag pä ett annat ställe
nämna. Se registret.
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då Tanligen takt i luften, så högt hon formar, och

faller dereftcr åter lodrätt ned, samt träffas meren-

dels död. — På små fisk-krokar, så stora att Ska-

tan kan jemnt svälja dem, fångar man henne, då

man på dem fastar en liten köttbit och upphänger

dem i snören på grenar i de träd, der Skator pläga

sitta. — Om man under vintren kastar ut blod, tar-

mar e. d. af något slagtadt djur, så samlas vanligen

derpå en mängd Skator, Kajor, Kråkor m. m. och

sitta ofta tätt tillsammans. Man kan då lätt skjuta

dem från ett på passande afständ anlagdt skjul. —
Åfven dödar man dem om man bland nämnde läcker-

het strör räfkaka {Strychaos Nux vomica, Lin.), som

fås på Apotheken. — Också kan man fånga dem i

donor, eller på limspön då man nyttjar kött e. d. tili

lockmat.

Skri ke- SI äg te t. (Garrulus,

Briss. et Cuv.)

Näbben kortare än hufvudet, afångt hgelfor-

mig, alldeles rak, trixd, utåt litet hoptryckt;

öfverkäken knapt längre, i yttersta spetsen /?-

tet nedböjd ; underkäken rak ; begge bak spet-

sen försedda ined ett hak eller tand* Näbb-
sömmen alldeles rak.

Näsborra rna vid näbbroten, ovala, täckta af
fratnåttiggande styfva fjädrar, med hårlika

skilda utspärrade strålar.

Fjäderbeklädnaden yfvig , silkeslen, med
utspärrade fjäderstrålar.
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Hufvudet betäckt med langa, yfviga fjHärar,

som foglen efter behag kan uppresa.

B enen: Tarsen längre än mellantän.

Vingarna: 1 :sta vingpennan temligen kort eller

medelmåttig; 2:dra lika med 10:de; %-'dje

kortare än y:de; ^:de kortare än G:te; &:te

längst.

S t j e r t e n läng, nästan tvär, eller graderad.

De hithörande foglar uppehålla sig om
sommaren i täta och vilda skogar, der hvarje

par ensamt fortplantar sig. De äro icke flytt-

foglar j men efter fortplantningen stryka de

omkring i skogarna med sina ungar, då ofta

flera familier slå sig tillsammans. De äro

icke särdeles rädda, men dock lifliga och
oroliga foglar, som ständigt äro i rörelse. Då
man kommer dem nära, flyga de undan med
gälla och genomträngande skrik. Deras flygt

är mycket oiik Korparnas, hvilket redan vin-

garnas olika byggnad tillkännagifverj den är

neml. kort och ojemn, eller ock sväfva de

med utbredda nästan orörda vingar, mellan
de lägre grenarna och på marken. De lefva

c.å väl af ållon och bär, som af insekter, ma-
skar, foglar och mindre däggande djur. De
synas i allmänhet vara mer rofgiriga än de
flesta arter i föregående slägte, och de när-

ma sig i detta afseende mera till Törnska-

torna. De bygga sitt bo på träden» grenar,

aldrig i hål.
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1» Lafskrikan. Garrulus infaustus).

Artm. Rodbrunnktigt grfi med srartbrunt huf
vad; vingtäckarne, ofver - och undrrgumpen, samt
stjerten roströda med de tvä mrdlersta stjertpennorna
askegraa. Längd 1 1 tum.

Lanhts infaustus, Lin. Syst. I. p. 1 38. — Corvus in-

faustus, Lin. Faun. p. 3a. — IVil >s. Orn. Sv. I.

p, 87 II. p. 2C1. — Mus. Carlsson, t. 76 (god

figur). — Qeai de Siberic Bulf. Ois >. p. 1 1 8- —
pl. enl. 603. — Garrulus infaustus, Boies Piois^,

durch Nonv. på liera stallen. — Sv. hajskrika

;

Dal. Enskrika; Herjed. Telitjuxa; Ångerm. Fiar-

skrika.; Jemll. Rödtjuxa ; N >rr. Lavskriig ; Ro-
fuhre ; Galdbrd". Reudskjcve (Ilödstjert) och Lav-
skrike. Verdal. Rendtju\a (Rödstjert).

Besk n fri. Kroppen askcgrå, mer eller mindre

stötande i rödbrunt; hufvudet svarlbrunt ; de fjä-

drar som betäcka näbbroten och näsborrarna rost-

gula. De undre vingtäckarne, de större öfra, öfver-

gumpen, undergumpen, samt sljertpcnnorna, — utom

de två medlersta, — brunröda. Vingpennorna mörk-

bruna, de inre helt och hållet samt yttre fånen af

de öfriga och de två medlcrsa stjärtpennorna brun-

aktigt askegråa. — Stjerten, .som räcker nära 3 tum

xitom vingarne, är starkt afrundad eller graderad;

dess sidopennor äro vid pass 1 tum kortare än de

medlersta. Näbb och ben svarta. Längden nära 11

tum.

Honan är alldeles lik Hannen.

Vistelseort och lefnadssätt * ) : Lafskrikan är, i

de norra trakterna af vår halfö, en ganska allmän

*) Utom de iakttagelser öfver denna fogels seder ocli

hushållning, hvilka jag sjelf hade tillfälle att göra un-
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fogcl, och synes der förekomma ännu talrikare än

Nötskrikan i de södra trakterne. I Herjedalen i nor-

ra delarne af Dalarne och Wermeland> i Verdalen, i

Guldbrandsdalen ra. m. och i de andra Landskapen

af Sverige och Norrige under samma bredd, samt

vidare åt norden ända inom polcirkeln, finnes hon

i mängd, och träffas isynnerhet om hösten och vin-

tren under sina ströftåg i skogarne. Någon gång

träffar man henne under nämnde årstid i långt syd-

ligare trakter t. e. vid Stockholm och Christiania
;

men sällan. Dess stamhåll om sommaren äro täta

barrskogar, der hvarje par bor ensamt ; och på fjäl-

larnes sidor har jag träffat henne så högt upp, som

granar och tallar växa. — I sitt lefnadssätt har

denna art ganska mycket gemensamt med följan-

de *). Liksom denna är hon föga skygg; men då

man kommer henne för nära, flyger hon undan med

ett galit och genomträngande skrik **). Om man
kastar en sten e. d. efter henne, skriker hon vanligen

äfven, och samlar snart, genom sitt skrik, flera af

sina likar. Då hon är sysselsatt med att plocka in-

sekter o. d. bland de täta grenarne, är hon meren-

dels alldeles tyst, och man kan då ofta gå nära förbi

der min resa i Norden 1816, samt utom dem livilka H:r
Boic meddelat i sin högst intressanta Rcise durch
Norwcgen 1817, har jag att tacka H:r Öfvcr-Jägmä-
staren H. Falk i Wcrmcland och Piovincial-Läkaren
H:r D:r Bergman i Fahlun för ganska vigtiga bidrag
till denna fogeli historia.

*) Jcmför Orn. Sv. II. p. 261.

**) Dess skrik uttryckes af Hrr Boie genom: S'kruih-
S'kruih.
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en hel familj utan att märka dem. Sällan är hon

stilla ; än söker hon insekter och puppor Hand

renlafven, hvaraf marken i dessa trakter är helt hvit-

klädd;*än sväfvar hon mellan de lägsta grenarna af

barrträden. Än håller hon sig med sina skarpa klor

vid spetsarne af grenarne och nedhänger sväfvande,

liksom Mesarne, för att plocka insekter. Stundom

sätter hon sig på öfversta spetsen af en hög gran

och låter då höra åtskilliga hvisslande ljud.

Anm. Lisifé berättar att under dess resa i Lappland

Tar Lafskrikan ofta så näsvis att hon vågade sig fram till

honom och hans sällskap, och tog mat från dem. (Fn. Sv.

p. 32.) Förmodligen var det likväl hlott de köttbitar man
kastade till henne, att sluta af det som anföres i en sed-

nare skrift (Syst. nat. 1. e.) — Hr D:r Bekgmai» nämner

i ett bref att en Gosse, som en gång fällde träd i skogen

der Lafskrikan hade bo, berättat honom att hon var sä

närgången att hon satte sig på hans hatt.

Nödämnen : Lafskrikan är af rofgirig natur. Ej

sällan håller hon jagt efter smäne foglar, och ofta

förtär hon de större som fastnat i snaror, t. e. orr-

höns, ripor, hjerpar m. m. så att blotta skråfvet lig-

ger qvar, då ägaren till snarorna kominer lör att

vittja dem. Äfven griper och uppäter hon mindre

daggande djur, såsom rottor och möss. Dessutom för-

tär hon insekter, isynnerhet skalbaggar samt larver

och puppor. Äfven bär t. e. enbär, blåbär, o. s. v.

Fortplantning: Lafskrikan tillbringar sommaren

och fortplantar sitt slägte i alla de nämnda nordliga

trakter af halfön. Hon bygger sitt bo i tallar eller

granar, ej högt (5 a 4 alnar) från jorden. Boet af

ungefär 6 tums diameter, är väl sammansatt af laf

eller mossa, strå, hår och dun. I Maj i månad säges
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honan lägga 5 — 6 ägg, något mindre än Skatägg och

af blågrå färg (med mörka fläckar ? )-. — I början

af Juni ser man redan utflugna ungar ; och kring

den 2o:de Juni har jag sett dem följa de gamla, som

mata dem med insekter och larver.

Nytta och skada : LalVkrikan litrotar en mängd

för skogarne skadliga insekter, samt deras larver och

puppor, och är derigenom en mycket nyttig fogel. —
Betydlig skada gör hon ofta genom att förtära de

skogshöns som fastnat i snarorna, och. som utgöra en

af de hufvudsakligaste inkomster för inrånarne i des-

sa nordliga trakter.

2. Nötskrikan. (Garrulus glandarius).

A r t m. Rödbrnnaktigt grå med hvit Öfver- och
undergump samt svartaktiga vingar och stjert. Ving-
täckarne blåa med svarta tvärstrek.

Längd i3 § tum-

Corvus glandarius, Lin. Fn. p. 3o. — Retz. Fn. p.

93. — Lanius glandarius, Isilss. Orn. Sv. I. p.

75. — Le Geai, BufF. Ois, 3. p. 107. t. 8- ph
enl. 48 1. — Garrulus Briss. Orn. 3. p. 47» — Qjfay

Lath. Syn, I. p. 384- — Nötskrika, Sv. Zool.

Haft. 5. n-.o 26. — Eichelkrähe, Beehst. Nat. D.
2. p. 1343. — Sv. Nötskrika, Ållonskrika; Österg.

Kornskrika; Sk. Skogskata.

Anm. Att jag i Ornith. Svcc. skilde denna fogel
från Korpslägtet, var riktigt; men att jag förenade honom
med Törnskatorna var ganska oriktigt. Jag hade då
icke sett föregående Art utan blott i Kabinetterne, eljest

hade jag ganska säkert fört dem till ett slägtc. I det
Supplement till 2:dra Delen af Ornith. Svec. hvilket jag
sk ref efter hemkomsten från min resa i Norden, sökte jag
reda» fästa uppmärksamheten på dessa foglars nära för-
vandtskap. Sedermera har jag under föreläsningar alltid
förenat dem, och alt de böra förenas har H:r Boie vidare
satt utom allt tvifyel. Se Boics Reise durch Norwcgen.
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Beskrifn. Grundfärgen ofvan och inunder aske-

grå mad rödbrun anstrykning, dock $å att halsen

ofvan och på sidorna stöter mera i rödbrunt, ryggen

och bröstet mera i askegrått. Främre delen af huf-

vudet hvitaktig med svarta fläckar och långsgående

strek. Bakom underkäkens rot står på sidan af un-

derhakan en svart fläck. Strupen hvitaktig: Under-

gumpen och öfvergumpen rent hvita. Vingpennorna

af första ordningen svartaktiga och i yttre fanct

hvitgråa ; de fyra följande svarta, i midten af yttre

fanet perlhvita ; de följande svarta; häraf upp-

kommer en stor hvit fläck på den hoplagde vingen.

De större vingtäckarne azurblåa med tvärgående

svarta strek. Stjerten nästan tvär, svart, vid roten

askegrå med svarta tvärstrek. Näbben svart. Iris

gråhvit. Benen brunaktigt köttfärgade. Längden i3f

tum ; vingbredden 20 £ tum.

Vistelseort och lefnadssätt: Liksom föregående

art tillhör äfven denna skogarna, och träffas så väl

i löfskogar som i barrskogar ; dock synes han före-

draga de förstnämnda och isynnerhet dem i hvilka

ekar finnas. Allmännast förekommer han i de syd-

ligare och mcdlcrsta Landskapen af halfön ; likväl

träffas han äfven, fastän mera sällan, norr om fjäll-

ryggen t. e. i Stördalen o. s. v. *). Inom polcirkeln

eller i dess grannskap finnes han icke.

Dess flygt och sedvanor likna ganska mycket den

föregåendes. Då man kommer honom nära bortflyger

*) Jag har äfven sett honom i skogen vid Årgänl i bör-
jan af Oktober.
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han med ett gällt och sträft skrik: gääk, gääk ;

dock sätter han sig vanligen snart äter. Han är nä-

stan i en ständig rörelse äfven då han sitter, och han

hoppar oupphörligt på trädens grenar och på mar-

ken. Vanligen flyger han blott korta sträckor, från

ett träd till ett annat. Endast om hösten och vin-

tren, då han vandrar familjvis eller flockvis från en

skog till en annan, flyger han både längre och högre.

Han besöker då äfven någon gång skogslunderna och

trädgårdarna på Skånes slättbygd. Under dessa ströf-

tåg i skogarne ser man stundom ett ganska stort an-

tal förenade ; doek flyga de aldrig tätt sammans, utan

spridda. Han träffas hos oss under hela året. Denna,

och troligen äfven förra arten, kan bli tam och lär

sig då att efterhärma ord.

Födämnen: Under hösten och hela vintren lef-

ver han isynnerhet af ollon, hvilka han dels plockar

af träden, dels på marken sedan de fallit ned, och

han kan äfven genom sin fina lukt, uppvädra dem
under snön. Dessutom förtär han insekter, maskar,

fogelägg, bär och frukter. Foglar som fastnat i do-

norna blifva ej sällan hans rof. På de åkrar som

gränsa till skogslundar der han har sitt stamhåll gör

han ofta skada på den mogna säden. I trädgården

upprycker han stundom de nyss uppkomna köksväx-

terna, och förtär äfven de mogna skidfrukterna.

Fortplantning : Nötskrikan bygger sitt bo i träd,

så väl i löfträd som barrträd. Det är sammanflä-

tadt af ris och qvistar, samt invändigt fodradt med
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fina rötter. Äggen 5 — 6 ljust blugrönn, beströdda

med små olivbruna punkter.

$agt och fångst: Man skjuter Nötskrikan lät-

tast om man döljer sig och efterhärmar dess skrik.

Ofta fångar hon sig i donor med rönnbär, hvilka hon

mycket tycker om. — H:r Bechstein uppgifver ett

artigt sätt att fånga henne i mängd, hvilket i kort-

het är följande : under Nötskrikans sträcktid om hö-

sten, väljer man i skogen, der denna fogel plägar vi-

stas, en gran eller tall, som åtminstone i en omkrets

af 6 — 8 steg står skild från andra träd. Från den-

na borthugger man de öfverflödiga grenarna och lå-

ter blott några i spiralform kring stammen sitta

qvar. Äfven dessa stympar man så att de blott äro

5 — 6 spann långa. På dessa skär man hak i hvil-

ka man fastar limspön långs åt grenarna, dock icke

liggande på grenarna utan något uppstående. Kring

stammen bygger man på marken en hydda af tjocka

grenar, hvilka ofvantill glest täcka henne. På hyd-

dan ställer man en lefvande eller uppstoppad uggla,

som man med ett snöre eller en käpp ned i hyddan

sätter i rörelse. Före soluppgången eller ock före

dess nedgång sätter man sig i hyddan, och härmar

en ugglas skrik, genom en dertill inrättad pipa. Vid

detta skrik samla sig en mängd Nötskrikor, sätta

sig på limspöna och nedfalla med dem i hyddan. Äf-

ven en mängd andra foglar t. e. Hackspettar, skator,

rödhakar, mesar, trastar o. s. v. framlockas af detta

skrik och blifva fångade.
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Törnskate Slägtet. (Lanius, Linn.)

Näbben medelmåttiga stark, rak, under hela sin

längd mycket hoptryckt; käkarna i spetsen

böjda mot hvarandra; den öfra längre, bak-

om den starkt böjda spetsen försedd med en

tand.

Näsborrarna äggrunda, glest täckta med borst'

lika fjädrar frän pannan.

Näbbvikarna ofvan kantade med styfva borst'•

Benen : Tarsen längre än mellantctn.

Vingarna: 1 :sta vingpennan temligen kort;

2:dra kortare än $:dje, som jemte 4>:de är

längst.

De till detta slägte hörande foglar ut-

märka sig genom mod och rofgirighet. De
äro till lefnadssättet verkliga roffoglar. Lik-

som de smärre bland dessa, förtära de, utom
små däggande djur och foglar, äfven insek-

ter. Deras näbb som är stark, hoptryckt

och bakom den nedkrökta spetsen försedd

med en tand, liknar temligen Falkarnas, men
deras klor äro svaga. De gripa derfore rof-

vet med näbben, men fasthålla det med klor-

na under det de sönderhugga det. — De
hafva sitt tillhåll i skogar och bland buskar.

De hafva om våren en icke obehaglig sång,

och en af våra Svenska arter utmärker sig

genom förmåga att härma andra sångfoglars

toner. I lefnadssätt, läte och sedvanor tyckas

de mig förråda en icke obetydlig förvandt-
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skåp med Skrikorna, och de utgöra en omiss-
kännelig föreningslänk mellan Roffoglarna och
Sångfoglarna *). En af våra arter blir qvar
om vintrenj den andra flyttar åt sydligare
länder.

l. Större Törnskatan. (Lanius Excu-
bitor, Linn, )

Art m. Ofvan ljust askeblä, inunder hvit. Ge-
nom Ögonen ett svart band. Vingarna svarta med
två hvita fläckar. Stjerten svart, i sidorna och spet-

sen hvit ; det medlersta pennparet helt svart.

Längd q£ — 10 tura

Lanius Excubitor, Lin. Fn. p. 27. — Relz. Fn. p. §7.— Nilss. Orn. Sv. I. p. 74. — Pie-griéche grise,

Buff. Ois. I. p. 296. t. 20. — pl. enl. 445. —
Qreat cinereous Shrike, Lalh. Syn. I. p. 1G0. —
Gemeiner IViirger, Bechst. Nat. D. 2. p. i3o6.

Sk. IVarfogel.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ofvan samt

ryggen, öfvergumpen och skuldrorna ljust blågråa.

Från näsborrarna genom ögonen går ett svart band,

som på örontrakten utvidgar sig. Från den hvitak-

tiga pannan bortgår öfver ögonen ett smalt hvitt

strek. Alla undre kroppsdelar rent hvita. Vingarna

svarta med en större hvit fläck i midten och en min-

dre vid nedre kanten ; detta kommer deraf att ving-

pennorna äro från roten till midten hvita. Vingpen-

norna af 2:dra ordningen och de stora vingtäckarne

*) Dock tyckas de, som redan Bechstein anmärkt, Lade
till skapnad oeh lcfuadssätt häst furcnas med K r å k-
fo g 1 ar na.
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i spetsen kantade med hvitt. Stjerten lång, starkt

afrundad eller vigglik, svart ; den yttersta pennan i

hela yttre fanet vid roten och i bakre hälften hvit

;

hos de följande aftager gradvis det hvita hvarmed

de slutas, och det medlersta paret är helt svart. Näbb

och ben svarta. Iris brun. i:sta vingpennan teml.

kort ; 2:dra något kortare än 6:te
; fade längst

;

3, 4? 5 nästan lika. Längd 9 i —- 10 tum j stjerten

utom vingarna 3 £ tum.

Honan har den ljust askeblåa färgen ofvan mer
matt ; inunder smutsigt hvit, fint vattrad med grått.

Ungarna likna nästan honan.

Vistelseort och Ufnadssätt : Varfoglen är hos oss

temligen sällsynt , och mig har han förekommit

endast i de sydliga och östra trakterna af half-

ön *). I Skåne och Blekinge finnes han knapt utan

om hösten och vintertiden, och äfven då nog spar-

samt. Han har sitt tillhåll i skogsbryn, buskar och

ensamt stående träd i grannskapet af öppna fält. Om
vintren då han stryker vidt omkring efter »in nä-

ring, förekommer han ensam äfven i trädgårdarne på
Skånes slättbygd. Man ser honom merendels sitta på
högsta spetsen af ett träd eller en buske, för att se

sig om efter rof. Han är skygg och flyger vanligen

bort på ganska långt afstånd. Dess flygt liknar Hack-

spettens och är bågformig uppåt och nedåt. Då han

sitter utbreder han ofta stjerten och slår honom upp

*) Enligt Brunniebe skall han likyal äfyen finnas i

Norrige.

10
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och ned, liksom följande art. — Varfoglen är mo-

dig och tilltagsen. Han bortjagar äfven de starkare

roffoglar som nalkas hans stamhåll. Då lian blir var-

se någon Falk eller Hök, gifver han det tillkänna

genom ett eget skarpt skrik, och varnar derigenom

Sparfvar och andra småfoglar att rädda sig. Denna

egenskap har gifvit honom sitt 'namn och gjort ho-

nom skicklig att användas som väktare vid Falkfång-

sten. (Man jemföre sid. 1 3). Till lynne och lefnads-

sätt är han sjelf en rofFogel, och om han ägde en

styrka i klorna och en snabbhet i flygten som sva-

rade mot hans mod och tilltagsenhet, så skulle han

säkert for småfåglarna vara en af de farligaste»

FÖdäinnen: Dessa bestå isynnerhet i fältmöss,

sparfvar, finkar, lärkor och andra småfoglar. Stun-

dom anfalla de äfven större foglar ; men det lyckas

dem sällan att bemäktiga sig någon, om ej dem som

fastnat i snara. I anseende till sina svaga fötter

gripa de alltid sitt rof med näbben, slå det genast

till marken och döda det. Bli de uppskrämda, föra

de, liksom Falkarna, sitt rof med sig i klorna. Om
sommaren förtära de, utom ödlor, grodor, ormslår

och fogelungar, dessutom, och framför allt, större in-

sekter med hvilka de äfven föda sina ungar.

Fortplantning : Sitt bo bygger Varfoglen i träd

och i buskar. Det är stort och består af ris, pin-

nar, strå och mossa m. m. samt invändigt fodradt

ined hår och ull. Äggen 5 — 7 hvitaktiga och be-

strödda med smutsigt bruna fläckar.
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2. Allmänna Törnskatan* (Lanius

Collurio, Linn,)

Ar t m. Ryggen rödbrun ; hufvudet, halsryggen
och öfvergttmpen hos hannen askebläa, hos honan grå-
aktigt rödbruna. Undra delarne hvita, hos hannen med
rosenröd anstrykning, hos honan med bruna vågor.

Längd 7 \ tura.

Lanius Collurio, Lin. Fn. Sv. p. 27. — Retz. Fn. p.

88' — Nilss. Orn. Svec. I. p. 72. — Pie-grieche

ecorcheur, BufF. Ois. I. p. 3o4« t. 21. «~ pl. enl.

3x. f. 2. (Hannen) f. 1. (Honan). — Der rothrUc-

kige IVUrger, Bechst. Nat. D. 2. p. i335. —
Sv. Törnskata.

Beskrifn. Hanne i vårdrägt: Hufvudet ofvan,

halsryggen och öfvergumpen blåaktigt askegråa ; pan-

nan och ett strek öfver ögonen ljusare. Öfver näbb-

roten går ett svart strek, och från näbben genom

ögat till örtrakten ett bred t rent svart band. Bygg,

skuldror och vingtäckare skönt brunröda, glänsande.

Alla undra delar hvita med rosenröd anstrykning

som är starkast på halsen, bröstet och sidorna, och

på dessa sistnärada öfvergår denna färg småningom i

ryggens. Magen, stjertens och vingarnas undra täck-

fjädrar rent hvita. Vingarna svartbruna, kantade med

brunrödt, isynnerhet de innersta. Stjerten lång ; den

yttersta pennan kortare än de andra ; de två med-

lersta helt svarta ; de öfriga från roten till två tre-

djedelar af sin längd hvita med svarta spolar och

hvita ändkanter ; för Öfrigt svarta. — Näbben blå-

aktigt svart. Iris brun. Benen mörkt blyfärgade. —
i;sta vingpennan kort; 2:dra något längre än 5:te.

— Längd 7 \ tum 3 stjerten utom vingarna j £ tum;



148 Gångfoglar.

Bondtt är mycket olik hannen : ofvan matt röd-

brun, halsryggen och öfvergnmpen med askegrå an-

strykning. Genom ögat till örat gar ett brunt strek.

Strupen, medlersla delen af magen samt undergum-

pen hvita ofläckade. Bröstet och magens sidor med

bruna vågor. Vingpennorna och täckfjädrarna mörk-

bruna med rödbruna kanter. St jer ten rödbrun, vid

roten mer grå, mot spetsen mer mörk ; den yttersta

pennan kantad med ett gulaktigt hvitt bräm, inom

livilket finnes vid spetsen en svartaktig linia. De fyra

medlersta rostbruna enfärgade. Näbben svartbrun.

fästelseort och lefnadssätt : Denna Törnskata

förekommer allmänt i Sveriges södra trakter; mera

sparsamt träffas han i dess medlersta landskap, och

finnes äfven åtminstone i det sydliga Norrige. Han är

en flyttfogel som lemnar oss i början af September

och återvänder efter medlet af Maji. Dess tillhåll

äro buskar, isynnerhet sådana som äro täta och tag-

giga t. e. Hagtorn, törne och slånbuskar, belägna på

öppna fält. På dessa sitter han merendels i yttersta

spetsen af en gren, eller ock på en gärdsstör o. d.

Hannens sång är både vacker och uthållande, och

han härmar härvid pä ett förvånande sätt de foglar

som bo i dess grannskap. Äfven då han hålles i bur

efterhärmar han de foglars sång som finnas i samma

rum. Då man nalkas iden buske der han har sina un-

gar, hoppar han ond och orolig på qvistarna, utbre-

der stjerten, rörer honom än åt den ena, än åt den

andra sidan, och skriker med full hals sitt gäck, gäck,

gäck. De foglar som händelsevis närma sig hans nä-

ste förföljer han genast med skrik och hugg.
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Födämnen : Dessa bestå isynnerhet af insekter,

såsom skalbaggar, gräshoppor, bromsar o. d. Äfven

unga möss, unga foglar, grodor och ödlor. Han har

den besynnerliga vanan att spetsa nämnde födämnen

eller att fästa dem på taggarna af de buskar på

hvilka han uppehåller sig ; och man träffar ofta på

taggarna af sådana buskar, isynnerhet ned mot mar-

ken, ett ganska stort antal insekter fastade, och bland

dem antingen hela eller styckade ödlor, grodor, möss

och småfoglar. Då de flesta andra foglar genast upp-

sluka de födämnen som träffas, och sitta overksam-

ma då de äro mätta ; så håller denna deremot or-

dentliga måltider, och samlar förut allt hvad han öf-

verkommer *).

Fortplantning : Sitt bo bygger han i någon tät

buske. Det är stort efter foglens storlek och består

utvändigt af grofva grässtrån, stjelkar och rötter,

hvarpå följer ett lag af mossa ; invändigt är det bäd-

dadt med fint gräs. Äggen 5—6 hvitaktiga, stötande i

gult med rostfärgade fläckar, som bilda en krans kring

den tjockare ändan. Under det honan rufvar äggen,

samlar hannen födämnen åt henne och spetsar dem

på taggar vid boet. Dessemellan sjunger han i hen-

nes grannskap.

£?agt och fängst : Som Törnskatan icke är rädd

så kan han lätt fällas med skjutgevär. Vill man fån-

*) Någet dylikt, fast icke sä reguliert, märkes äfven
hos Arternc af de två föregående Slägfen ; ty äfven
de samla mer än de kunna förtära, och de ncdgräfva
det öfvcrflödiga i mossa eller i jorden, för framtida
hchof.
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ga honom lefvande, så sätter man Spränklor antingen

på den buske der han vanligen uppehåller sig, eller

ock på störar af 3 — 5 alnars längd, hvilka man

slår ned i marken några steg från busken. Äfven fån-

gar man honom om man tager en lefvande insekt t.

e. en gräshoppa, broms e. d. , fastbinder den genom

ett tagel vid ett par ben och låter den fladdra, saint

lägger LimspÖn dervid och drifver foglen sakta till

stället.

Nytta och skada: Denna fogels kött är välsma-

kande. Äfven gagnar han derigenom att han förtär

en mängd skadliga insekter. Han gör ingen skada.

Blåkråk-Slägtet. (Coracjas, Linn).

Näbben medelmåttig, stark, hoptryckt, nästan

rak; öfverkiiken i spetsen nedböjd.

Näsborrarna på sidan vid näbbroten ajiänga,

snedt liggande, bara, till hälften täckta af en

fjäderklädd hud.

Näbbvikarna kantade med stijfua borst»

Benen: Tarsen kortare än mellantån ; tårna

alldeles skilda.

Vingarna långa ; 1 :sta vingpennan föga kor-

tare än 2:dra, som är längst.

De hithörande arter uppehålla sig par-
vis i gamla skogar der ihåliga träd finnas,
och de äro vilda och rådda. Deras föda be-

står hufvudsakligen i insekter och maskar.
De lägga sina ägg i hål uti träd. Färgorna
på de^as fjädrar äro lysande och vackra»
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1. Allmänna Blåkråkan. (Coracias

garrula, Linn. )

Artm. Blägron med brunröd rygg och svarta

vingpennor. Längd i3§ tum.

Coracias garrula, Lin. Fn. p. 32. — Retz. Fn. p.

97 . — ]\ils. Orn. Sv. I. p. 92. — Le Rollier,

Buff. Ois. 3. p. 1 35. t. 70. — pl. enl. 486. —
Roller Lath. Syn. I. p. 4°6- — Die Uaue Räcke,

Bechst. N. I). 2. p. 1282. — Sv.Btåkräka; Spansk
Kråka.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ljusblåa med

grön anstrykning och ett blekare spanskgrönt strek'

åt hvarje fjäder ofvanpå halsen ; ryggen, skuldrorna

och de innersta vingpennorna brunröda; bröstet,

magen och de undra vingtäckarna maringröna. Vin-

garnas större täckfjädrar af samma färg, men något

mörkare ; de mindre vingtäckarne glänsande skönt

viol-blåa. Vingpennorna svarta med blå glans, inun-

der skönt viol-blåa. Stjertens medlersta pennor blå-

gröna ; de öfriga från roten öfver midten blåa, i

yttre delen hvitgrönaktiga ; den yttersta längre än

de andra, i spetsen afsmalnande och svart. — Näb-

ben svart, vid roten inunder brun. Ögonkretsen bar.

Iris brungrå. Benen gulaktiga, klorna svarta. Längd

1 3 £ tum.

Vistelseort och lefnadssätt ; Blåkråkan träffas om
sommaren parvis i de flesta löfskogar i det södra och

medlersta Sverige. Hon förekommer äfven i Grefska-

perna i Norrige. Isynnerhet finner man henne bland

gamla ekar och bokar, i hvilkas ihåliga §tammar hon

lägger sina ägg och på hvilkas torra grenar hon helsfc
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sitter. Som flyttfogel lemnar hon oss i medlet af

September och återvänder i början af Maji. Hon är

en skygg och vild fogel som icke låter tämja sig, och

som sällan låter jägaren komma inom skotthåll. Dess

vingar äro långa och spetsiga ; dess flygt är derföre

snabb och har någon likhet med Dufvans. Ofta tum-

lar hon kring i luften med sina kamrater och låter

härunder ständigt höra sitt sträfva och starka läte :

rack, räck, räck.

Födämnen: Dessa bestå hufvudsakligen i insek-

ser, larver, regnmaskar, sniglar och snäckor. Äfven

äter hon unga grodor och ödlor. Om hösten skall

hon också förtära korn, och annan säd, samt bär,

ollon m. m»

Fortplantning: Sitt bo lägger hon uti ihåliga

träd. Det är bygd t af ris, qvistar och mossa samt in-

vändigt fodradt med fjädrar och hår. Dess ägg 4 — 6

äro glänsande hvita ofläckade.

Nytta: Dess kött skall om hösten, då hon mest

lefver af säd, vara välsmakande.

Gylling-Slägtet. (Oriolus, Z/ww.)

Näbben kegelformig temligen utdragen, försedd

med ryggkant och något böjd efter hela sin

längd, samt utåt hoptryckt, och vid spetsen

med ett hak utskuren.

Näsborrarna på sidan vid näbbroten, bara,

små, öppnas genom en springa i undre kanten

af en stor hinna.

B å n e n : Tarsen lika lång som mellantän, hvilken

ät vid roten hopvuxen med tittan»
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Vingarna medelmåttiga ; \:sta vingpennan gan-

ska kort; 2:dra kortare än $:dje som är

längst.

De till detta Slägte hörande foglar up-

pehålla sig om sommaren parvis i skogarna,

och förena sig efter fortplantningstiden fa-

milj-vis för sin resa åt sydligare länder. De-

ras bo, som är bygdt med mycken konst,

finnes fästadt vid spetsen af någon gren i ett

högt träd. — De lefva af insekter och bär.

— Hos Hannarna ar alltid den gula färgen

härskande j honorna hafva mindre vackra grön-

aktiga färger.

l. Sommar-Gyllingen. ( Oriolus

Galbula, Linn. )

A r t m. Gul eller gulgrön ined svarta vingar

och stjert. Längd 9^ tura.

Oriolus Galbula, Lin. Syst. Nat. I. p. 160. — Sparrm.
Svensk Ornilhol. (med figur öfver hanne, hona
och bo). — Coracias Oriolus, Lin. Fn. p. 33. —
Coracias Galbula, Bechst. Nat. D. 2. p. 1292. —
Sv. Gylling; Gultrast; Sommarguling. Fin. Ku-
hankeittäjä.

Beskrifn. Hannen: Gullgul med ett strek

mellan näbb och öga, samt vingar och stjert svarta.

På vingarna står en liten gul fläck som kommer af

spetsarna af de yttersta bland de närmsla vingtäc-

karena. Stjertpennorna slutas med gult. Längd 9^
tum.

Honan: Ofvan gulgrön, inunder hvitaktig med
mörka linier åt fjäderspolarna. Sidorna och under-
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gumpen höggula. Vingar och stjert som hos hannen,

dock det svarta brunare och det gula blekare.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna år en af Sve-

riges sällsyntaste foglar, och han är ännu aldrig sedd

i Rikets sydligare landskap. Kring Hedemora i Da-

larna visar han sig stundom, och i Westcrbotten skall

han äfven vara sedd. I Finland dereraot förekommer

han i flera skogar, isynnerhet i björkskogar nära sjö-

stranden, och i Karelen och Savolax skall han finnas

talrikt. Han är öfverallt i dessa trakter en flytt-

fogel som kommer sent om våren och återvänder ti-

digt om hösten. Denna fogel säges vara munter och

skygg. Han uppehåller sig ständigt i de tätaste och

bladrikaste träden. Dess sång har likhet med Trastens,

dock är den icke så melodisk.

Fodämnen : Om våren och sommaren lefver han

af insekter ; då bären mogna uppsöker han och för-

tär dem. Äfven körsbär utgöra hans kost.

Fortplantning : Denna fogel äger en utmärkt

konstdrift. Dess näste, som är konstigt samman flär

tadt af fina grässtrån och rötter, mossa, tunn hvit

björkbark, ull m. m. och till formen liknande en djup

korg eller pung, finner man upphängdt i en klyka af

en gren i något träd eller buske, och der fastbundet

med bast, ull eller gräs. Det synes utvändigt hvit-

aktigt, och man träffar deri 4 — 5 hvita ägg som

kring den tjockare ändan äro glest beströdda med

svaitbruua fläckar och punkter.
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Sidensvans-Slägtet, (Ampelis, L.)

Näbben kort, rak, undersättsig vid roten bred,

utåt något hoptryckt, öfverkäken med upp-

höjd, i båge gående ryggkant och nedböjd

spets; underkäken rak med uppböjd spets?,

båda försedda med ett hak bak spetsen.

Näsborrarna vid roten, ovala, täckta affram-''

atliggande, styfua, hårlika fjädrar.

B^nen korta; tarsen af mellantåns längd.

Vingarna tcmligen länga ; i :sta och 2:dra

vingpennan längst.

Anm. Till detta Slägte hörer ej mer ån en endai
Europeisk art, och dennas historia är ännu icke pä lång" t

när tillräckligen känd. I de södra trakterna af hallon.

förekommer han endast under höst och vinter som flyttfo -

gel, och ännu har det icke lyckats någon i de nordJ.iga
landskapen resande natur-historicus att utforska dess Hus-
hållning, Man har ej en gång hittills riktigt vetat 1 ivar

han tillbringar sommaren. — Ännu vet man ej bestä. mdt
om foglen undergår eu enkel eller dubbel ruggning. —
Hans Excellence Herr Grefve Trolle Wachtmeister har
meddelat mig den underrättelsen att två Sidensvansar .som
finnas i Dess voliere, och som ditkommo förleden somr aar,

undergingo en fullkomlig ruggning i sista hälften af Oi to-

ber. — Således inträffar foglens höst-ruggning, och sau uo-
likt äfven dess fortplantning, mycket sent.

Sidensvansen, (Ampelis Garrulus, Lim i
t)

A r t m. Rödaktigt grå. Strupen och ett band £
re-

nom Ögonen svarta. I nacken en fjädertofÉ. Ving ar

och stjert svarta ; de inre vingpennorna med perg i-

mentartade röda spetsar ; de yttre med en gul a ek

hvit fläck. Magen askegrä. Undre stjerttäckame kå i-

stanjbruna. Längd 8 tum.

Ampelis Garrulus, Lin. Syst. I. p. 297. — Retz. Fi 1.

p. 23 1. — IVilss. Orn. Sv. I. p. /184. — Lanm s

Garrulus, Lin. Fn. Sv. p. 28. — Le £faseur d\ •

Bohemet Buff. Ois. 3. p. 429- t.^26. pl. enl. {261. •
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— Boheminn chatterer, Lath. Syn. 3. p. 91. —
Pen. Aret. Zool. 2. p. 34G. — Seidenschwanz,
Bechst. N. D. 3. p. 4 1 o. — Svensk Zool. Haft. 6.

n:o 3a. — Sidensvans. Smal. Rönnbärshane. We-
sterb. Toppsparf.

Beskrifn. Denna är en af Europas vackraste

f oglar. Hela fjäderbeklädnaden, med undantag af vin-

dar och stjert, är mjuk och silkeslik. Hufvans fjä-

< Irar äro långa och bilda en tofs, som vanligen ned-

t 'anger Öfver nacken, men kan äfven uppresas. Of-

v« in och inunder askegrå med rödbrun anstrykning

so 'in är dunklast på ryggen och vingtäckarna, öfver-

gå r på pannan i rödbrunt och saknas nästan al Ide-

le; s på magen och öfvergumpen. Ett strek från näs^-

bo.rrarna öfver näbbroten, ett bredt band genom ögo-

nen till nacken, samt strupen rent svarta. Underkä-

kens rotgrenar på sidorna hvita. Vingpennorna af

först? 1 ordningen svarta, vid spetsen kantade utvän-

digt med gult, invändigt med hvitt; de af andra

ordni ngen svartgråa, hafva äfven en hvit fläck i yttre

fanet vid spetsen och slutas dessutom med en perga-

ment artad aflång, röd tillsatts. De närrasta ving-

täckr irna på de yttre vingpennorna svarta, i spetsen

hvit; t. Stjerten tvär, svart, slutas med ett bredt gult

bauc 1, dess undre täckfjädrar kastanjbruna. Itäbb och

ben svarta. Iris rödbrun. — Vingbredden 14 tum.

Honan bar det svarta på strupen mindre ut-

bre< dt; de främre vingpennorna hafva i yttre fanet

vid spetsen en smal hvit eller gulaktig fläck, men de

ärc 1 ej i spetsen och inåt kantade med hvitt. Det

gu! la bandet hvarmed stjerten slutas är smalare och
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blekare ; de pergamentartade tillsattserna på vingar-

na mindre och färre.

Vistelseort och lefnadssätt : Sidensvansen före-

kommer i de södra landskapen blott som flyttfogel

under höst och vinter; och endast som sådan känna

honom äfven Invånarne i de norra kusttrakterna af

vår halfö. Man har uppgifvit polarländerna som dess

enda stamhåll under sommaren ; men detta torde ej

vara alldeles riktigt, och ännu har ingen, så vida man
vet, derstädes funnit dess bo. Sannolikare synes mig

att foglen tillbringar sommaren och fortplantar sig i

de inre bergiga och skogfulla trakterna af det norra

Sverige och Norrige, så väl i grannskapet af polcir-

keln, som ock mycket sydligare. Säkert är det åt-

minstone att han tillbringar hela sommaren i norra

Wermeland *) ; men ännu återstår att under nämn-
de årstid utforska dess hushållning. Mot vintrens an-

nalkande anländer foglen till de södra landskapen,

antingen familjvis eller ock flockvis ; oeh man träf-

far honom här äfven midt under vintren. Dock up-

pehåller sig en flock icke länge på samma ställe, utan

stryker kring efter sin föda från en trakt till en an-

nan. De träffas då isynnerhet der rönnbär och an-

dra bärsorter finnas, och de fångas ofta i donor bland

kramsfoglar. Denna fogel ar nog dum och trög i si-

na rörelser, dock är han, enligt min erfarenhet, ofta

rätt skygg, isynnerhet utåt våren, och låter då ej

gerna Jägaren komma inom skotthåll, om denne ej

*) För denna och flera högst intressanta uppgifter har
jag att tacka Herr ÖfVer-Jiigmästarcn H. Falk.
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kan dölja sig. Dess sång, som han om vintren i klart

väder låter höra, är låg och föga melodisk. Troli-

gen sjunger han bättre i sin hemort om sommaren.

Dess flygt är snabb ; ty vingarna äro långa och

spetsiga.

Födämnen : Om vintren lefver han isynnerhet

af åtskilliga slags bär, såsom rönnbär, oxelbär, en-

bär, hagtornbär, berberisbär m. fl. samt trädknop-

par. Äfven söker han denna årstid, då marken är

bar, på våta ställen insekter och puppor. Om våren

och troligen äfven om sommaren lefver han af in-

sekter, hvilka han från toppen af ett träd fångar i

luften på samma sätt som Flugsnapparna. — I kam-

maren håller han till godo med alla slags spis, och

lär vara en bland de största storätare ; ty han skall,

enligt Bechsteins iakttagelse, nästan dagligen förtära

en portion föda af lika vigt som han sjelf.

Fortplantning: Denna är hittils icke med sä-

kerhet känd.

Nytta: Dess kött är välsmakligt och sundt.

Andra Familien.

Tunn-näbbar, (Tenuirostres)

eller

Sångfoglar. (Canori.)

Näbben tunn, rak, merendels syllik, medelmat'

tig eller kort; öjverkaUns spets nedböjd, för-

sedd med ett hak.

Näsborrarna till hälften täckta af en hin-

na, nakna eller glest belagda med hår.
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Benen merendels tunna ock spensliga ; nt-tån

hopvuxen med mellantän genom första tåleden.

De hithörande foglar utmärka sig ge-

nom en tonfull och harmonisk sång. De fle-

sta låta höra den ur skogar och buskar; nå-

gra uppstämma den i kärr bland rör och
vass, och några få lifva dermed sandhedar-

na och de nakna klipporna. — De lefva i

engifte, parvis skilda, och de lägga vanligen

flera kullar om året. — De nära sig under
sommaren af insekter, och de flesta förtära

om hösten bär. Största antalet äro flyttfoglar

som lemna oss före vintrens annalkande» De-
ras kött är läckert,

Flugsnappare Slägtet. (Mu-
scicapa, Linn?)

Näbben temligen kort, stark, rak, ryggad, tre-

kantig, vid roten nedtryckt, bred; näbbvikar-

na kantade med styfva borsthår.

Näsborrarna på sidan vid näbbroten, rund-

aktiga, ofvan täckta med en hinna, belagda med
glesa hår.

Benen: Tarsen af lika längd med mellantän,

{då klon äfven räknas). Näbben kortare än
baktån, krökt och hoptryckt.

Vingarna: 1 :sta vingpennan ganska kort ; 2:dra

något kortare än $:dje som är längst.

Flugsnapparna uppehålla sig i skogarna.

De äro flyttfoglar som komma sent och gå
tidigt bort* De lefva endast af flugor och
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andra insekter, hvilka de upptäcka från nå-

gon trädtopp eller gren, fånga i flygten, och
återvända derefter till sin förra plats. Då de

sitta röra de tät och hastigt vingarna. Bland
våra två Svenska arter undergår åtminstone

den ena en dubbel ruggning och både han-

nar, honor och ungar blifva om hösten lika.

i. Gråa Flugsnapparen. (Muscicapa
Grisola, Linn.)

Art m. Ofvan brungrå med mörkbruna fläckar

på hufvudet ; inunder hvit med gråbruna långsfläckar

på hals och bröst. Längd 6 tum.

Muscicapa Grisola, Lin. Syst. Nat. I. p. 328. — Retz.

Fn. p. a5t. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 187. — Mo-
tacilla Ficedula, Lin. Fn. p. 90. — Le gobe mou-
che, BufF. Ois. 4- P- ^ 1 7. t. 25. i, 2. pl. enl. 565.

f. 1. — Spotted Flycatcher, Latli. Syn. 3. p. 323.

— Geflechter Fliegenfänger, Bechst. Nat. D. 3.

p. 421.

Beskrifn. Hufvudet ofvan mörkbrunt med

gråa fjäderkanter, eller ock grått med en långsgåen-

de brun fläck åt spolen af hvarje fjäder; pannans

fjädrar med hvitgråa kanter. Halsen ofvan, ryggen,

skuldrorna och öfvergumpen brunt askegråa. Ving-

pennorne mörkbruna, de inre jemte de större täck-

fjädrarna kantade med hvitgrått. Stjerten något kluf-

ven, mörkbrun, dess yttre pennor utvändigt kantade

med grått. Undra kroppsdelarna hvita med långs-

gående brungråa strek på hals och bröst ; midtåt

strupen och magen ofläckad. — Näbben svart, inun-

der vid roten blek. Näsborrarna runda, belagda med
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gles» hår. Iris brun. Benen svartbruna. Stjerten räc-

ker £ tum utom vingarna.

Honan knapt märkbart skild från hannen.

Unge som nyss lemnat boet: Näbben gråbrun.

Benen gråa. — Ofvan mörkbrun beströdd med rost-

gulaktiga fläckar ; inunder hvitaktig, halsen framtill

och bröstet skuggade med smutsigt brunt eller svart-

aktigt. Vingarna svartaktiga med rostgula kanter på

de inre vingpennorna och de större täckfjädrarna.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna fogelart fö-

rekommer hos oss i skogarne temligen allmänt från

Skåne ända inom polcirkeln *) , och så väl i kust-

bygderna som i de inre trakterna af landet. Som
flyttfogel lemnar han oss midt i September, och åter-

vänder knapt förr än midt i Maji. Under vårtiden

träffas han äfven i trädgårdarne i Skåne, han håller

sig då merendels i topparne af de högre träden, och

förråder sig snart genom ett pipande läte : ist, ist.

Under fortplantningstiden är han, enligt min er-

farenhet, mycket sällsynt i Skåne, men allmän i de

öfriga skogiga landskapen. Deremot förekommer han

under sträcktiden om hösten, i Augusti och början

af September, ganska talrikt i Sveriges' sydliga land-

skap. — Då han sitter i högsta toppen af ett träd

eller på en torr qvist och får se en insekt i luften

eller ned vid marken, så flyger han genast ut och

fångar den, samt återvänder merendels tillbaka till

*) Jag faun honom äfven bosatt i Fondalen nära glaciiren.

ii
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sitt förra ställe. Sittande lyfter han ofta och ha-

stigt på vingarna, liksom för att ständigt vara färdig

till jagt på insekter.

Födämnen : Hos oss förtär han endast insekter,

såsom flugor, bromsar, vespor, bi, fjärillar o. s. v.

Huru han fångar dem är redan nämdt.

Fortplantning: I Maji och Juni träffar man

dess bo med ägg. Man finner det i ihåliga träd, stoc-

kar, stubbar m. m., äfven på en tjock gren vid stam-

men, vid en gärdsgård eller vägg af flätadt ris o. s.

v. Det består af mossa, strå och gräsrötter, samt är

inuti fodradt med ull och fjäder. Äggen 5, gulaktigt

eller blåaktigt hvita beströdda med gråa och rost-

bruna fläckar. De rufvas vexelvis af båda könen.

2. Svart- och hvita Flu gsna ppar e n.

(Muscicapa atricapilla, Linn,)

A r t m. Ofvan svart med hvit panna (honan of-

van gulbrun enfärgad) och med en läng hvit fack pa
den hoplagda vingen. Inunder hvit. Stjertcn svart med
de två (eller SJ sidopennorna i yttre fanet hvita.

Längd 5 £ tum.

Muscicapa atricapilla, Lin. Syst. Nat. I. p. 3*6. n.

9. — Retz. Fn. Sv. p. 25o. — Nilss. Orn. Sv. I.

p. 187. — Gmel. Syst. I. 2. p. g35. — Lath.

Tnd. Orn. I. p. 46*7 (med uteslutande af några
Synonymer. — Muscicapa atricapilla, Bechst. Nat.

Deutschl. 3. p. £3ri. — Muscicapa Muscipeta, ld.

ibid. 435. — Cold Finch, Edvv. Birds t. 3o. f. 1.

Hannen ; fig 2 . honan eller ungen. — Musica-
pa luctuosa, Tem. Man. d'Ornith. I. p. i55.

Anm. Det är mig alldeles omöjligt att inse nödvän-
digheten, af «u nv benämning (Mate luctuon) för
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denna fogel, som länge och allmänt har varit känd under
namn if Muscic. atricapilla.

Beskrifn. Gammal hanne ont väven: Hela fog

len ofvan samt hufvudets och halsens sidor rent svar-

ta, med rödaktigt askegrå öfvergump och en tvärgå-

ende hvit fläck i pannan. Undra ögonlocket med hvi-

ta dun. Vingarna svarta med en stor långsgående

hvit fläck, hvilken kommer deraf att de långa ving-

täckarne och de tre innersta vingpennorna äro rent

hvita, undantagande inre kanten, der de senare äro

svarta. Dessutom äro vingpennorna från 6:te till

i6:de i yttre fanet nära roten hvita. Stjerten rent

svart; de två yttersta pennorna i yttre fanet nästan

ända till spetsen hvita ; den 3:dje stundom i yttre

kanten hvit. Hela foglen inunder rent hvit. — Näb-

hen glänsande svart. Iris svartbrun. Benen svarta.

»Stjerten tvär, räcker £ t. utom vingarna. — Längd

5£ t. vingbredd. pf tum.

Bona i värdrägt : Ofvan gråbrun
; pannan öf-

ver näbbroten något ljusare, smutsigt gulaktig. Den

långa fläcken på de hoplagda vingarna smalare än

hos hannen och smutsigt hvit. Stjerten svartbrun

:

dess tre yttersta pennor i yttre fanet hvita, samt i

spetsen smalt kantade med hvitt. Stjertens närmaste,

långa, öfra täckfjädrar svarta. Hela foglen inunder

hvit med smutsgulaktig eller gråaktig svag anstryk-

ning på hals, bröst och sidor. Längd 5 £ tum.

Anm. Herr Temminck behagar påstå att honan icke
har någon yingtldck (miroir) ; men deri misstager han sig.

Unga och gamla i höstdrägt: Pannan, hufrudet

pch halsen ofvan, samt ryggen och skuldrorna dun-
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jkelt bwna, Lnapt stötande i olivbrunt. Strupen, hal-

sen framtill, bröstet och slaksidorna med brunaktig

anstrykning blandad med gult. Magen hvit. Vingar-

na svartaktira. Dcbs pennor från 6 till 16 i yttre

fanet nära roten gulaktigt hvita ; de tre innersta ut-

vändigt och de längsta viugtäckarne i spetsen kan-

tade med samma färg; häraf uppkommer ett smalt

gulaktigt hvilt band öfver den hoplagda vingen. Stjer-

ten svartaktig, dess två eller tre yttersta sidopennor

i yttre fanet hvita.

Unge som nyss lemnat boet : Ofvan mörkbrun,

beströdd med rostgulaktiga fläckar ; inunder hvitak-

tig
, på bröstet oredigt vattrad med svartaktigt.

Vingfläcken isabellgul. De tre yttersta stjertpennor-

na i yttre fanet från roten utåt hvita.

Vistelseort och lefnådssätt : Denna fogolart fin-

nes i skogarna både i Sverige och Korrige, på mån-

ga stäHen talrikt *). Som flyttfågel anländer han till

Skåne mot slutet af April månad och träffas då, un-

der förbifarten, i mängd i trädgårdarna. Under flera

år har jag anmärkt att Hannarna komma först, och

Honorna några dagar senare. Kring den i5:de Maji

är sträcktiden förbi, då de försvunnit ur trädgårdar-

na; de träffas då parvis i skogarna, så väl i Skå-

ne som i Lappland och Norrige, ända inom polcir-

keln. Dess sång, som han låter höra från en gren

eller från toppen af ett träd, består af några ganska

*) Det är märkvärdigt att denna fogel som nu är all-

män, synes för några decennier sedan ha varit ganska
sällsynt på varhaifö.
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välljudande och rena toner. Merendels uppehåller den-

na fogelart sig på trädens lägsta grenar, gör derifrån

sina utflygter då han varseblifver en förbiflygande

insekt, och återvänder vanligen till samma gren. Då
han sitter ror han vingarna ständigt och snabbt. —
Sedan ungarne blifvit fullväxta, i sista hälften af

Juli och i hela Augusti månad, förekomma de tillika

med de garnla, ganska talrikt i skogarna i det södra

Sverige. Hannar, honor och ungar äro då alla nä-

stan lika. Kring medlet af September månad för-

svinna de småningom.

Fodämnen : Liksom föregående art lefver äfven

denna endast af insekter, hvilka han fångar i luften

eller plockar på bladen.

Fortplantning : Sitt bo lägger han i ihåliga träd

eller mellan trödrötter, o. s. v. Det består af gräs-

strån, tunn bark m. m. I Juni månad finner man

deri 4 — 5 myckel ljusblåa, ofläckade ägg.

Anm. Muscicapa leucomela, Lath. tillhör afven,

Skandinaviens Fauna. H:r Magister Fries, som under som-
maren 1821 gjorde en resa i Lappland, sig vid Tornc-
elfven en fogel, hvilken H:r Fries dock ej fick skjuta, men
som efter beskrifning ej kunde vara någon annan än den-
na. H:r Temminck, som kallar denna art Saxicola lcu-
c om el a, säger äfven att lian förekommer i Lappland. Da
ja-; likväl ej sjelf sett foglen, och j*g anser mig ständigt

höra följa den föresatts att i Fauna icke införa andra ar-

ter, än dem jag sjelf haft tillfälle att undersöka och efter

naturen heskrifva ; så har jag här Llott velat anmäla
nämnde art och till underrättelse för dera som kunna fin-

na honom, vill jag äfven meddela dess:

Arlm. : Svart, hufvudet ofvan, nacken, qfvergumpen,
magen och största delen af stjertpen.ioma hvita.

Långd kring 6 tunt.
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Sqvätt-Slägtet. (Saxicola, Becbst. )

Näbben rak, tunn, spetsig, vid roten något

mer bred än hög, mot spetsen hoptryckt, öfver-

käken något längre, i spetsen märkbart ned-

böjd, och bak spetsen inskuren; näbbroten

kantad med styfva borsthär.

Näsborrorna vid näbbroten, äggformiga, ofvan

hal/"täckta af en bar hinna.

Benen med höga och spensliga farser ; bakklon

kortare än baktån och mycket krökt.

Vingarna: i :sta vingpennan kort; 2:dra eller

%:dje längst.

Stjärten tvär, temligen kort.

Sqvättoma hafva i sitt utseende och
lefnadssätt mycket gemensamt med Flug-

snapparne, och de utgöra den tydligaste öf-

vergång från dem till Sångarne, med hvilka

de förr blefvo förenade i ett och samma slag-

te. De uppehålla sig vanligen på steniga och
öppna ställen, på klippor och stenhögar,

stundom bland buskar, aldrig i stora skogar.

De äro lifliga och muntra foglar. Deras

tarser äro långa och de löpa snabbt, samt
fånga under loppet insekter, hvilka utgöra

deras enda näring. De lägga sitt bo på mar-

ken eller i hål bland stenar. De rugga ej

mer än en gång om året > men de undergå
derjemte en partiel ruggning *) om våren,

•) Hvad jag förstår med partiel ruggning, som
jag ofla kommer att nämna, skall jag förklara under
Sparfs lågtet.
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och de hannar som äro olika honorne hafva

under nämnde årstid en helt annan färg än
om hösten. De äro flyttfoglar som lemna
oss mot vintren och återvända om våren.

1. Stensqvättan. (Saxicola Oenan-
the, Mey. )

Artm. Ryggen grå ; pannan Öfvcrgitwpcn och
ett strek ofver ögonen hvita ; genom Ögonen ett svart-
ahtigt band ; stjerten hvit med svart spets.

Längd 5 i — 6 tum.

Saxicola Oenanthe, Nilss. Orn, Svec. I. p. 197. —
Motacilla Oenanthe, Lin. Fn. p. 93. — Retz. Fn.

p. 25g. — Sylvia Oenanthe, Lath. Ind. Orn. I.

p. 529. — Cul-blanc ou Fitrec, Buff. Ois. 5. p.

237. — pl. enl. 554- fig. i-2. — Wheat-ear, Lath.
Syn. 4- p- 465. — Weissschwänziger Steinschmät-
zer, Bechst. N. D. 3. p. 675. — Sv. Stensqvät-
ta ; Stengolp ; Norr. Stendolp.

Beskrifn. Hannen om våren: Hufvudet och

halsen ofvan samt ryggen askegråa. Pannan, ett

strek öfver ögonen och strupen hvita. Från näs-

borrarna genom ögonen ett svart band som utvidgar

sig på tinningarna. Undre kroppsdelarna hvita med

en svag rostgul skuggning på bröstet. Vingarna svar-

ta ; de sekundära vingpennorna i spetsen kantade

med blekt rostgrått. Stjerten från roten öfver mid-

ten hvit, det öfriga deraf, jemte det medlersta penn-

paret, svart. Öfra stjerttäckarna hvita. Längden 6

tum ; vingbredden 12 tum. — jVäbb, iris och ben

svarta.

Honan : Öfra kroppsdelarna brungråa, med rost-

gråaktig panna och en brun fläck pä tinningarna;
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halsen framtill och bröstet rostbiunaktiga; magen

och undergumpen med rostgul anstrykning. Vingar-

na bruna der hannens äro svarta. Stjertens hvita

färg mindre utbredd.

Foglen i hostdrägt efter ruggningen : Öfra kropps-

delarna gråbruna med rostbrun anstrykning. Halsen

framtill, bröstet och sidorna rostbiunaktiga. Ett svart-

aktigt strek mellan näbb och öga. Underhakan, ma-

gen och undergumpen hvitaktiga med rostbrunaktig

anstrykning. Vingarna svarta med rostbruna kanter

både på pennor och täckfjädrar, samt de förra i

spetsen rostbrunaktigt hvita. Stjerten från roten Öf-

ver midtcn rent hvit, (utom de två medlersta pen-

norna som blott vid roten äro hvita), för öfrigt svart

med rostbrunaktigt hvita spetskanter. Öfra stjerttäc-

karne rent hvita

Vistelseort och lefnadssätt : Stensqvattan är en

bland de allmännaste föglar på hela Skandinaviska

halfon, och förekommer så väl i det sydligaste Skåne

som i det nordligare Norrige och Lappland, långt

inom polcirkeln. Hon träffas icke blott i de lägre

regionerna, utan äfven på fjällarna högt öfver träd-

gränsen och stundom ännu i grannskapet af den

ständigt liggande snön. På Dowrefjäll såg jag henne

på Harbacken och på flera fjälltoppar, äfven högst

uppe på Mofjäilet, på Middagsfjället vid glaciéren i

Fondalen, samt på andra fjäll både inom och utom

polarkretsen. -*- Dessutom förekommer hon äfven

på Island och i Grönland *). — Dess tillhåll äro

*) Se F a L c r, F a b r i c i u s. — H:r Z e 1 1 e r $ t c d t s

påstående itin Lappska Resa j Del. s. 99; not
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öfverallt steniga och för skog blottade trakter, klip-

por, stenhögar, stengärdsgårdar o. s. v. — Sten-

sqvättan är en orolig ocJi munter fogel. Med utmärkt

snabbhet löper hon efter insekter på stenar och på

marken. Då man nalkas dess bo, -visar, hon sig isyn-

nerhet orolig, flyger från en sten eller stör till en

annan, bockar sig, utbreder stjerten och ropar hit-

acktacktack, hit. Som flyttfogel kommer hon till Skå-

ne kring den io:de April, och i slutet af Maji var

hon redan anländ till Dowrefjäll. Om hösten träffas

hon familj vis på fälten, och i September månad flyt-

tar hon åt sydligare länder.

Födämnen: Dessa äro blott insekter, isynnerhet

smärre skalinsekter och flugor.

Fortplantning : Mellan stenarna i gärdsgårdar, i

stenrösen, i hål och remnor i klippor o. s. v. lägger

hon sitt näste. Detta består af gräsrötter och strå,

och är inuti belagdt med fjäder, ull och hår. Äggen

6, sällan 7, grönaktigt hvita, eller mycket ljusblåa.—
Då honan lemnar nästet för att söka föda åt sig, ruf-

vas äggen af hannen. Då ungarna blifvit utkläckta

näras de af båda föräldrarna, som gemensamt bära

föda till dem i näbben.

2» Busk-sqvättan. (Saxicola Rube-
tra , 3Iey. )

Artm. Ofvan svart med rostgråa fjäderkanter.
Ett band Öfver ögat och en fläck pä vingen, samt un-

attStensqrättan icke träffas på de högre fjällen,

utan "upphör långt innan trädgränsen",
'är derföre ganska felaktigt.
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derhakan och sidorna af strupen, hvita. Halsen fram-
till rostgul. Längd 5 tum.

Saxicola Rubetra, Nils*. Om. Svec. I. p, 194. — Mo-
tacilla Rubetra, Lin. Fn. p. q3. — Retz. Fn. p.

260. — Sylvia Rubetra, Lath. Ind. Orn. I. p.

a52. — Grand Traqnet 011 Tarier, Buff. Ois. 5. p.

224. pl. enl. 678. f- 2. — IVhin-chat, Lath. Syn»

4. p- 454' — Braunkehliger Steinschmätzer, Bcehst.

IV. D. 3. p. 684.

Beskrifn. Hanne i sommardrägt : Hufvud,

rygg och skuldror svarta med rostgråa fjäderkanler,

hvilka äro minst (stundom nästan inga) på hufvu-

det, samt bredast och mer roströda på öfvergumpen.

Från näsborrarna öfver ögonen till nacken går ett

hvitt band. Från näbbviken på sidan af hufvudet

under ögat ett mycket bredt svart band. Från den

hvita underhakan nedlöper på hvardera sidan af

strupen och öfriga halsen ett hvitt strei. Halsen

framtill och bröstet vackert rostgula. Magen hvit

;

sidorna och undergumpen med rostgul anstrykning.

Vingarna svartaktiga med en stor aflång hvit fläck,

och en mindre under denna vid vingkanten. Sljerten

från roten till midten hvit
;

pennspolarne, yttre

stjerthälften samt det medlersta pennparet svartbru-

na. Längden 5 tum ; vingbredden 9 £ tum j näbb

och ben svarta. Iris gråbrun.

Honan har streket öfver ögat rostgulaktigt, ving-

fläcken mindre; det svarta breda bandet under ögat

är otydligare, och på tinningarna finnes en rödbrun-

aktig fläck.

Ungarna om hösten : de gråbruna eller rödbru-

na fjäderkanterna på de öfra kroppsdelarna äro bre-
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dåre, hvaraf foglen synes ofvan gråaktigt rödbrun

beströdd med svarta fläckar, och hvarje fjäder slutas

med en hvitaktig kant. Streket öfver ögat, halsen

framtill, bröstet och sidorna hvitaktiga med rostgul

anstrykning som på bröstet är starkast och har der

några små, otvdliga fläckar. På örontrakten står en

brun fläck. — Vingarna svarta med rostbruna penn-

kanter och fjäderkanter ; den hvita vingfläcken sak-

nas belt och hållet. Det hvita på stjertpennorna är

mindre och mindre rent ; i spetsen äro de bredt

kantade med blekt rostbrunt.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogel är hos

oss icke sällsynt, dock är han ej så allmän som fö-

regående art. Han förekommer här och der i alla

landskap på halfön frun Skåne till Lappland, och

träffas äfven inom polcirkeln, men likväl icke på
fjällen som Stensqvättan. Som flyttfogel anländer han

till Skåne kring den 25:te April. Man träffar honom

vanligen bland buskar och vid skogsbryn som gränsa

till fält och åkrar. Merendels sitter han på högsta

toppen af en buske, och på åkrarna hvilar han sig

vanligen på de öfver säden uppstående tistlarne. Här-

ifrån gör han sina utfarter då han varseblir någon

insekt i luften eller på marken, och fångar den i

hast nästan på samma sätt som Flugsnapparne. —
Liksom föregående är denna fogel munter och oro-

lig. Då man nalkas honom flyger han än hit än dit,

rörer stjerten upp och ned, skriker och väsnas. Dess

sång, som ej är oangenäm, får man isynnerhet från

fälten höra. om aftonen sent och om morgonen bit-
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tida. Om hösten träffas lian liksom furogående fa-

miljvis ofta på sommardrifna åkrar, der han sitter

på de upphöjda jordklimparna. I September flyttar

han bort.

Födämnen : Insekter, så väl skalinsekter^som bi,

flugor, o. s. v.

Fortplantning : Dess näste, som består af gräs,

strå och mossa, samt år inuti belagdt med hästhår

och fjäder, träffas vanligen på marken bland gräs och

buskar, mer sällan i en buske lågt ned vid jorden.

Äggen 5' blågröna ofläckade.

Jernsparf-Slägtet* (Accen-

tor, Ikchst. )

Näbben sijllik, rak, tvhid, spetsig, vid roten

temligen undevsiittsig ; kanterna af bada kä-

karna starkt inböjda.

Nasbo rrarna nakna, ofvan halftäckta af en

bar hinna.

Benen temligm undersättsiga ; bakklon störst och

mest krökt.

Vingarna: Urta vingpennan nästan ingen;

2:dra något kortare än $:dje som jemte \:de

är längst.

Af detta Slägte känner inan nu tre ar-

ter i Europa och af dessa tillhör den ena

äfven vår Mord, Dessa foglar aro icke blott

insektätande, utan de förtära äfven växtfrön,

bär o. d. Om sommaren bebo de bergstrak-

ter, om vintren gå de ned på slätterna, och
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en del bland dem öfvervintra hos oss. Han-
nar och honor likna hvarandra mycket. De
synas ej rugga mer än en gång om året.

1. Jemsparfven. (Accentor modu-

laris , Koch.)

A r t ra. Ryggen rostbrun med svarta fläckar ;

hufvud hals och bröst askeblåa med bruna fläckar på
hufvudet. Längd 6 tum.

Accentor modularis, Koch Bay. Zool. — Cuv. Regne
anim. I. p. 368. — Tern. Mau. d'Orn. I. p. 24g.— Sylvia modularis, Lath. Ind. I. p. 5n. —
Nilss. Om. Sv. I. p. 217. — Motacilla modularis

f

Lin. Fn. Sv. p. 8g. — Traine-buisson, Buff. Ois.

5. p. i5i. pl. enl. 61 5. f. x. — Die Brawiclle,

Bechst. N. D. 3. p. 616.

Beskrifn. Hufvud och hals ofvan askegråa

med mer eller mindre tydliga bruna långsfläckar.

Halsen framtill och på sidorna samt bröstet askeblåa,

ofläckade. På tinningarna en brun fläck med hvit-

aktiga fjäderspolar. Rygg och skuldror rostbruna med
en stor svart fläck i rnidten af hvarje fjäder. De sto-

ra vingtäckarne svartaktiga med rostbruna kanter

och en liten gulaktigt hvit fläck i spetsen af hvar-

dera. Vingpennorna mörkbruna, de inre med breda

de yttre med smalare rostbruna kanter. Kroppens

sidor och öfvergumpen gråaktigt rostbruna. Magen

hvit. Undre stjerttäckarne bruna med breda hvita

kanter. Stjerten tvär, brun. Näbben svart. Iris röd-

brun. Benen brungula. Längd 6 tum; Vingbredden

8^ tum.
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Honan har flera och tydligare bruna fläckar pa

hufvudet.

Vistelseovt och lefnadssätt : Jernsparfvcn bebor

om sommaren de nordligare trakterna af vår hallo,

och träffas under denna årstid ej sällan äfven inom

polcirkeln. Dess stamhåll äro då bergiga och med

slog beväxta trakter. Först mot vintrens annalkan-

de lemnar han de skogiga bergstrakterna och begif-

ver sig ned i dalbygderna och på slätterna. Han in-

finner sig då på Skånes slättbygd, der han äfven som

i Halland och i flera af Sveriges södra landskap ej

sällan öfvervintrar. En del af arten flytta likväl åt syd-

ligare länder, och dessa återvända till oss i Mars och

April månader. De uppehålla sig då någon tid i

trädgårdar, buskar och pilhäckar ; men de försvinna

alla utan undantag före sommarens annalkande. —
Jernsparfven är en munter och liflig fogel, som stän-

digt är i rörelse och hoppar eller kryper bland de

tätaste grenarna i häckar och snår. Dess lockton är

ett temligen skarpt; issri! och dess sång, som han

merendels låter höra från öfversta spetsen af en ung

gran, är ganska melodisk och vacker.

Födämnen: Insekter, larver, puppor och regn-

maskar utgöra om våren och sommaren dess mesta

föda ; om hösten och vintren lefver han hufvudsakli-

gen af granfrön och andra växtfrön, samt af bär.

Fortplantning: Sitt bo bygger Jernsparfven i täta

buskar, 2 — 4 alnar från marken. Det består af mos-

sa, små pinnar och rötter, och är inuti fodradt med

hår. Äggen, 5 — 6 blågröna, rufvas vexelvis af beg-

ge könen.
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Sångare- SI äg t et. (Sylvia, Latb.)

Näbben rak, tunn, syllik, spetsig, merendels nä-

got hoptryckt och försedd med ryggkant; öf-

verkäken i spetsen vanligen litet nedböjd och

bak spetsen inskuren; underkäken rak.

Näs borrarna vid näbbroten, äggformiga, of-,

van halftäckta af en bar hinna.

Benen temligen spensliga med tarsen längre än
mellantän; bakklon kortare än baktån, hoptryckt

och böjd.

Vingarna: \:sta vingpennan kort, eller ganska

kort, stundom nästan ingen; 2:dra kortare än
3?dje, som merendels jemte z^ide är längst*

Af de innersta vingpennorna är ingen längre

än de andra sekundära, och alla äro mycket

« kortare än de primära.

Detta Slägte är ett af de vidlyftigaste

i vår Fauna. Alla hithörande arter äro små,
och bland dera träffas de minsta foglar i Eu-
ropa. De vistas till största delen i skogar-

na bland lummiga träd och buskar; några
bebo säf, rör och vass vid sidan af åar, graf-

var och insjöar. De äro alla sångfoglar, och
isynnerhet utmärker sig största delen af de

förstnämnda genom en skön och melodisk
röst. Deras föda består om sommaren endast
af maskar och insekter, hvilka de icke som
Flugsnapparne fånga i flygten, utan de ploc-

ka dem från löfven., qvistarna och säfven,

hvilka de derföre ständigt genomleta. De
rugga ej mer än en gång om året, och han-
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narna äro sällan mycket olika honorna Stun-
dom är skilnaden knapt märkbar. Några få
blifva qvar hos oss under vintren j men stör-

sta delen äro flyttfoglar som lemna oss om
hösten och återvända om våren.

För mera redighet skull, kan man inde-
la detta vidlyftiga Slägte i följande under-
ordnade :

I. Näktergalar. (Curruca, Bechst.)

Näbben temligen stark, mer hög än bred, mot

spetsen hoptryckt. Vingarna medelmat*

tigt långa. Benen temligen undersättsiga*

S t j e rt e n tvär eller litet urnupen och den yt-

tersta pennan något kortare.

De vistas i skogar och bland buskar
3

de lefva till största delen af insekter, och

blott några få njuta derjemte om hösten bär;

de bygga sina nästen i buskar ; deras sång

är melodisk och rik på afvexlingar. De äro

alla flyttfoglar.

1. Egentliga Näktergalen. (Sylvia

Luscinia, Lath.)

Artm. O/van gråaktigt rödbrun med brunröd

stjert; inunder hvitaktig med askegrä anstrykning vä
bröstet och sidorna, usttå vingpennan kort; 2:dra

kortare än ^:de. Längd 6 £ - tum.

Sylvia Luscinia, Lath. Ind. Orn. I. p. 5o6. — Mota-
cilla Luscinia, Lin. Fn. Sv. p. 88- ? — Die Nach-
tigall, Bechst. Nat. Deutsch. 3. p. 476-

—" Bec-fin

Rossignol, Tern. Man. d'Ornith. I. PV95 - — Sv.

Näktergal.
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Beskrifn* Alla öfra kroppsdelar gråbruna

ined
i)
en stark rödbrun anstrykning ; öfvergurnpeu

öch stjérten brunröda ; strupen och magen hvitakti-

ga; bröstet och sidorna ljust äskegråa med svag gul-

aktig anstrykning ; undergumpén och stjertehs undre

täckfjädrar hvita stötande i rostgult. — Längden 6^
tiim ; Stjérten 2 i- tum; i:sta -vingpennan kort,

dock längre än de primära vingpennornas täckfjädrar^

2:dra vingpennan nägot kortare än 4 : de.

Honan är knapt märkbart olik Hanneh;

Vhtcteeort och Irfnadssäti : Näktergalar finna*

aldrig i Norrige, och i västrä trakterna af Sverige

gä de ej längre i norr äh Skähe. De ofverstiga aldrig

eller högst sällan Hallandsås, ehuru de finnas talrikt

i de lummiga lundarna vid Engélholm, tätt nedanför

Åsen. I östra trakterna af Sverige finnas de deremot

icke blott i Skåne, utan äAeh i stor mängd i vissa

trakter af Blekinge, på Öland, Gottland m. m. Äfven

förekomma de på Svartsjölandet, Fullerön^ i Uppland

o. s. v. Men huiu vida de på nämnde ställen fö-

rekommande Näktergalar höra till denna eller föl-

jande art, eller om begge arter träffas på alla de

anförda ställen, det återstår ännu att med noggrann-

het afgöra *). Enligt min erfarenhet är dock den-

na artj åtminstone i Skåne} mer sällsynt än följande,

som i vissa trakter är mycket talrik.

*) Man har länge anSelt denna och följande för en och
samma art ; men de uro skilda hade till storlek, färg
och sång m. va.

12
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Det är denna fogel som i äldre och nyare tide"r

varit namnkunnig och beundrad for sin härliga säng.

Också kan man ej med skäl neka honom första rum-
met bland skogens sångare. Det är 'förvånande att

en så liten fogel äger en så stark och ulhållande stäm-

ma. Men det år icke blott för styrkan, som dess sång

6å högt skattas ; det är isynnerhet för dess mång-

faldiga och angenäma afvexlingar, dess fylliga och

klara toner, och dess sköna harmoni, som den af hvar-

je, icke alldeles känslolös menniska värderas. Den be-

står af vid pass fyra och tjugo olika strofer. H:r

Bechstein har försökt att med ord uttrycka dem, och

man kan ej neka att han i detta försök temligen lyc-

kats. För dem, som önska veta om det är denna eller

följande art de hafva för sig, då de höra en Näktergal

sjunga, tror jag mig böra, med H:r Bechsteins oid
7

anföra några af de första stroferna :

Tiuu tiuu tiuu tiuu,

Spe tiu zqua,

Tio tio tio tio tio tio tio tix :

Qutio qutio qutio qutio,

Zquo zquo zquu zquo

Tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzy tzi,

Quorror tiu zqua pipiquisi.

För att ej vara för vidlyftig, anför jag ej alla; för

ändamålet torde de anförda vara tillräckliga. Liksom

bland andra sångfogiar, så finnas äfven bland Näk-

tergalarna bättre och sämre sångare. Den ena ut-

märker sig i ett af>eende, den andra i ett annat; och

det gifvas också bland dem virtuoser, som hos sig

förena alla röstens och dess modulationers fullkorn-
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ligheter. Man har äfven hos dessa små sångare upp-

täckt tydliga spår till egenkärlek och afundsjuka.

!Den ,ena vill ej
- låta sig öfverträffas af den andra.

Då flera sjunga i samma trakt, eller i samma vo-

liere, skrika de sig ofta hesa, och stundom händer

att de under denna täflan anstränga sig så, att ett

blodkärl springer, och de falla döda ned, liksom rör-

da af slag (Bechsl. ). — Herr Goetze berättar i sin

Europ. Fauna V. p. i£, ett märkvärdigt hithörande

exempel : En af hans vänner i Brunsvig hade några

år ägt en Näktergal, som var bland de utmärktaste

sångare. En Jude som lärt sig att med mun och tun-

ga fullkomligt efterhärma Näktergalens sång, låt höra

sig i Brunsvig. Denna Jude blef af ägaren till Näk-

tergalen anmodad att täfla med honom) och företog

sig det en gång då Näktergalen sjöng med fullkom-

lig munterhet. Juden började, — Näktergalen in-

stämde. Juden höjde stämman ; äfvenså Näktergalen.

Juden tog än högre, och Näktergalen försökte, men

kunde ej komma öfver honom. Då han märkte sig

'vara ÖfverträfFad, teg han bums stilla, och efter ett

par dagar var han död af grämelse. —- Som flytt-

fogel anländer Näktergalen till Skåne i slutet af April

eller i början af Maji. Hannarna komma alltid några

dagar förr än honorna. De uppsöka då vanligen sina

förra stamhåll och de tilikännagifva genast sin an-

komst med sång, hvilken de då merendels låta höra ora

nätterna, för att locka till sig de antågande honorna.

Sedan dessa äro anlända, sjunga en del hannar mest

om dagen, en del dercmot isynnerhet om natten, och.
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man liar anmärkt att dessa olika vanor äro ärflelign,

— Näktergalens tillhåll äro skugglika trakter, der

täta buskar finnas. Dess sänglid är kort och varar

hos oss knapt mer än sex veckor; ty så snart un-

garna blifvit utkläckta, använda de gamla sin tid pä

deras underhäll, och sången upphör derföre redan fö-

re Midsommar. Efter denna tid och ända till Au-

gusti träffar man ännu bäde unga och gamla i täta

löfskogar, och de senare gifva, dä man nalkas dem,

sin närvaro tillkänna endast genom en egen och kan-

nelig lockton : vitt-krrry som de låta höra under det

de ängsligt hoppa från gren till gren. I Augusti el-

ler början af September försvinna de oförmärkt.

Fodämnen : Insekter och larver ; om hösten äf~

ven bär, såsom fläderbär, vinbär, o. s. v.

Fortplantning : De bygga sitt bo i en tät buske

nära marken, eller på en busk-stubbe, i en rishög

o. s. v. Det är utan särdeles konst sammanlagdt af

gräs, gräsrötter och torra löf. Äggen 4— 6, smut-

sigt olivgröna ; begge könen rufva dem vexelvis och

uppföda gemensamt sina angår med insektlarver,

2. Större Näktergalen. (Sylvia

Philomela, Bechsi.)

Artra, O/van dunkelt gråbrun med rödbrun

stjert ; strupen hvit tned mörkgrå infattning; bröstet

brungrått. i:sta vingpennan ganska kort; z:dra längre
än /[..-de. Längd G ^ — 7 tum.

Sylvia Philomela (Sprosscr) Becnsf. Nat. Deut^chl.

3. p. 507. — Tcnim. Man. d'Ornit. L p. 196. —
Molacilla Luscinia major, Gmcl. Syst. Nat. I. p.

<jj>©. n* 1. /3.
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A a m. Det är omöjligt att af blotta beskrifningcn.

bestämdt afgöra om Lm*é haft denna eller föregående

Art för sig då lian införde Motacilla Luscinia i.

sin Fauna Svcc. — De äro hvarandra så lita att de
lätt tunna förblandas, om man ej ser begge på en gång, el-

ler är uppmärksam på de bär angifna skiljemärken. — Det
var denna art, jag i Ornith. Svec. I. p. 199. beskref un-

der namn af Sylvia Luscinia.-

Eeskrifn. Denna fogel skiljes, vid jemförelse

med föregående, derigenora att han är större, har

dunklare mer smutsigt bruna, samt mindre rena röd-

bruna färger. En hufvudsaklig skilnad är dessutom

vingpennornas olika förhållanden.

Alla öfra kroppsdelar äro dunkelt gråbruna med

rödbrun anstrykning ; stjerten och dess öfra täck-

fjädrar mer rödbruna. Strupen åt midten hvit, med

gråbrun infattning, eller nästan ett gråbrunt strek

åt hvardera sidan ; bröstet och sidorna gråa skug-

gade med brunt ; magen hvit. Undergumpen och

stjerlens undre täckfjädrar rostgulaktiga. — Näbben

hornfärgad, inunder blek. Munvikarna utstående gula.

Näsborrarna äggformiga, ofvan omgifna med en hvälfd

hinna. Munnen inuti gul. Tarserna bleka, perlfärga-

de ; tårna något mörkare, mer blyfärgade. Iris röd-

brun. Stjerten a-| tura, något rundad. Vingpennorna:

1 :sta ganska kort, smal och spetsig, mycket kortare än

de primära vingpennornas täckfjädrar ; 2:dra ving-

pennan längre än 4:de. Längd 6J;
— 7 § tum.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna art är i Sve-

rige, åtminstone i Skåne, mycket allmännare än fö-

regående, och i många trakter der man tror sig haf-

va Näktergalar i mängd, har man blott denna. I en

del låga och kärraktiga samt med täta buskar eller
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lummig skog bevuxna trakter här i Skåne, hörer man

honom om sommaren sjunga nästan ur hvarje buske.

Dess sång är mycket olik den föregåendes, och på

långt när icke så melodisk och skön: den äi '

' mer skorrande, men oét Lre rask och mer

afbrulen. Den ha on likhet ni

imför alU saknar den de ljufva, intagande strö

fer och de accordlika sluttoner, som utmärka den fö-

regåendes sång, H:r Bechstein har äfven försökt att

med bokstäfver uttrvcka denna, och jag vill deraf,

till skilnad från den föregåendes, anföra de första

stroferna ;

Gia — gy gy gy!

Hagoi, hagoi, zy zy zy zy.

Gergegegegegeb,

Hoa, goigoigoi gi

;

Zicka zicka zicka.

Davitt davitt davitt!

ra. m. «— Då flera sjunga på en gång, är deras sång

på närmare håll besvärlig och näslan odräglig. De
sjunga mest om nätterna. — Deras lockton, som inan

isynnerhet får höra då man närmar sig den trakt der

de hafva sina ungar, är ett fint pipande: hy, hy\

och stundom derjemle ett lågt arrr ! — Som flytt-

fogel anländer denna art till oss i början af Maji, och

före Midsommar upphör han att sjunga.

Födämnen: Liksom föregående art lefver äfven

denna om sommaren endast af insekter och larver.

Under sina vandringar skall han också förtära bär.
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Fortplantning : Dess näste träffar man merendels

på låga, med täta buskar beväxta ställen. Det ligger

vanligen på en tufva eller buskstubbe och är konst-

löst sammansatt af gräs och torra löf, hvilka sednare

ofta utgöra dess enda inre beklädnad. Äggen äro

större än föregåendes, olivbruna och ofläckade.

3. Bröstvattrade Sångaren. (Sylvia

nisoria, Bechst. )

Artm. Ofvan mörkt askegrä ; inunder hvitmed
gräa vågiga tvärstrek. Stjertpennorna gråbruna; de

två yttersta med en hvit fläck vid spetsen af inre fa~
nct. Längd 7 tum.

Sylvia nisoria, Bechst. Naturg. Deutschl. 3 B. p. 547.— Nilss. Ornithol. Svec. I. p. 201. tab. 5. —
Bec-fin rayé, Tern. Man d'Ornith. I. p. 200.

Beskritn. Alla öfra kroppsdelar mörkt aske-

gråa ; skuldrornas och öfvergumpens fjädrar slu-

tande sig med en hvitaktig kant inom hvilken fin-

nes ett brunt strek. De undra kroppsdelarna hvi-

ta med gråbruna tvärlinier eller vågor på strupen,

halsen, bröstet och sidorna. Midten af magen hvit.

Vingarna bruna ; de inre vingpennorna och de stör-

sta vingtäckarne i spetsen kantade med hvitt. Stjer-

ten mörkt gråbrun, tvär ; den yttersta pennan (som

är något kortare) utvändigt med en smal hvitaktig'

kant och ,'med en stor hvit fläck i inre fanet vid

spetsen ; den andra med en något mindre hvit fläck

vid spetsen ; de följande i inre spetsen blott kanta-

de med hvitt. Undre stjerttäckarne gråbruna med
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breda livita kanter. NKbben brun, inunder vid roten

blek. Iris skönt gul. Benen gråa.

Ung fogcl : Öfra kroppsdelarna hrunakligt asl.c-

gråa med hvilaktiga smala brinn i spetsen al' b.va.rjc

fjäder, isynnerbet på pannan, öfvcr ögonen, på sk\il-

drorna och öfvergumpen. En hvital.tig flack mellan

näsborrarna och ögat. Undra delarna hvita med grå-»

bruna tvärvågor, som äro tydligast på sidorna af

halsen, bröstet och magen, samt mindre märkbara

midt åt strupen och bröstet.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogcl, som

först för några år sedan blifvit funnen i Sverige, till~

hör, så vida man hittills känner, endast dess södra

och östra trakter, och är äfven der sällsynt. BJott i

östra trakterna af Skåne samt i Blekinge, på Öland

och Gottland liar han hittills blifvit sedd. Han bar

sitt tillhåll bland täta och lummiga buskar, isyu^-

nerhet bland sådana som gränsa till ängar och falt.

Liksom dess mesta samslägtingar kryper lian gerfta

bland täta snår, för att plocka insekter och larver
;

men med fl Sångare äger hannen den vanan gemensam

att från en buske uppstiga vertikalt i luften och alt,

finn denna höjd, sjungande åter sal. ta nedsänka sig

med utbredda vingar, liksom Piplärkan. Han är för

ofrigt en orolig och rädd fogel, och då man nalkas

det ställe der han har sina ungar, flyger han med
ängsligt skrik från en buske till en annan, nästan

som Törnskatan, med byars hona han äfven till at~

seendet på afstånd har någon likhet.
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Födämnen: Insekter och larver, äfven daggma-

skar, och stundom bär.

Fortplantning : Sitt bo bygger han i täta buskar.

Dess 4 — ^ ägg äro hvitaktiga med rödgråa eller

askegraa fläckar,

4. Svarthufvade Sångaren, (Sylvia

atricapilla, Lath.

A r t m. Ofvan askegru eller gråbrun med oliv*

grön anstrykning ; hals bröst och sidor ljust aske-

graa {hos honan gråa rostgulaktiga) ; hufvan hos

hannen svart, hos honan rostbrun.

Längd 6 £ tum,

Motacilla atricapilla, Lin. Fn. p. 0,3. — Retz. Fn. p,

260. — Sylvia atricapilla, Lath. Ind. Orn. I. p.

5oS. — JNilss. Orn. $\ec. I. p. 202. -*<- La Fau-
vette a Ute noire, Bufl'. Ois. 5. p. i-z5. t. g. f. 1,

— pl. enl. 580. f. 1. 2. — Black cap, Lath. Syn.

4. p- 4 1 5. — Der Mönch, bechst. J\'at. D. 3. p,

5l2,

Beskrifn. Hela hufvan från pannan genom

öfia delen af ögonen till nacken rent svart, glänsande.

Sidorna af hufvudet och halsen samt halsryggen rent

askegraa. Ögonlocken ofvan klädda med svarta, inun-

der med hvita korta dun. Rygg, skuldror vingtäckare

och öfvergump askegråa med olivgrön anstrykning.

Vingpennor och stjertpennor bruna, kantade med

ryggens färg. Underhakan och magen hvita. Bröstet

och sidorna lju?t askegråa. Undre stjertläekarne gråa

med breda hvita kanter. — Näbben svartaktig. benen

brungråa. i:sta vingpennan ganska kort ; 2:dra kor-

tare än 5. Lej j;dje längst, något längre än +y.de. —
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Längd 6 £ tum; vingbredd. 9 t. — Stjerten utom

vingarna 1 £ tum.

Hondn: Hufvan rostbrun; hufvudets ocb bal-

sens sidor gråaktiga, sakna den sköna askeblåa färg

som pryder hannen. Halsen ofvan och ryggen grå-

aktigt olivfärgade. Strupen och magen hvitaktiga.

Halsen framtill, bröstet och sidorna ljust brungråa

stötande i gult.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sångare fö-

rekommer, ehuru temligen sparsamt, på hela Skan-

dinavien från Skåne, ända till de nordligaste land-

skapen. Som flyttfogel återvänder han till oss i slu-

tet af April, och låter snart höra sin sång i lundar

och trädgårdar. Äfven får man höra den i Juli och i

början af Augusti. Denna sång som är omvexlande och

vacker, har stor likhet med Trädgårdssångarens, äfven

som foglarne sjelfva likna hvarandra ganska mycket

;

men dennes sång är ej så rask, eller så uthållande.

Då foglen sjunger sitter han merendels i högsta top-

pen af ett högt träd. Äfven häri skiljer han sig från

Trädgårds-sångaren, som merendels, då han sjunger,

gömmer sig bland de tätaste löfven i en trädtopp el-

ler buske.

Födämnen : Dessa bestå hufvudsakligen i åtskil-

liga slags Insekter, insektlarver och puppor. Om hö-

sten förtär han derjemte bär, t. e. fläderbär, vinbär

;

och i Botaniska trädgården uppsöker han med begär-

lighet de mogna mulbären.

Fortplantning: Dess näste bygger han i buskar,

merendels i hagtorn eller någon annan tag ; buske.
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Äggen 4 — 6, temligen stora trubbiga, gulaktigt hvi-

ta, marmorerade med gult eller rostfärg och beströd-

da med bruna punkter,

5. Trädgårds Sangaren» (Sylvia

hortensis, Bechst.)

Art m. O/van gråbrun med olivgrön anstryk-
ning ; bröst och sidor ljusgråa, stötande i rostgult.

ögonlocken hvita. Benen bli/färgade.

Längd 5 1 tum.

Sylvia hortensis, Nilss. Orn. Svec. I. p. 204. — Mo-
tacilla salicaria, Lin Faun. p. 90. — Motacilla

Bippolais, Tengmalm. Vet. Aead. HandU 1783.
- p. 53. — La petite Fauvette, Buff, pl. enl. 579.

f. 2. — Die graue Grasmlicke, Bechst. Kat.

Deutschl. 3. p. 024»

Beskrifn. Alla öfra , kroppsdelar brungråa med
mer eller mindre märkbar olivgrön anstrykning. Öf-

ver ögat ett kort hvitaktigt strek ; under ögat en

liten hvitaktig fläck. Ögonlocken äfven bevuxna med
korta hvita dun. Tvärt öfver halsens sidor ett rent

askegrått strek. Strupen hvitaktig. Magen och un-

dergumpen hvita. Halsen framtill bröstet och sidor-

na ljusgråa, med olvdlig rostgul anstrykning. Ving-

pennorna bruna, kanlade med ryggens färg. Stjert-

pennorna gråbruna, knapt mörkare än ryggen, i

spetsen kantade med hvitaktigt. — ISäbben ofvan

brun, inunder perlgrå. Benen blygråa. Ins rödbrun.

i:sta vingpennan nästan ingen ; 2:dra längre än 4 ;de

och föga kortare än 3:dje som är längst. Stjerten i\

tum, räcker 1 -i tum utom vingarna.

Honan : är nästan alldeles lik bannen.
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A n m. Frän honan till furegående art, hrilken han
vi<l första påseendet ganska mycket liknar, skiljes lian

derigenoni att hufvan har sarania färg som ryggen : att hela

foglcn och isynnerhet ttjerten är kortare, och irauilör allt

att vingpennarnas relativa längd är helt olika.

Vistelseort och lefnadssätt : Trädgårds Sanga-

ren är en flyttfogel, som återvänder till våra trakter

kring medlet af Maji månad. Han är mycket allmän-

nare än föregående och förekommer talrikt i träd-

gårdar och löfskogar, icke blott i södra Sverige, utan

äfven långt upp åt norden. Jag har både hört honom

sjunga och skjutit honom inom polcirkeln. Dess sång,

som han låter höra från ett lummigt träd eller en

buske, bland hvars tätaste löf han vanligen döljer

sig, är munter, ulhållande och vacker. Man hörer

den under sommaren hela dagen.

Födämnen: Om sommaren 1 efver han af insek-

ter och larver ; om hösten förtär han äfven bär t. e.

fläderbär, vinbär, körsbär, o. s. v.

Fortplantning : I täta buskar, isynnerhet i hagtorn

och törnbuskar bygger han sitt bo. Det består af

torra gräsrötter och grässtrån, och är inuti belagdt

med hästhår. Aggen vanligen fem, äro gråaktigt hvita

beströdda med större eller mindre olivbruna fläckar.

Dä man nalkas dess bo eller ungar, hoppar foglen

orolig från gren till gren bland löfven, och förråder

sig med ett lem ligen sträft skrik gääk, gääk, eller

tack - tack - tack ! — Kring medlet af September

flyttar han bort.

6. Gråa Sångaren. (Sylvia cinerea, Lath.)

Artm. Ofvan gra med rostbrun anstrykning;

hnfvudets sidor askegråa. Strupen rent hvit. ring-
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pennor och täckfjädrar med breda roströda kanter.

Ben yttersta stjertpennan utvändigt ofver midten hvit;

den andra med hvit spets. Längd 6 tum.

Sylvia cinerea, Latb. Ind. Orn. t. p. 5i4- — JVilss^

Ornith. Sv. I. p. 206. — Fauvette grise, Buffl

Ois. 5. p* 1 32. —* pl. enl. 579. f. 3. —- Bec-fin

grisette, Temm. Man. d'Orn. I. p. 207. — Wlute~
Throaty Lath. Syn. /[. p. 4 29- — Die Fahle QrQs*
mllcke, Bechst. rY. D. 3. p. 534^

Beskrifn. Hufvudet ofvan och på sidorne aske-

grått, ofvan mer eller mindre stötande i brunt. Rygg,

skuldror och 6'fvergump gråa med rostbrun anstryk-

ning. Vingarna svartbruna ; de två eller tre ytter-

sta vingpennorna med en smal hvit kant ; de in-

re, samt alla de större vingtäckarne med breda rost-

röda kanter. Strupen och magen rent hvita; brö-

stet svagt rosenrödt, och sidorna af bröst och ma-

ge rostgråaktiga. Stjerten tvär. Stjertpennorna mörk-*

bruna, den yttersta kortare än de andra, utvän-

digt från spetsen öfver midten snedt hvit, samt med
hela yttre fanet hvitt ; den andra i spetsen hvit.

Längden 6 tum; vingbredden 85- tum; Näbbea

ofvan brun, inunder blek. Iris ljust nötbrun. Be~

nen brungula.

Bönan har den askegråa färgen på hufvudet

mindre märkbar, och det hvita på strupen mindre

utvidgadt; det inskränker sig nästan blott till un-

derhakan. En hvit fläck mellan ögat och näsborrar^

ne. Bröstet mer anstruket med rostgråaktigt.

Vistelseort och lefnadssätt: I skogar och träd-

gårdar, inen isynnerhet i täta busksnår förekommer

denna Sångare mindre sällsynt. Han träffas icke
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blott i de södra trakterna af halfön, utan han finnes

äfven i de norra, och jag har sett honom på flera

ställen norr om Trondhiem. Han är en i hög grad

munter och liflig fogel, som, for att söka insekter och

larver, städse genomkryper de tätaste snår och buskar.

Då han sjunger, sitter han merendels i toppen af en

buske. Dess sång är rask, omvexlande och vacker. Den

består af ett långt piano, som endast höres på nära

håll, och ett kort forte, som foglen sjunger under

det han höjer sig några fot i luften, svingar sig oin

i en liten krets, och sätter sig, då han slutat, åter

på sin buske. Då han blir rädd eller ond, uppreser

han hufvudijädrarna, hoppar orolig bland qvistarna

och skriker temligen slräft: gä, gä. — Som flytt-

fogel infinner han sig i Skåne kring medlet af Maji

månad, och träffas då isynnerhet i trädgårdar, häc-

kar och ensamma busksnår på fälten. I September

flyttar han bort.

Födämnen: Dessa bestå hufvudsakligen af insek-

ter och larver. Blott i nödfall förtär han bär, såsom

fläder- och vinbär.

Fortplantning'. Dess bo träffar man i täta bu-

skar nära marken, stundom bland högt gräs mellan

buskarne, eller ock mellan rötter o. d. Det består

af grässtrån och mossa, och är inuti belagdt med häst-

hår. Äggen 5— 6 grönaktigt hvitgråa, med rödbru-

na och olivfärgade punkter, hvilka isynnerhet äro tal-

rika vid den tjockare ändan.
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7. Art-Sångaren. (Sylvia Curruca, Lath.)

Artm. O/van gråbrun med askegrått hufvud och

ett mörkare strek genom ögonen, hvilket bildar en brun

fläck på tinningarne. Inunder Uvit. Tttersta stjertpen-

nan i yttre fanet, samt i spetsens inre kant, hvit.

Längd 5 i tum.

Sylvia Curruca, Lath. Ind. T. p. 5og. — Nilss. Oro.
Svec. I. p. 203. — Curruca garrula, Briss. Orn.
3. p. 384- — Fauvette babillarde, Buff. Ois. 5. p.
1 35. — Bec-fin bablllard, Tern. Man. d^rnith. I.

p. 20g. — Babling JVarbler, Lath. Syn. 4- P- &7-— Das Miillerchen (Sylvia garrula), Bechst. W.
D. 3. p. 54o.

Beskrifn. Hufvudet ofvan askegrått; från

näbbviken genom ögat går ett mörkare strek, sora

bak ögat på örontrakten utbreder sig till en dunkelt

gråbrun fläck. Halsen ofvan, ryggen, skuldrorna,

vingtäckarne och öfvergumpen gråbruna. Vingarna

mörkbruna, dess pennor kantade med gråbrunt. De

undra kroppsdelarne hvita ; bröst, sidor .och under-

gump svagt skuggade med rostgrått ; strupe och ma-

ge rent hvita. Stjerten tvär ; dess pennor svartbru-

na ; den yttersta något kortare, gråbrun, i hela yttre

fanet hvit, äfvensom i inre fanet i kanten och n&ra

spolen som dock sjelf är brun. De två följande stun-

dom i spetsen kantade med hvitt. Näbben ofvau

hornfärgad, inunder vid roten blek. Iris brunröd,

omgifves af en hvit ring. Benen mörkt blyfärgade.

Stjerten 2 i tum, räcker ii tum utom vingarna.

Honan, som är i tum kortare än hannen, skil-

jes knapt derifrån. Dess färg är dock ofvan något
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ljusare, skuggningen pä bröstet svagare och stjcrt-a

pennorna ej så svartbruna.

Vistelseort och kfnadssätt : Kring den i8:dc el-

ler 2o:ile Maji återvänder denna lilla Sångare från

sina sydliga tåg, och träffas då i trädgårdar, häckar

och skogslundar här i Skåne. Han finnes äfven i Ri-

kets medlersta landskap, och i Psorrige har jag sett

honom ända upp i Värdalch. Sitt tillhåll om som-

maren har han helst i täta buskar, belägna på öpp-

na fält eller vid skogsbryn. Här genonskryper han

ständigt de tätaste, låga snår och sätter sig sällan

högt i ett träd. Dess besynnerliga sång : klapp, klapp,

klapp, klapp, liknar nästan ljudet af en med siaga

försedd väderqvarn, som nyttjas att bortskränima'

Sparf ur trädgårdar eller hampland. Detta ljud har

också på vissa ställen i Tyskland förskaffat honom

namn af "WeissmuUer eller Mullerchen. Detta är lik-

väl icke hans enda eller egentliga sång ; ty denna är

melodisk och cmvexlandc, men så låg att man måste

vara nära för att höra den. Han har äfven ett annat

läte : SZH, sza, som han endast låter höra då han

tror någon fara hota honom eller dess bo. I Septem-

ber fl vt tar hän bort.

Födämnen: Insekter, larver Och ihséktägg.

Fortplantning: Sitt bo bygger han vanligen J

taggiga buskar, krusbärs buskar o. s. v. Det består

af gräsrötter och grässtrån, och är inuti merendels

belagdt med svinhår eller hästhår. Äggen 4 —'" nv*u

ta med mäktiga och gulbruna fläckar, som bilda e»

krans kring den tjockare ändanj
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II. Q vi ckst jertar. (Ficedula. Bechst.)

Näbben vid rotzn något bred, utåt trind och

mycket spetsig. Benen höga och spensliga.

De hafva sitt tillhåll i skogar eller bland

bunkar; de föda sig af maskar och insekter,

hvilka sednare de långa i flygten eller ploc-

ka från bladen. Till lynnet äro de alla trät-

giriga och bitas ofta med sina likar. De läg-

ga gin bo på marken i hål, i stubbar, stoc-

kar, mellan rötter o. s. v. stundom i buskar»

8. Piöd hake-Sångaren *). (Sylvia

Rubecula, Lath.)

Artra. O/van grB med mörkt olivgrön anstryk-

ning. Halsen framtill och bröstrt gulröda.

Längden 5£ tum.

Motarilla linbecnla, Lin. Fn. p. o5. — Retz. Fn. p.

264. — Sylvia Rnbecula, Lath. Tnd. Om. I. p.

5-2o. -**- Nilss. Orn. Svec. I. p. 210. — Rouge-
gorge, BufF. Ois. 5. p. 196. t. 11. pl. enl. 361.

f. 1. — Rcd-breast, Lath. Syn. 4. p- 44 2< —
Rothkphlchen, Bechst. JV. D. 3. p. 579. — Sv. Rot-
gel, Rödhake, Röähane, Rödbrösta.

Beskrifn. flufvudet och halsen ofvan, samt

ryggen och vingtäckarne gråa med mörkt olivgrön

anstrykning. Ett «trck Öfver näbbroten, hufvudets

sidor genom ögonen, halsen framtill och öfra delen

af bröstet gulröda. Denna färg har på halsens sidor

en askehlå infattning som isynnerhet utbreder sig på

kroppens sidor och får der en olivgrön anstrykning.

*) Namnet är bildadt af foglens provins-benämning : R öd-
haken.

x3



194 GångfogUr.

Medlersta delen af undra bröstet och magen hvita.

Vingpennorne bruna. Stjertpennorne bruna och de-

ras kanter vid roten samt öfre täckfjädrar rostbrun-

aktiga. De yttersta 3—4 af de längsta vingtäckarne

med en rostgul flack i spetsen. Iris svartbrun. Be-

nen bruna. Näbben svart. Längden 5 £ — 5 £ tum.

Unge före första ruggningen : Alla öfra kropps-

delar gråaktigt olivfärgade med en liten rostgulak-

tig fläck nära spetsen af hvarje fjäder; sjelfva spet-

sen brun. Strupe och brott smutsigt rostgulaktiga

med bruna kanter i spetsen af hvarje fjäder. Mage

och undergump smutsigt hvita.

Vistelseort och lefnadssätt; Denna är en af de

allmännaste Sångare på vår halfö. Han träffas om som-

maren så väl i de sydligaste landskapen, som i de

norra ända upp i grannskapet af polarkretsen. Som

flyttfogel lemnar denna art oss mycket sent, och van-

ligen försvinna ej de sista ur Skånes trädgårdar förr >.

än starkt frost i slutet af Deeember eller i Januari

bortjagar dem. De återvända tidigt, nemligen redan

före slutet af Mars månad. Sällan blir en eller annan

qvar under hela vintren. Om våren och hösten fin-

nas de i mängd i Skånes trädgårdar; om sommaren

vistas de i skogarna. Deras sång, som man äfven un-

der sträcktider vår och höst, får höra ur trädgår-

darne, men isynnerhet om sommaren ur lummiga träd

i skogarna, är melancholisk, temligen låg, och i korta

strofer afbruten. Skönast och tydligast höres den i

skymningen under en vacker och lugn sommarafton.
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Rödhake-Sångaren är liflig, munter och Snabb i

alla sina rörelser. Ständigt flyger han från en buske

till en annan, eller hoppar från en gren till en an-

nan, bockar sig, slår stjerteu i vädret och ropar sitt

:

Sits eller sisri. Ute är han foga skygg, och i rum

blir han genast tara, samt kan der med passande fö-

da underhållas i flera år. Liksom de öfriga Qvick-

stjcrtarna, är han ond och trätgirig, och tåler ingen

af sina likar hos sig. Då flera finnas i samma rum el-

ler i samma bur, slåss de ofta och stundom bita de

till och med hvarandra ihjäl.

Födämnen: Åtskilliga »lags insekter, daggmaskar,

bär t. e. blåbär, vinbär, fläderbär, rönnbär o. s, v,

I kammaren håller han till godo med allt hvad man

kastar för honom, såsom kött, bröd, ost, krossade

hampfrön o. s. v. Men dagligen måste han ha färskt

vatten, ej blott for att dricka, utan ock för att bada

sig. Helst låter man honom flyga lös i rummet ; sät-

ter man honom i bur, fordras bättre föda och mer

omvårdnad om han skall bli vid lif.

Fortplantning: Nästet bygges på marken i mos-

san, mellan trädrötter, i ihåliga trädstockar samt i

andra hål. Det bectår utvändigt af mossa, invändigt

af grässtrån. Man träffar deri vanligen 5 ägg, till

grundfärgen smutsigt hvita, beströdda med rödbruna

punkter, hvilka vid den tjockare ändan löpa sammans.

gfagt och fångst: Med blåsröret kan man lätt

fälla denna fogel. Om hösten då fläderbären äro mog-

na, fångar man honom med dem i Spränklor, hvilka

Mian sätter på marken mellan buskar och snår i
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trädgårdarne, der han under denna Årstid förekom-

mer i mängd. Äfvcn fastnar lian ofta i de Donor,

sora man i skogen utsätter för Kramsfoglar, och i

hvilka man till lockmat nyttjar rönnbär.

Nytta: Köttet är läckert och sundt. DA han hål-

les inne i runa, rensar han det för flugor och andra

insekter. Äfven värderas han för sin säng.

g. Blåhake-Sångaren*). (Sylvia sve-

cica, Lath. )

Årtra. O/van mdrkt gråbrun. Stjer tens inre hälft

roströd, dess yttre svart ; mediersta pennparet helt

brunt. Strupen: hos hannen himmelsblå med en stor

brunröd fläck \ hos honan hvit med svart infattning.

Längd 5£ — 5 £ tum.

Motaälla svecica. Lin. Fn. Sy. p. 94. — Retz. Fm
a63. — Sylvia svecica, Lath. [nd. Orm I. p»

5a 1. — Nilss. Om. Svec. I. p. 216. — La gorge

lleue, Buff. Ois. 5. p. 206. t. 12. — pl. enl. 610.

f. i.3. — Becfm gorge bleue. Tern. Man. drOrn.

I. p. 216. — *Blue throatcd Warbler, Lath. Syn.

4. 444* — Blaukehliger Sänger, Bechst, N. D. 3>

p. 58g. — Meyer Taschenb. Deutch. Om. I. p.

240. — Id. Zusätze p. 241.

Beskrifn. Gammal Hanne: Alla öfra kroppsde-

lar mörkt gråbruna ; hufvan framtill, isynnerhet åt

sidorna, svart med rostgråa fjädei kanter. Från näs-

borrarna öfver ögat går ett smalt rostgulaktigt strek;

mellan näbbviken och ögat en svart fläck; på tin-

ningarna en brun. Strupen och halsen framtill

glänsande och skönt azurblåa, hvilken färg omgifver

en stor roströd fläck, och är nedtill begränsad af en

*) Namnet är bildadt i ofverensstämraelsc med föregående-
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bred svart gördel, nedom hvilken finnes ett smalt

Ii vilt strek, och främre delen af bröstet är mer eller

mindre roströd. För öfrigt äro bröstet och magen

hvitaktiga, samt undergumpen svagt stötande i rost-

gult. Vingarna af ryggens fiivg. Stjerten nästan tvär

(dock äro sidopennorna något kortare), dess två roed-

J-ersta pennor af ryggens fiirg, de öfriga från roten

till midten roströda, i yttre hälften svarta, stundom

med rostgula spetsar. i:sta vingpennan kort; 2:dra

lika med 6:te; 3:dje och 4-'de längst.

Gammal hona: Streket från näsborrarna öfver

ögat hvitt. Underhakan och strupen hvita; den se-

nare på sidorna och nedtill infattad af svarta, isyn-

nerhet vid sidorna sammanlöpande, fläckar. Bakom
dessa finnas på bröstet mindre, bruna fläckar. Bröstet

för öfrigt och magen hvita med mycket svag rostgul

anstrykning. Alla öfra kroppsdelar samt vingar och

stjcrt som hos hannen ; dock äro stjertpennorna i

yttre hälften ej svarta utan mörkbruna.
An ni. De flesta Ornithologer instämma deri att H»a-

n«n bar frampa den azurblaa halsen en stor rent hvit fläck.

Hos intet enda af de han-exemplar jag undersökt, (»f hvil-

ia jag skjutit ett stort antal i Norriges norra kusttrakter
under fortplaulningstidcn, och andra bilfri t af H:r B. Frie»
skjutna under Summa årstid i Lappland), finnes denna byl-
ta fläck. Hos alla är den rostiöd. — Honorna som äfven
Mifvit skjutna vid sina hon, sakna allt spår till blå färg

på strupen. _ Man skulle liäraf lätt kunna falU på den
tankar» alt, und«r namn af Sylvia sv c c i c a, två skilda
arter innefattas. H:r Brchm bar också i sinaBeiträge
2

;

B. bcskiifvit tvä i Tyskland förekommande B 1 å h a k e-

Sångarc, af hvilka han kallar den ena Sylvi* S V e-

eica och den andra Sylvia Wolf ii} men H:r Meyer
har, i sina Zusätze uud Bericli tigungen p. a. st.,

redan sökt visa att H:r Brehms Syl v. Svccica och
Wolf i i ulgöra en och samma art i olika åldrar, och att

denna art, som H:r Meyer kallar Sylvia Cyanccula,
är identisk med Latharas S. Svecica och Linnés M o-

tacilla Syeoåca.
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Vistelseort och lefnadssätt: Denna Sångare, äf-

en som dess flesta Svenska samslägtinsjar, linnes gan-

ska vidt kringspridd. Han förekommer Dpstan ofver-

allt i Europa, der lokalen är passande. Han tycker

ueinl. me>>t om bergiga, med buskar bevuxna och af

floder eller bäckar genomskurna trakter. Han finnes

vid Gibraltar, på Pyrenéerna, i Sveitz, på vissa stal-

len nog talrikt (Schinz), i Rhen- och Maintrakterna

S mängd {Meyer), i Frankrike och Holland {Tennn.},

i Österrike, Schlesien, på Harz, i Hcssiska Jandet,

och i dalarna vid Thuringer skogen {Bcchst.), samt på

flera ställen •),

*) Detta har länge varit kändt af Ornithologerna, och
redan gamle Ges ner vet att omtala fog len som en
Sweitz*s invånare. Det är dcrförc obegripligt att H:r
Z e 1 1 e r s t e d t, oaktadt han alldeles icke sätter i fräga
attjudessSylvia Svccica är dni samma som andra
Författares, likväl kunnat påslä, (i dessLappska Resa I.

Del. sid. 258. not.) att denna fogel "endast tillhör
den högre Norden". (!) — Äfveu påslås i samma
not att denna fogels hushållning "ingenstädes ined

fullständighet blifvit besk rifvrn". Den är likväl beskiif-

Ven af de fle-ta Europa-* Qrnithologér, oeli af några både
mer vctenskapligen fullständigt oc!i sannt än af H:r Zet-
terstcdtjSom vid dess hcskrifniiig begått flera misstag. — I

sammanhang med den förs tnä ra/La hög^t oriktiga uppgiften
står äfven den oriktiga benämningen af "N ordens
Näktergal", som Hr Z. tillagt denna fogel. Han är

alldeles icke Nordens uteslutande tillhörighet, utan lian

sjunger lika sä väl i det södra som i det norra Europa.
— Dä vetenskapsmannen bildar nya namn, böra de fram-
för allt vara sädana alt de i vetenskapen kunna adop-
teras, eljest duga de till platt intet; men ifrågavaran-

de fogel kan aldrig i något System komma att bland
Sängarne stå i samma Afdelniug som innefattar Näkler-
galarna. Han äger med dem blott en aflägsen släglskap.

Ja till och med dess sång, ehuru vacker, har med deras

ingen likhet. Mer lik Näktergalens säng är Talltrastens,

och denna fogel kallas derföre af allmogen på vissa stäl-

len i Jtfoinge: den Norske Natt er gal.
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På Skandinavien" förekommer denna fo$el i Fjäll-

trakterna i Norrige och Lappland. På fjällens sidor

gar han så högt upp som björken växer. Han finnes

i temlig mängd på Dowrefjäll *), äfven som i Hel-

geland och Salten ; och det synes mer än sannolikt

att han äfven förekommer bland fjällarne i det syd-

vestra Norrige. I det södra Sverige träffas han der-

emot aldrig, ej en gång under sina vandringar höst

och vår **). Liksom dess flesta samslägtingar är neml.

äfven denna en flyttfogel, som blott om sommaren
L

finnes på vår halfö. Vid floder och bäckar bland vide

och björkbuskar, är dess vanliga tillhåll. — I lefnads-

sätt och lynne har denna utmärkt vackra Sångare

den största likhet med följande art. Liksom denne

är han föga sällskaplig. Hvarje par bor ensamt och

tillåter ej att andra komma inom dess lilla distrikt.

Sker detta, så uppkommer genast strid och den främ-

mande blir bortdrifven. Liksom Rödstjert-Sångarm

skakar han ständigt stjerten, utbreder honom som en

*) Här hörde jag honom i början af Juni. Isynnerhet

förekom mig dess sång i deisa vilda trakter angenäm
om rnornarna i gryningen, dä jag var ute på Ripjagt.

Redan kl. i började han, och han var den förste fogel

som bröt nattens tystnad. Näst efter honom låt Gö-
ken höra »ig.

**) Denna omständighet inträffar äfven med andra Syl-
vicr, hvilka om sommaren bebo så väl det södra Euro-
pa, som de norra trakterna af Skandinavien, att de
neml. aldrig (innas i det mellanliggande södra Sverige:
t. e. Sylvia tufa, och trol. flera. Denna omstän-
dighet tyckes endast kunna förklaras derigenom, att en
del anställa sina tåg från och till det södra Europa
genom Jutland och det lödra Norrige, andra gå öfver

Finland och Norrbotten. Se Vet. Acad:* Handl. 1819.

p. 1 15.
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solfjäder, slår honom upp och ropar hait, huit. Då han-

nen sjunger sitter han merendels på en qvist eller pi

marken i grannskapet af boet. JNa!!.as inan detta, si

tystnar sången; fo»len hoppar då ond eller ängslig på

qvistarna och lillkännager sin oro genom ett ofta

upprepadt : tack, tack *). — Dess sång som i och för

sig sjelf är ganska vacker, förekommer ännu skönare

då den höres i de ödsliga och på sångfoglar fattiga

fjälltrakterna. Den består af fiera afvexlande strofer,

hvilka utan afbrott fortsättas. Herr Bechstein har

ganska charaktcristiskt beskrifv.il den på föFjar.de sått:

"den har någon likhet n:ed ljudet &f en lira, d. v. s.

dess grundlon är ett pafbrutet snrrar.de, hvari några

höga, angenämt klingande strofer blandas, så att det

låter som om foglen gåfve två slags ljud från sig på

en gång. Dess sång liknar ?åhcics mera Ringarlans

och Starens än .Näktergalens'' **;.

*) Dessa vanor liar lian gemensamma raod de Gesta t.ira-

slägtingar. H:r Zo; ter -te ! i tror alt tan uppätit att

sjunga då mj.i nalkas iipnoin, derföre aj.t lian &r "a f-

undsjuk om sin säng, h vi i ken han odelad
vill egna åt sin in a t a*', peli alt hau iifven do-
före, "da lian märker sig vara af någon annan liJrd,

förändrar det rena Ij-idct i ett mera
sqvatt rande läte", (Z:s Resa a. st. sid. 253.) —
Sädana åsigtcr känna väl hafva sina behag för den ro-
nian-älskandc dilettanten, men i Vetenskapen böra de
6asom falska förkastas. Foglen ändrar lätet, ej dorföre
att han är afuudsjuk om shi :;äng, ulan derföre alt han
är rädd om sitt bo.

**) Herr Zetterstedt har, p. a. st. sid. al), p } o r t Näk-
tergalen (S 3' I v i a L u s c i u i a) finska n>ycken orätt,
da han n.-d.ät'cr dess sång under Blå hakens. Men
ai den korta besk ritning han ger på Näktergalens sång,
llnner man tydligt alt H:rZ. aldrig hört Sylvia Lu-
s c i n i a, utan blott Sylvia 1* h i 1 o ra c 1 u ; ty endast
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Födämnen: Insekter, isynnerhet vatteninsekter,

larver, puppor och rägmnaskar. Med följande art har

han äfven den vanan gemensam att stundom, liksom

jFlugsriipparne, fånga en förbiflygande insekt i luften

och att dereficr återvända till sin förra plats. Oftast

plockar 'han dock insekter på marken eller på bla-

den. Vatleninsekter och rägnmaskar söker han be-

gärligt på våta st iilie a.

Fortplantning: Des» bo träffar man i sednare

hälften af Juni, vanligen vid brädden afbäckar, flo-

der och andra vatten, i hål mellan de blottade röt-

terna af täta videbuskar, stundom på marken vid

sidan af en tafva, stundom i en tät buske *). Det

består utvändigt af mossa och torra grässtrån, in-

v; ndigt af finare grässtrån eller hår. Äggen 5 — 6

1 lekt grönaktiga enfärgade, eller med otydliga röd-

bruna fläckar beströdda.

denna, raen icke S.'L 11 s c i n i a ".Jutar sina korta stro-

fer med ett sEorraiide läte". — För att än mera upp-
höja "Nordens Näktergal" öiYer andra sångfog-
Jar, försäkrar H:r Z. att han har cgaa läten för de sär-
skilta känslorna: "tillfredsställelsen, ledsnaden, upp-
takten af ca hotande fara o. s. v." Detta är väl sann t

raen det kan ined lika skäl säga» om alla foglar, både
sångare och icke langare. Sjelfva Hönan har ju ett
annat läte då hon värpt, ett annat då hon är hungrig,
ett annat då hon varseblir en Roffugcl, o. s. v. — Af
ungefär lika grundlighct är H:r Z.s jemförelse mellan,
den lefvandc och uppstoppade foglens olika liflighct.
(sid. 25(5.)

*) H:r Zctterstedt fann några nästen af denna fogel på
marken, och dctla var lör honom tillräckligt för att
påstå det fr.glcu aldrig lägger sitt bo på annat ställe,

och alt de Författare som säga sig ha funnit det i hål
eller i buskar "säkert icke sett förhållan-
det i naturen". (Zctt. p. a. st. -xj-j. not.) Sådana
«Usidiga slutsattser förekomma på flera ställen i hans
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10. R'ö ds tje rt-Sån ga r en. (Sylvia

Phcenicurus, Lath.)

A r t ra. Stjertcn roströd med det mediersta penn-
paret brunt. Hannen har halsen framtill svart, bröstet

roströdt, pannan hvii, ryggen askegra. Honan ofvan
rostgrä, halsen framtill hvitaktig, bröstet roströdak-

tigt. Längd 5 1 — 5 | tum.

Motacilla Phoenicurus, Lin. Fn. p. g4- — Sylvia Phoe-
nicurus, Lath. Ind. I. p. 5n. — JNils. Om. Svec.

I. p. 212. — Rossignol de murailles,Buff. Ois. 5.

p. 170. t. 6. f. 2. — pl. enl. 35 1. f. 1. 2. — Red-
start. Lath. Syn. 4- P* 42I « "• > '• — Bec-fin de

murailles, Temm. Man. d Orn. I. p. 220. — Gar-
tenrothschwänzchen, Bechst. N. D. 3. p. 607.

Honan: Motacilla Erithacus, Lin. Fn. p. 94.
Retz. Fn. p. 262. — Unge om hösten: Motac. Ti-

thys, Lin. Fn. I. edit. p. 85. — Sv. Rodstjert.

Vippstjert. Qvickstjert.

Beskrifn. Hannen: Pannan rent hvit. Ett band

öfver näbbroten, halsens och hufvudets sidor upp ge-

nom ögonen, strupen och halsen framtill rent svar-

ta. Hjessan nacken och främre ryggen askeblåa. Öf-

vergumpen, bröstet och sidorna vackert roströda.

Stjerten roströd ; de två inedlersta stjertpennorna

bruna, vid roten och i yttre kanten roströda. Magen

hvit» Undergumpen och stjertens undre täckfjädrar

bok, och af denna beskaffenhet äro för det mesta alla

hans åberopade "rättelser af misstag". Om Hrr
Z. känt huru mycket de flesta fogelarter variera i

platsen för sina nästen, och i färgen af sina ligg, sä

skulle han säkert visat mer aktuing för andra För-
fattares uppgifna erfarenhet.

Till dessa Anmärkningar har H:r Zetterstcdt sjclf

uppmanat mig genom anfall i ett offentligt Tidnings-
blad. Se Företalet.
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blekt roströda. Vingarna bruna med smala rostgråa

pennkanter. i:sta vingpennan kort; 2:dra lika med

6:te ; 3:dje litet kortare än 4 ;de som är längst. Näbb

och ben svarta; iris mörkbrun; stjerten något kan-

tig. — Längd 5| — 5* tum; vingbredden gj tum.

Honan är mycket olik Hannen : Ofvan grå med

rostbrun anstrykning. Strupen och balsen framtill hvit-

aktiga. Bröstet och' sidorna smutsigt roströda. De sto-

ra vingtäckarne med rostgula kanter. Magen hvitak-

tig. Undergumpen och undra stjerttäckarne blekt rost-

gulaktiga.

Hanne om hösten: Strupen och halsen framtill

svarta med hvita fjäderkanter, hvarigenom dessa de-

lar synas liksom vattrade med svart och hvitt. Pan-

nans fjädrar hvita, de öfra med gråa kanter, hvar-

igenom pannans hvita strimma är smalare än hos de

gamla. Ett hvitt strek öfver ögat. Bröstet roströdt,

vattradt med hvitt. Öfra kroppsdelarna askegråa med

rostbrun anstrykning isynnerhet på ryggen. De stora

vingtäckarne och de inre vingpennorna bredt kanta-

de med rostgult.

Hona om hösten : Ofvan mörkgrå med ganska

svag rostbrun anstrykning. Inunder, på halsen grå-

aktig med hvitaktigt här och der inblandadt; på brö-

stet och sidorna rostbrunaktig med hvitaktiga fjä-

derkanter. Magen hvit. Undergumpen och undre

stjerttäckarne rostgula. ' Vingarne svartaktiga, med

rostgråa fjäderkanter, isynnerhet breda på de större

vingtäckarne och de inre vingpennorna. Öfvergumpen

och stjerten ljust roströda med de två medlersta

sljertpennorna svartaktiga.
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Vistelseort och Iffnadssätt : Rödstjerten finnes i

alla Landskap på vår halfö, från Skåne anda inom

polarcirkeln, och så väl i kustbygderna, som i det

inre af landet. Som flyttfogel anländer han till oss

om våren efter den ao:de April, och han träffas efter

denna tid talrikt i trädgårdar, häckar och buskar,

äfven på Skånska slättbygden. Om sommaren vistas

han i skogarna, eller i trädgårdar och busktrakter i

grannskapet af skogarna.

Rödstjerten är en munter och liflig fogel som

ständigt är i rörelse, flyger cch hoppar. Då han sät-

ter sig skakar han hastigt stjerten. Under sina van-

dringar höst och vår uppehåller han sig mest i lå-

ga buskar och häckar ; om sommaren sjunger han

från de högre träden. Dess sång bestar af korta

strofer och har några ganska angenäma, men några

skärrande toner. Dess lockton är ett hvisslande : huit,

huit. — Då man nalkas dess bo eller ungar, blir

foglen orolig och ond, flyger frän det ena trädet till

det andra, löper på grenarna, skakar stjerten, boc-

kar sig och ropar: huit - ké - ké ! liv.it - ké - ké - ké ! —
Om hösten före bortresan infinna sig åter hade un-

ga och gamla i mängd i trädgårdarne och häckarne

i Skåne. Efter medlet af September försvinna me-

rendels de sista.

Fädämnen : Åtskilliga slags insekter, larver, pup-

por och rägnmaskar. Äfven vinbär och fläderbär.

Fortplantning: Nästet lägges i ihåliga träd, i

remnor i murar, under taklisten m. m. Det är konst-
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löst sammanlagdt af grässtrån, gräsrötter, fjäder och

hår. Äggen 6 — 8> stundom C, ljust blågröna, ofläc-

kade. Ungarna äro nog lika Näktergalens; men de

skiljas genom svart näbb och svarta ben, samt det

medlersta pennparet svarlbrunt.

11. Svarta Ro ds t j e rt-S å n gar en. (Syl.

via Ti t hys, Lath.)

A r t m. Stjerten roströd med det medlersta penn-
paret brunt. Hannen har halsen framtill och bröstet

svarta ; hufvudet, halsen o/van och ryggen askeblaa.

Honan ofvati smutsigt askegret, inunder ljusare aske-
grä. Längd nära 6 tum.

Sylvia Tithys, Lath. Ind. Orn. I. p. 5i2. — IS
T
ilss.

Ornith. Svec. I. p. 2i5. — Black redtail, Lath.
Syn. 4« p- 426« D:° J 6« — Hausrothschwänzchen,
Bechst. Nät. D. 3. B. p. 597.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet och halsen of-

van samt ryggen och de mindre vingtäckarne mörkt

askeblåa. Ett band Öfver näbbroten, hufvudets sidor

genom ögonen, strupen och halsen framtill samt brö-

stet svarta, med mer eller mindre märkbara askegråa

fjäderkanter, hvilka i bredd tilltaga nedåt bröstet, så

att magen och sidorna äro helt askeblåa. Öfver-

gurapen, stjertens Öfra och undra täckfjädrar samt

stjerten roströda ; det medlersta pennparet brunt.

Vingpennorna bruna ; de inre, samt de stora ving-

täckarne kantade med hvitt. i:sta vingpennan kort 5

2:dra lika med 7:de ; 4 ;de och 5:te längst.

Honan: ofvan mörkt askegråj inunder ljusare

askegrå, hvilken färg baktill på magen öfvergår i
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hvitaktigt. Vingtäekarne och de inre vingpennorna

svartbruna med askegråa kanter.

Vistelseort: Denna är en af Sveriges sällsynta-

ste foglar, och det har ännu aldrig, lyckats mig att

få se honom på andra ställen än i Kabinetterna. I

det södra Sverige är han, så vida man vet, aldrig

sedd ; men kring Stockholm och Upsala har han en

och annan gång blifvit fälld. H. E. H:r Grefve Trolle

Wachtmeister har en gång under vårtiden skjutit ho-

nom på sistnämnde ställe; och i Paykullska och

Stockholmska Muse'erna forvaras exemplar äfven fali-

da i Uppland. — Dess egentliga fädernesland är det

södra Europa, och dess ursprungliga stamhåll äro

höga, nakna klippor. Derifrån nedkommer han på

taken af torn, slott och hus i städerna.

Födämnen : Insekter, larver, maskar och bär.

Fortplantning: Han säges lägga sitt näste i hål

i klippor och murar ; äfven under taken af höga

hus, kyrkor och slott. Äggen 5-6 hvita, glänsande.

III. Löfsångare. ( Asilus, Bechst.

Phyllopseusta, Mey.J

Kroppsfärgen merendels grönaktig eller gulaktig ;

Näbben något olika, oftast mycket tunn och

mot spetsen hoptryckt. Stjerten tvär eller nå-

got tvaklufven. Benen mest spensliga,.

De vistas i skogarna. De lefva af Insek-

ter, hvilka de antingen fånga i luften eller

plocka fcån bladen. De mesta hafva en kort
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och föga melodisk sång, och dessa bygga sitt

klotrunda bo på marken*

12. Gulbröstade Sångaren, (Sylvia

Hippolais, Lath.)

Art ra. O/van grönaktigt gra, inunder ljusgul.

De inre vingpennorna och stjertens sidopennor med
hvitaktiga kanter. Näsborrarna rundaktiga. Benen bly-

gråa. Längd 5 -| tum.

Motacilla Hippolais, Lin. Fn. Sv. p. 90. — (Diagn.)

Gmel. Syst. I. p. g54- — Sylvia Hippolais, Lath.

Ind. 2. p* 507. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 2 ig. —
La Fauvette de ros'aux, BufF. pl. enl. 58 1, f. 2»

— Bec-fin ä poitrine jaune, Tem. Man. d'01-nit. I.

p. 222. — Gelbbäuchiger Laubvogel, Bechst. 3. p.

553. — Sv. Bastard-Näktergal ; Qulmagad Sån-
gare.

Beskrifn. Alla öfra delar gråa med olivgrön

anstrykning. Trakten mellan öga och näbb samt en

krets kring ögat, gula. Alla undra kroppsdelar från

strupen till undra stjerttäckarne ljusgula. Vingpen-

norna mörkbruna ; de stora vingtäckarna samt de in-

re vingpennorna med bi'eda gråhvita kanter, Stjer-

ten tvär brun ; dess sidopennor kantade med hvitt..

Hufvudet framtill nedtryckt och spetsigt utlöpan-

de i näbben, som, isynnerhet vid roten, är nedtryckt

och bred, och afsmalnar småningom mot spetsen, utan

att på sidorna vara hoptryckt; han är tvärtom un-

der hela sin längd mer bred än hög *) ; sedd ofvan-

ifrån inneslutas dess sidor af nästan convexa, ej (som

*) Denna näbbfo»m tillhör ingen annan Svensk art i det-
ta slägte.



2io Gångfoglar.

hos de andre) af concava linier ; ofvan Löttfargddt-

brun, inunder kötlfärgadt gul; med gula kak-

kauter och näbbvikar, öfver hvilka tre svarta borst

nedstä. Käkarna lika långa. Näsborrarna rundakti-

ga. Munnen inuti citrongul. Iris rödbrun. Eenen Icm-

ligen starka, blyfärgade. i:sta vingpennan ganska

kort, 2:dra lika med 5:te ; 3:dje och 4de längst.

Honan skiljes medelst fårgen knapt frän Hannen.

Vistelseort och Ipfnadssiitt : Denna förträfflige

sångfogel anländer till oss kring medlet af Maji. Han

anmäler genast sin ankomst genom en rask. och om-

vexlande sång. Han finnes i det södra och medlersta

Sverige mindre sällsynt, och i Norrige har jag träffat

honom norr om Trondhiem i Wärdalen och på grän-

sen af Helgeland. Han vistas helst i skogslundar,

trädgårdar, skogsbryn, eller på sådana ställen som

bland buskar hafva några glesa löfträd. Midt inne i

stora och täta skogar trä/las han sällan. Till lynnet

är han ytterst munter och liflig, samt ganska skygg.

Dess sång, som man vanligen' får höra från en tät,

löfrik trädtopp eller buske, är ganska afve\!ande och

består af en mängd olika strofer. Man tycker den

vara sammansatt af åtskilliga foglars läten :
man

igenkänner deri ljud som eljest tillhöra Lärkfalken,

Staren, Svalan, Hämplingen o. s. v. — Nalkas man

dess bo eller ungar, så kringflyga de gamla retade

och oroliga, med ett sträft : tack, tack, tack, tack ;
och

da de rätt komma i affekt ikrika de: tack- luckah)<>,

» W - v» —
tack.aliyo-hy. —

«
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Fodämnen : Endast insekter och larver.

Fortplantning : Bland alla Sångare bygger den-

na det vackraste bo, äfven som han lägger de väck

raste ägg. Dess bo finner man i Juni månad, i en

buske ett par alnar från jorden, bygdt i en klyka

mellan 3 — 4 grenar. Det är omvändt kegelformigt

och med mycken skicklighet sammansatt af torra gräs-

strån, hängen af videarter, m. m. samt utvändigt

prydt med den tunna, Inrita ytterbarken af björk,

(hvarigenom det på något afstånd synes helt hvitt)

och invändigt belagdt med hästtagel. Äggen 5 blekt

rödaktiga, eller rosenröda, glest beströdda med stör-

re och mindre runda svarta punkter och strek.

13. Gröna Sångaren. (Sylvia Sibi-

latrix, Bechst.)

A r t m. Ofvan grön med ett gult strek öfver
och ett mörkbrunt genom Ögonen. Hufvudets sidor och
halsen framtill gula. Bröstet, magen och undergumpen
rent hvita. Ofvergumpen och pennkanterne ljusgröna.

Längd 45 tum.

Sylvia Sibilatrix, Bechst. N. D. 3. p. 56 r. — Nilss.

Orn. Svec. I. p. ii5. tab. .7. — Sylvia sylvicola,

Transact. Lin. Soc. 4. p» 35. — IVood-lVren,
Transact. Lin. 2. p. 245. — Bec-fin siffleur, Tem.
Man. d'Orn. I. p. 223.

ijeskrifn. Alla Öfra kroppsdelar skönt gröna;

denna färg är renast och vackrast på hufvudet, ock

mer ljusgrön framåt pannan och på ofvergumpen.

Från näsborrarne öfver ögat och örat bort mot nac-

ken går ett gult strek ; under delta gtnom ögat «tt

14
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mörkbrunt; hvarunder hufvudets sidor, strtipen och

halsen framtill, äfveo som armhålan, vingveckcl under

kanten, samt låren, äro rent gula. Alla de andra un-

dra kroppsdelarna rent hvita. Vingpennor och stjert-

pennor, äfven som vingtäckarne svartbruna, vackert kan-

tade med ljusgrönt. Alla vingpennor af andra ordningen

och de flesta af första ordningen i spetsen kantade

med hvitaktigt. — Näbben ofvan brun, inunder kött-

färgad. Iris brun. Benen ljusbruna. Näsborrarna ägg-

formiga, framtill spetsiga. i:sta vingpennan ganska

kort, smal och spetsig, (nästan ingen); 2:dra lika

med 4:de'; 3:dje litet längre, längst. Stjerlen något

klufven räcker £ tum utom vingarna.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna Sångare är

hos oss mycket mindre allmän än följande art ; dock

förekommer han i bokskogarna öfver allt i Skåne,

Äfven har jag träffat honom i bokskogarna i Hal-

land, — och sannolikt finnes han allestädes på halfön

der nämnda skogar växa. Som flyttfogel anländer

han till oss i medlet af Maj i månad och låter då äf-

ven höra sig i trädgårdarna på Skånska slättbygden,

Hvarje vår får man, vid nämnde årstid, höra honom

i Lund bland träden på Lundegård och i Paradis-

lyckan. Till storlek och färg kan han lätt förblan-

das med Löfsångaren ; men den som lärt sig att på

locktonen och sången skilja fogelarter , igenkän-

ner honom snart. Dess lockton, hvarmed han äfven

vanligen börjar sin sång, är ett långdraget och ängs-

ligt tjuh
it tjuh. Dess sång är rask och gäll

:
ipp -
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tipp - sippserrrr. Den liknar nästan ljudet af en silf*

verdaler som man låter på kanten kringlöpa och dall-

rande nedfalla på ett bord. Under sommaren Sjun-

get hannen nästan ständigt i den trakt der han har

sitt bo, och han tiger sällan utan för att fånga in-

sekter, dels i luften, dels på grenarna och bladen.

Han är ständigt i rörelse, flyger sväfvande från ett

träd till ett annat, hoppar från gren till gren, och

sjunger så väl då han flyger som då han sitter. —
Mot slutet af Juli och i Augusti flyttar han bort. Man
hörer då åter dess lockton i trädgårdarna på Skånes

slättbygd.

Födämnen : Flugor och andra små insekter»

Fortplantning: Sitt näste lägger denna fogelart

på marken vid sidan af en tufva, eller mellan trädens

rötter, i slutet af Juni eller början af Juli, Det är

konstlöst sammanlagdt af mossa och gräsrötter, samt

inuti belagdt med fina grässtrån, och har Öppningen

på sidan. Äggen 5 — 6 blekgråa med rödbruna och

mörka fläckar och strek. — Äfven sedan Ungarna äro

Utkläckta, hörer man Hannen sjunga i grannskapet

af nästet*

14. Löf-Sångar en. (Sylvia Trochilus, Lath.)

A r t m. Ofvan gråaktigt grön med ett blekgul-
aktigt strek öfver Ögat. Hufmdets sidor brungr&aktu
ga. Halsen och bröstet gulaktiga. Undergumpen blek-

gul. Längd 4 i tum -

Motacilla Trochilus, Lin. Fn. p. 96. n. 264. — Mo-
tacilla acredula, Lin. Fn. p. 96. n. 263. — Syl*
via Trochilus, Lath. Ind. I. p. 55o. — Wilss. Ora,
Svec I. p. 228. — Le Pouillot ou Cbavtre, I«&
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Ois. j. p. 344. — pil enl. G5i. f. r. — l'ellow

I! 'ren, Lalb. Syn. 4. p. 5i'2. n. 147. — Sv. »Sf^ry-
kung, Skogsknctt.

Beskriin, Alla öfra kroppsdelar olivgröna (grå-

aktigt gröna). Från näsborrarne öfver ögonen går

ett smalt smutsigt hvitt eller gulaktigt strek (som

är mindre och kortare än hos föregående art, hos

hvilken det är rent gult
) ; mellan öga och näbb ett

brunt strek. Hufvudets sidor brungråaktiga , med

gult inblandadt. Strupen och undergumpen hvita

med svag gulaktig anstrykning. Halsen framtill, brö-

stet och sidorna smutsigt hvita, svagt anstrukna med

gult. Magen rent hvit. Vingpennor, sljertpennor och

vingtäckare mörkbruna, utvändigt kantade med oliv-

grönt; de flesta vingpennorne i spetsen mycket "smalt

kantade med hvitaktigt. — JVäbben ofvan brun, in-

under gulbrun. Benen ljusbruna. Näsborrarna af-

långa, jemnbreda, något uppåtböjda. — i:sta ving-

pennan kort ; 2:dra föga längre än 6:te ; 3:dje och

4:de lika, längst.

Hannen är ofvan märkbart mörkare än Honan,

hvilken äfven på hufvudets sidor och frampå halsen

är något ljusare; men har för öfrigt lika mycket

gult som Hannen.

Ungarna om hösten : Ofvan mera rent gröna, in-

under gula, isynnerhet på framhalsen, bröstet, sidor-

na och undergumpen. Ett kort gult strek öfver ögat.

Ving- och stjertpennor mörkbruna, kantade med grönt.

De flesta vingpennor, utom de 4 - 5 första, i yttersta

spetsen kantade med hvitaktigt.
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Vistelseort och lefnassätt : Denna lilla Sångare

förekommer i alla trakter af halfön der skog och bu-

skar finnas. Han trallas lika så väl i Skåne som i

Lappland och norra delarna af Norrige. .På fjällens

sidor finnes han så högt upp som björken växer, men

högre har jag icke sett honom. Till Skåne anlän-

der han mellan den 2o:de och 3o:de April, och han

gifver strax från Irädens toppar sin ankomst tillkän-

na genom en kort och sorglig, men likväl ljuf sång :

Didi, dydy, dehi, zia, zia ! Samma sång får man se-

dan äfven höra under hela sommaren. Denna Sån-

gare synes föredraga björkskogarne för alla andra,

och der björkar öro blandade med andra träd, uppe-

håller han sig helst i de förra. Dess lockton, som

han ofta låter höra, är ett hvisslande: huit, hult l

Till lynnet är han- munter, orolig och liflig. Stän-

digt är han i rörelse bland buskarna och träden der

han plockar insekter, lockar voch sjunger.

Födämnen: Smärre insekter, samt insektägg och

larver.

Fortplantning : Sitt bo lägger lian merendels på

marken vid en buske bland löf eller mossa. Det är

stort, hvälfdt som en bakugn, och har på sidan en

rund öppning. Det är sammanlagdt af grässtrån och

torra löf, samt inuti belagdt med fjäder och dun.

Äggen 6, nästan runda, hvita, beströdda med röd-

bruna prickar.

Nytta: Denna fogel förtär en mängd skadliga

insekter och är derföre for skogar och fruktträdgår-

dar en nyttig gäst. Om man låter honom flyga lös



2l6 Gångfog lar.

inne i kammaren, så bortplockar han flitigt de flugor

och andra insekter, som der finnas.

5 Gran-Sångaren. (Sylvia rufa, Lat/:.)

A r t m, Ofvan gråbrun stötande i olivgrönt, med
ett blekgult strek Öfver Ögat; Hufvudets och halsens

sidor brungråa. Inunder hvit med inblandadt gult;

a:dra vingpennan kortare än j:de.

Längd 4 i tum,

Sylvia rufa, Lath. Ind. IT. p. 5i6. — Nilss. Orn,

Svec. IT. p. 264. — Sylvia abietina, Vet. Acad,

Handl. 1 8 1 g. p. 1 1 3. — Bec fin veloce, Temm,
Man. d'Orn. I. p. 225. — Weiden Sänger, Beehst,

Kat Deutschl 3. p. 649.

Beskr fn. Alla öfra kroppsdelar gråbruna, mer

eller mindre skuggade af olivgrönt. Från näsborrar-

na öfver ögat går ett blekgult strek ; mellan öga och

näbb ett brunt strek. Tinningarna, halsens och brö--

stets sidor brungråaktiga med inblandadt gult. Stru-

pen hvit. Undra ki oppsdelarna hvita, med gult här

och der inblandadt. Vingar och stjert bruna ; de

yttre vingpennorna smalt kantade med grått, de an-

dra med olivgrönt. Stjerten tvär; den yttersta pen*--

nan kantad med gråhvitt; de andra med olivgrönt.

De undre vingtäckarne gula : de undra stjerttäckaiv

ne blekgula. — Näbben ofvan mörkbrun, inunder

ljusbrun, Iris brun. Benen mörkbruna. — i:sta ving-^

pennan kort; 2:dra lika med 8:de ; 3:dje lika med

5:te
; 4:de litet längre, längst.

Vistelseort och lefnadssätt: Gransångaren har

man hittills funnit på vår halfö endast i skogarna.
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norr om Trondhiein i Norrige *). Att han äfven fö-

rekommer i de motsvarande trakterna inom Svenska

gränsen, samt i det sydvästra Norrige, är mer an san-

nolikt. I det södra Sverige finnes han icke. — Re-

dan i mediet af Maji månad och sedermera under he-

la sommaren, hörer man dess sång i de nämnda trak-

terna af Norrige. Men innan man hinner polcirkeln

har foglen försvunnit, och på fjällens sidor ser man

honom ej högre upp än der granen upphör att bilda

skog. Då han sjunger, sitter han vanligen i öfyersta

toppen af en hög gran. Dess sång, som är släpande

och fåtonig, kan nog igenkänneligt uttryckas med;

&-*f>Js.f> MF* Jäff' trrr
'
trrr! — Qj-rf-Pff^ÄM'

Man hörer ofta flera foglar sjunga på en gång, men

de sitta alltid på af.stånd från hvarandra, och då

den ene råkar inom den andres lilla jagt-disti ikt, upp-

står genast strid ; ty äfven denna är en munter, oro-

lig och trätgirig fogel.

Födämnen: Små insekter, insektäarg och larver.

Fortplantning: Dess näste lägger han på mar-

ken, vid sidan af en tufva o. s. v. bland mossa och

löf. Det är stort, konstlöst sammansatt af grässtrån

och invändigt belagdt med fjäder och ull, samt har

öppningen något vänd af ena sidan. Äggen 4 "-" 5

hvita, beströdda med svartröda smäprickar, som stå

tätast på den tjockare ändan.

*) Under mitt Resa 1816 blcf denna lilla recriit för
Skandinaviens Fauna först anmärkt i Slördalens, lu-
deröns och Numraedalens granskogar. H:r Boic såg ho-
nom äfven under sin Resa.
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l6. Gulkronade Så u ga i en. (Sylvia

Regulus, Latk. )

Artm. O/van olivgrön, inunder smutsigt ljusgrå.

Hufvudets sidor askegråa utan något svart strek ge-
nom Ögonen. Hjessan, hos Hannen saffrangul, hos Ho-
nan citrongul, med ett svart band vid hvardera sidan.

Näbben mycket tunn och syllik. Längd 3 \ tum.

Motacilla Regulus, Linn. Fn. Sv. p. o,5. — Retz. Fn.

p. 265. — Sylvia Regitlns, Lath. Ind. I. p. 548.
— Nilss. Orn. Sv. I. p. 23o. — Gold-crestcd

IVren, Latli. Syn. 4- p. 5o8- — Das Goidhähnchen,
Bechst. N. D. 3. p 655. — Sv. Kungsfogel ; Fogcl-
kung ; Busklus.

Beskrfn. Hannen: Fjädrarna på hufvudet

äro långa och kunna uppresas till en tofs. Hjessan

med en långsgående saffran-gul fläck, omgifven på beg-

ge sidor af ett svart band som går ända till nacken.

Ögat, hVars lock äro svartaktiga, tyckes ligga i en

ljusare fläck ; från mnnviken nedgår ett smalt, otyd-

ligt, svn-taktigt strek. Hufvudets sidor för öfrigt

rent askegråa. Fjädrarna öfver näbbroten och på

strupen hvilaktiga. Halsens sidor gråa med tunn

olivgrön anstrykning. Rvgg, skuldror och vingläc-

kare gråbruna med olivgrön anstrykning, som på öf-

vergumpen öfvergår i gulgrönt. De undra kropps-

delarna ljusgråa med olivgrön anstrykning. Magen

mer hvit. Vingarna svartbruna med två hvitaktiga

tvärband, samt bakom det bakre en rund, rent svart

fläck, stor som en ärt ; utom denna äro vingpennor-

na utvändigt smalt kantade med olivgrönt. Stjerten

något klufven, dess pennor mörkbruna, kantade ut

Tändigt från roten utåt med olivgrönt. — Näbben
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svart, mycket tunn, syllik, utåt hoptryckt, of van med

ryggtant.- Näsborrarna aflångt äggformiga, baktill

slutna med en hväJfd hinna, täckta af en enda styf,

gråbrun fläder med härlika, skilda strålar. Benen

bruna. Baktån stark, dess klo temligen stor, hoptryckt.

Honan: Hjessan citrongul, dess sidoband sma-

lare. Benen något blekare bruna. För öfrigt alldeles

lik hannen.

Vistelseort och lefncidssätt: I barrskogarna träf-

fas denna lilla Sångare både sommar och vinter. Han

finnes så långt åt norden som barrskog växer, och han

förekommer således äfven inom polcirkeln. Under sen-

hösten slå sig flera familier sammans och stryka då

omkring äfven i Skånes löfskogar. Under vintren och

sommaren har jag icke sett honom der. En del flyt-

ta åt sydbgare länder, och dessa träffas under sen-

hösten, i Oktober, familjvis i trädgårdarna i södra

Skåne, och om våren i Mars och April månader ses

de här åter parvis. De uppehålla sig då i buskar

och häckar, samt i grantoppar, och de genomkrypa

gerna de täta krusbärs buskarna.

Födämnen: Små insekter, larver, insektägg och

puppor. Dessa plocka de från grenarna och deras yt-

tersta spetsar, hvilka de på alla sidor undersöka.

Fortplantning : Denna art säges bygga ett klot-

rundt, vackert näste på yttersta ändan af grenarna i

en fur eller gran. Det består utvändigt af fin mossa

och invändigt af fjäder. Samt har öppningen än of-

van, än på sidan. Aggen 8 - 1 1 rosenfärgade och svagt

vattrade med starkare röd färg.
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Anm. Redan H:r Beenstein omtalar i »in Naturj,
Deutschl. 3. p. 658. en märkvärdig varietet af föregå-

ende art, och som skiljes derifrån genom mindre storlek,

med ett svart strek genom ögonen och ett hvitt öfver dem.
H:r Brehm har i sina Beiträge zur Vögelkunde >

B. visat, att nämnde varietet är en egen art. Oaktadt
denna Art ännu icke är anmärkt såsom Svensk; sä kan
man dock kuapt t v i fl a pä att han ju äfvcu förekommer hos
oss. Jag tror mig derföre här böra utsätta dess känne-
märken :

Brandkronade Sångaren. (Sylvia ignica-

pi I Fa., Brehm. ).

A r t m. O/van olivgrön, inunder smutsigt ljusgrå.

Hufvudets sidor med tre långtgående band, af hvilka ett

svart går genom ögonen och ett hvitt ofver, ett annat under
dem. H] essän hos hannen U/ligt brandgul.

Längd 3 £ tum.

Detta är den minsta af alla Europas foglar- Han fin-*

nes i barrskogarna i Tyskland, Frankrike och INederlän-

derna: men han är ännu icke anmärkt hos oss. Dess hus-

hållning liknar föregåendes.

IV. Kärrsångare. (Calamodyte, Mey.)

Pannan nedtryckt och spetsigt utlöpande i näb-

ben, som är temligen långsträckt, utåt hop-

tryckt och försedd med tydlig ryggkant. Vin-

garna korta, afrundade med tydligen böjda

vingpennor. Sijerten temligen lang, starkt

afrundad. Klorna stora, spetsiga och krunu

böjda.

De vistas vid sidan af floder, grafvar

och insjöar bland täta rör och säf, mellan

hvilka de dölja sig och på hvilka de klättra.

De lefva af insekter och bygga sina nästen

med mycken konst, samt fästa dem mellan

rören i vassen. Deras sång är mindre melo-
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disk och mer skärrande än de flesta före-

gåendes,

17. Säfsångaren. (Sylvia Schoeno-

baenus, mihi).

Artm. Ofvan olivgra med bruna fläckar, som på
hufvudet äro tätare och mer svarta. Öfvergumpcn rost-

brun, ofläckad, Ett bredt streh öfyer Ögonen och krop-

pens undra delar rostgulaktigt hvita. Stjerten rundad.

Längd 5 £ tum.

Motacilla Schocnobcenus, Lin. Fn. Sv. p. 89. — Syl->

via Schoenobaenus, Nilss. Om. Sv. I. p. 2-23. —
Sedge bird, Pen. Brit. Zool. I. p. 38 1. (god be-

sk rifn.) — Sedge Ifarbler, Lath. Syn, IV. p. 43».
— Schilfsänger (Sylvia phragmitis), Bechst. ]N"at,

D. 3. p. 633. — Sv. Säfstigare.

Besknfn. Hufvudet ofvan och ryggen olivgråa

med en brun fläck i niidten af hvarje fjäder ; dessa

fläckar äro på hufvudet mer tättstående och svarta,

isynnerhet vid sidorna af hufvan, der de nästan bil-

da ett bredt svart band. Från näsborrarne öfver ögo-

nen går ett bredt gulaktigt hvitt band, och genom

ögonen till tinningarna ett brunt. De större ving-*

täckaina och de innersta vingpennorna svartaktiga,

kantade med olivgrått.. Öfvergumpen och de ofra

stjerttäckarna rostbruna, ofläckade. — Vingpennor^

na mörkbruna, utvändigt med smala olivgråa kanter
j

de af första ordningen sabelformigt böjda ; de af

andra ordningen ej urnupna, alla rundade. Stjerten

kantigt rundad, mörkbrun med afrundade pennor, i

spetskanterna blekare. Hela foglen inunder hvit med
xostgul anstrykning, som är märkbarast på bröst,
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sidor ocli lar, samt minsi märkbar på strupe och

mage, hvilka äro nästan rent hvila. — Näbben of-

van ivartaktig, inunder perlgrå. Iris rödbrun. Benen

gråa, stötande i köttfärg. Näsborrarna rundaktiga.

Stjerten rundad, räcker i i tum utom vingarna
;

i:sta vingpennan nästan ingen ; 2:dra och 3:dje lika

och längst.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fbgel uppe-

håller sig om sommaren biand de täta säf och rör

som finnas vid brädden af vatten, floder, insjöar och

kärr. I Skäne är han icke sällsynt, och i några trak-2

ter förekommer han talrikt. Äfven finnes han i det

öfra Sverige, och ]\
Ton ige ända inom polcirkeln. Han

är en munter och liflig fogel som alltid är i rörelse

kryper och klättrar på vassen, fångar insekter och

sjunger. — Då han märker någon fara, gömmer han

sig genast bland den täta vassen. Om man derföre

vill skjuta honom, och vet honom vara inom håll

men dold, så bör man ej ändra plats, utan stå helt

stilla; ty merendels får man då, efter en liten stund,

se honom klättra upp åt toppen af ett säf. — Dess

sång, som han sittande låter böra, är munter och

ra>k. Man igenkänner deri ljud som likna Gulärlans,

Svalans och Lärkans ; men den är blandad med egna

sträfva och skärrande toner, som nästan likna rör-

bladens gnidning mot hvarandra i vassen då det blå-

ser. Ej sällan höjer lian sig, likt en Piplärka, sjun-

gande i luften, svingar sig om i en båge och nedsän-

ker sig åter på vassen. Dess sång höres isynnerhet

om rnornarna, samt om aftnarna ända långt in på
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natten. — Som flyttfogel infinner han sig hos oss i

Maji, och flyttar bort i September. Man träffar ho-

nom ej sällan, under sina höstvandringar, ensam

bland höga gräsväxter och örter vid hafstränderna i

det södra Skäne, Öland o. s. v.

Födämnen: Åtskilliga slags insekter, isynnerhet

sådana som vistas i vassen vid vatten.

Fortplantning : Dess näste liknar en korg och är

konstigt hopflätadt af torra grässtrån, säf o$h rör-

blad, samt invändigt fodradt med fina gräsrötter och

hår. Det är fästadt mellan några rör i vassen eller

ock mellan qvistarna i en videbuske vid brädden af

vattnet. Äggen 5 smutsigt hvita, eller rostbrunaktigt

gråa, med små bruna prickar och strek.

18. Rör-Sångaren. (Sylvia arundi-

nacea, Lath.)

Artm. Ofvan enfärgad, gråbrun med rostbrun

anstrykning; inunder hvit med rostgul anstrykning pa
brast, sidor och undergump. Längd 5 tum.

Sylvia arundinacea, Lath. Ind. I. p. 5io — Nilss.

Ornith. Svea I. p. 221. — Bec-fin des roseauM
ou éfarvatte, Temra. Man. d'Orn. I. p. 191. —
Rrd-lVren, Lath. Syn. 4. p. 6i5. — Teichtaub-
vogel, Bechst. N. D. 3. p. 566.

Beskrifn. Alla öfra kroppsdelar enfärgade, utan

fläckar, gråbruna, stötande i rostbrunt. Från näs-

borrarna till öfra ögonlocket går ett smalt blekgul-

aktigt strek. Strupen rent hvit. Bröst, mage och un-

dergump hvita, svagt skuggade med rostgult eller

rostbrunt, som isynnerhet är märkbart på sidorna.



224 Gångfoglar.

Vingarna bruna, kantade med ryggens färg. Stjertett

mycket rundad* brun med bleka fjäderkanter isyn->

nerhet vid spetsen. *— Näbben boptryckt , ofvafi

mörkbrun, märkbart ryggad. Längd 5 tum» i:sta

vingpennan nästan ingen ; 2:dra något längre än 5:taJ

3:dje knapt längre än 4 ;de ocb längst.

Vistelseort : I södra Sverige bar jag ännu aldrig

funnit denna fogel ; men i Sveriges medlersta land-

skap skall ban någon gång förekomma, ocb i Muse'-

erna förvaras exemplar som på nämnde ställe blifvit

skjutna. — Liksom föregående, bar han sitt tillhåll

bland säf och rör, vid sidan af floder och sjöar.

Födämnen: Insekter.

Fortplantning: Nästet liknar en aflång korg, äf

konstigt bygdt och fästadt bland säfven. Äggen sägas

vaia 4 ~— 5 grönaktigt hvita med gröna och bruna

fläckar.

V. Gärdsmygar* (Troglodytes, Mey.)

Näbben tång, något böjd, mycket tunn, hoptryckt

och spetsig, fångarna och den upprättstaende

stjerten korta.

Den enda hithörande inhemska arten

blir qvar hos oss både sommar oGh vinter»

19. Gärdsmygen. (Sylvia Troglo-

dytes, Lath.)

Art m. O/van dunkelt rödbrun med svartaktiga

tvärlinier pa rygg, vingar, stjert och undcrgump. De
yttersta vingpennorna med afvexlande bruna och hvita

fläckar. Längd 4 tum,
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Motacilla Troglodytes, Lin. Fn. Sv. p. q5. — Retzé

Fn. p. 2fc>4- — Sylvia Troglodytes, Lath. Ind. I.

p. 547. — NiJss. Orn. Sv< I. p. 23 1. — Le Trög-
lodyte, Buff. Ois. 5. p. 35a. t. t 6. f. r. — pl.

enl. 65 r. f. 2. — Ifren, Lath Syn. 4- P> 5o6. —
Der Zciunkönig, Bechst. N. D. 3 p. 232. — Sv.
Gärdsmyg, Tummeliten. Norr. Fernonsmad, Tho-
mas i gärdet.

Beskrifn. Alla öfra delar bruna, mer eller

mindre rostbruna, med smala svartaktiga tvärlinier

på rygg och öfvergump. Öfver ögat står ett hvitak-

tigt strek. Vingpennorna mörkbruna, de yttersta i

yttre kanten med afvexlande hvitaktiga och bruna

fläckar ; de öfriga samt stjertpennorna rostbruna med

svartaktiga tvärstrek. Strupe och bröst hvitaktiga

stötande i askeblått. Mage och undergump rostbrun»

aktiga med svarta tvärstrek. Längd 4 T'4? tum. i:sta

vingpennan kort, 2:dra lika med o/de j 3:dje, ^;de

och 5:te längst.

Honan är ofvan mera rödbrun med otydligare

svartaktiga tvärstrek.

Vistelseort och lefnadssätt: Gärdsmygen före-

kommer i alla landskap af Skandinavien från Skåne

till Lappland. Om sommaren vistas han i skogarna,

isynnerhet i låga, täta snår, i grannskapet af vatten.

Om hösten infinner han sig i trädgårdarne i städer,

byar och torp, och qvarblifver der under hela vin-

tren. Han har då sitt tillhåll i täta häckar och an-

dra busksnår, samt i gärdsgårdar mellan stenar o. s.

v. Han är en munter och liflig fogcl som ständigt är

i rörel m-, hoppar och genomkryper alla hål, vinklar

och springor. Stjerten bär han alltid upprätt, och de
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korta vingarna låter han lilrt nedhänga. Dess säng

hörer man både sommar och vinter, äfven då djup

snö fallit, blott solen skiner. Denna sång är, i jem-

forelse ined den lilla Sångaren, ganska stark; dea

liar flera afvex lande strofer och deribland några rätt

vackra. Dess lockton är äfven ett starkt : zrr, zrr,

zezercrr !

Födämnen: Insekter små maskar och larver. Äf-

ven sägos han om hösten förtära fläderbär. Om vin-

treu förtår han spindlar, insektägg och puppor.

Fortplantning : Dess näste finner man i rishö-

gar, mellan trädrötter, i hål i träd, under taklister

ro. m. Det är ganska fast och konstrikt bygdt, ut-

vändigt af grön mossa, invändigt af fjäder ull och

hår ; det är mycket stcrt, till formen klotrundt, och

har pi sidan en rund öppning, så stor att foglen

jemt kan gå in och ut. Äggen 7 — 8» små, runda,

hvita, med små rödaktiga prickar, som sitta i en krans

kring den tjockare ändan.

Trast-Slägtet. Turdus, {Linn?)

Näbben medelmåttig, nästan rak, något knijformig,

utåt hoptryckt ; ofvevkäken i spetsen nedböjd

och med ett hal: p:i hvardcra sidan.

Näsborrarna vid näbbroten pci sidan, äggformiga,

ofvan till hälften täckta af en bar hinna.

Näbbvikaraa ofuan försedda med några fa har.

Benen : Tarserna längre än mellantaii ,• ut-täil

vid roten hopvuxen med mellantait.
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Vingarna: i.sfa vingpennan gcrnsfa kart, %:dje

och 4;de längst; 2:ära och $:te föga kor-

tare.

Alla hit hörande arter äro af m< d^l-

måttig storlek. De uppehålla sig i stora sko

gar, och de flesta besöka under sina van-

dringar älven trädgårdar och mindre skogs,

lundar. De äro till en del flyttfoglar, och
lefva om sommaren af insekter och maskar,

om hösten och vintren af åtskilliga slags

bär. Nästan alla hafva en angenäm sång De-

ras kött ar läckert och sundt De rugga ej

mer än en gäng om året. Könen äro gallan

till färgen mycket olika.

1» D u b bel-T t a s te n. (Turdus visci

vorti>, Lin.
)

A r t m. O/van olivbrun med de större vingtäc*

karne och de tre yttre stjertpemwma i spetsen .

Inunder gulaktigt hvit med svartaktiga fläckat

bröstet trekantiga, pä magen och sidorne tvärs t

Undra vingtäckarne hvita. Längd 12 tu/n

Turdus viscivorus, Lin. Fn. Sv. p. 7g. — Refz Fn,

p» 226. — Lalh. Ind. I. p. Z16. Nilss. ( ]

Svec. I. p. 172. — La Draine, Bufif. Ois«

29J. t. ig. f. 1. — pl. enl. 4S9. — Miss

Lath. Syn. 3. p. 16. — Mistel drossel, Bechst,

ISat. D. ä. B. p. 325. —- Sv. Dubbel kramsfqgel,
Mistel-trasi.

Eeskrifn. Alla öfra delar brungrå med oliv-

grön anstrykning, hufvudet mer stötande i askegrått,

öfvergumpen mer i gröngult. Hufvndets och halsen»

i5
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»idor äfvensom alla undre kroppsdelar hvita med

rostgul anstrykning på hals , sidor och under-

gump, samt svartaktiga flackar , som på bröstet

iro bredt trekantiga, uppåt spetsiga, på magen och

sidorne tvärstående ovala ; strupen inidt åt hvit med

mycket små flackar. Vingarna mörkbruna ; dess pen-

nor kantade med olivgråaktigt eller hvitaktigt ; de

inre vingpennorna samt de större täckfjädrarna i

spetsen och kanterne hvita. De undra täckfjädrarna

rent hvita. Stjerten tvär ; de tre yttre stjertpen-

norna i spetsen hvita. Stundom är den yttersta i

hela yttre sidan och snedt öfver midten hvitgrå.

Stjertens undre täckfjädrar gråbruna med ett bredt

hvitt band åt spolen och hvit spets. Längden 12 tum j

-vingbredden icj tum. Näbben mörkbrun, vid roten

inunder gul. Iris brun. Benen smutsigt ljusgula.

Vistelseort och Icfnadssätt : Om sommaren fin-

nes denna Trast i de stora skogarna i det norra och

medlersta Sverige, och i ISorrige har jag äfven sett

honom norr om Trondhjem i Stördalen. I Hallands,

Bohusläns, Smålands, Blekinges m. fl. skogar, isyn-

nerhet i barrskogar, tillbringar han sommaren och

fortplantar sitt slägte. I lundar och trädgårdar här i

Skåne infinner han sig, ehuru mycket sparsamt, un-

der tlvttiden höst och vår ; men under fortplant-

ningstiden har jag ännu icke sett honom i denna

provins. En del flytta mot vintren åt sydligare län-

der; men äfven under de starkare vintrarne blifva

de flesta qvar, ' och träffas då familjvis i skogarne i

Småland, Halland o. s. v. antingen ensamma eller i
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Sällskap med Björktra.sten. — Denna fogel är ganska

sällskaplig och slåss aldrig med sina likar; meu. han

är derjemte mycket skygg och låter svårligen Jägaren

komma inom skotthåll. Dess lockton, som han afven

låter höra då han blir skrämd och flyger undan, är

ett fint ; lis! hvarpå följer ett sträft nästan snar-

kande : Arrr ! Dess sång är ganska gäll, fastän m«-

lancholiskj och hestår af flera afbrutna strofer. Den-

na sång låter hatt redan tidigt om våren höra från

öfversta toppen af något högt träd. Dock har jag ej

hört honom sjunga här i Skåne under sin genomresa

Om våren, såsom Talltrasten och de flesta Sangfog-

hir *).

Födämnen : Deras förnämsta föda består i rägn-

maskar hvilka de uppsöka vid skogskärren. Äfven

förtära de snäckor, gräshoppor, larver m. m. och om
hösten åtskilliga slags bär, såsom rönnbär, enbär, blå

bär m. m. De som blifva hos oss q var öfver vin-

tren, föda sig hufvudsakligcn af enbär och lingon. De

Som tidigt om våren komma från sydligare länder

söka genast kärrdragen, der snön smält undan
} och

der de finna rägnmaskar i mängd.

Fortplantning: Deras näste träffar man oftare

på barrträd än på löftiäd. Det står än lägre, än

högre frän jorden, på en gren, och är bygdt af ris-

qvistar, mossa och lafvar. Äggen 5 grönaktigt hvita,

*) I allmänhet sagdt sjunga; vät Sångfoglarne under
sina vandringar om våren; men aldrig är deras säng
då så hög eller fyllig -och lifligj som i deras stam-
håll sedan de börjat para sig och bygga ho.
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med violetta flackar och rödbruna prickar, hvilka iiro

större på den tjockare ändan. — Ungarna uppfödas

med insekter och daggmaskar.

ojfagt och fångst: Denna fogelart är mycket

skygg och således svär alt fil inom skotthåll, så

fram t man ej döljer sig och eftei härmar dess snar-

kande lockton ; ty då kan n.an lätt locka honom nä-

ra sig, höst och rår. Man fångar honom oin hösten

och vintren i Donor eller Spränklor med rönn-

bär *).

Nytta: Deras kött är Kiekert ; deras sång an-

genäm, och de förtära många skadliga insekter och

maskar.

2. Björk-Trasten. (Tuidus pilaris, Linn.)

Art m. Hvfvuärt och Öfvcrgumprn askegra

;

ryggen kastanjbrun ; undra vingtäckama hvita. Stjert-

pennorna svarta, den yttersta vid spetsen inåt kantad

med kvitt. Längd 10 1 — io| tuii in.

Turdus pilaris, Lin. Fn. p. 78. — Nilss. Orn. Sv. J.

p. 177. — Latli. Ind. Orn. I. p 33©. — La Li~

torne, Buff. Ois. 3. p. 3or. t. 19. — pl. enl. 490.
— Fieldfare, Latb. Syn.. .3. p. ?4- "— Wachholdcr-

drossel, Eechst. N. D. S. p. 336. — Sv. Bjtirh-

clrossel ; SrtÖskata. Sk. Fogi drtisla. Norr.

Qraa-trost ; Fjeld-trost; Nordcnvinds-pibe.

Beskiifn. Hanne i vardrägt: Hufvud och

hais ofvan askegra med små spetsiga svartaktiga

*) Har i SUnc falla de dock Sällan eller aldrig i de

Douor som om IiOstea utsättas för Kramsfoglar,
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fläckar i pannan och på öfra delen af hufvudet.

Från näsborrarna öfver ögonen ett hvitt strek. Mel-

lan näbb och öga en svart fläck som sträcker sig äf-

-ven under ögat. Rygg, skuldror och vingtäckare ka-

stanjbruna ; de sistnämda med askegrå kanter, hvil-

ka på de förra äro smalare eller saknas. Öfvergum-

pen ljust askegrå, enfärgad. Halsen framtill och brö-

stet rostgula med svarta långsgående fläckar; sidorna

med breda svarta fläckar. Magen hvit. Stjertens un-

dre täckfjädrar mörkgrå med ett bredt hvitt strek

åt spolen "och i ändan med en bred kant af samma

färg. Vingpennorna svartaktiga med brungrå kanter,

på de yttre smala och mer ljusgrå, på de inre bre-

da och mer bruna. Undre vingtäckarne snöhvita.

Stjerten tvär, svart ; dess yttersta penna på inre

sidan i ändan kantad med hvitt. — Näbben gul med

svart spets ; iris mörkbrun ; ögonlockens kanter gul-

aktiga. Benen bruna med svartbruna tår. — Läng-

den io| tum, bredden 18 tum.

Honan har mer brun anstrykning på det aske-

gråa hufvudet, samt strupen mer hvitaktig.

Varierar med hufvudet, halsen och några ving-

täckare hvita. (Vet. Acad. Handl. 1808. p. 197- tab.

5 ) ; stundom helt hvit, mer eller mindre fläckig. Se

Brisson Orn. II. p, 213 & 218. A. & B.

Vistelseort och lefnadssätt : Dess egentliga hem-

vist om sommaren äro INordens barrskogar. Här
träffas han flocktals i förvånande mängd, och i den

skogstrakt der en skara valt sitt stamhåll, finnas dess

bon, i Juni och Juli månader, nästan på hvart enda
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träd. Ät norr förekommer denna art på vår lialfö än-

da upp i polarländerna, och han linnes äfven i de

sydligare Landskapens barrskogar, t. e, i Smålands,

der han årligen fortplantar sitt slägte, fastän icke i

så stor mängd som i den högre Norden. Om hösten

stryker han omkring i skogaina i stora flockar, och

mot vintrens annafkande infinner han sig äfven i

Skåne. Ehuru en mängd under denna årstid flytta

åt sydligare länder, och träffas då i tallösa skaror, i

Tyskland, Frankrike och Italien ; så märkes likväl

denna förlust föga i våra skogar, hvilka ofta om

vintren vimla af denna Trastart, De qvai blifvande

skarorna flytta då nästan oupphörligt från en trakt

till en annan och förekomma isynnerhet, antingen

ensamma eller i sällskap med föregående art, i så-^

dana skogar och på sådana falt som äi o bevuxna med

enbuskar, hvilkas bär, under denna årstid, utgöra, de-

ras förnämsta näring. Mot vårens annalkande draga

dessa åter mot norden, och snart ersättas de af an-

dra skaror, hvilka såsom flytlfoglar återkomma från

sydligare länder. Dessa slå merendels ned på fuktiga

ängar der snön är bortsmält, för att der plocka

rägnmaskar.

Björktrasten är en munter, orolig och skygg

fogel. Dess lockton hvarigenom hon kallar sina likar

är ett fint : qiiiqui ! och det skrik, hvai igenom han

manar dem till uppbrott, är ett sqvattrande i scha-

schaschnckl Under fortplantningstiden sjunger Han-

nen, och utmärker sig då från andra Trastarter der-

igenoin all han, liksom Piplärkorna och gråa San-
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garen (sid. 190.), under sången lyftar sig några

fot öfver det träd på hvilket han satt, och sän-

ker sig åter ned med den sista strofen *). Dess

sång är qvackande och föga vacker samt ofta afbru

ten genom den sqvattrande locktonen, hvaribland dock.

några rena, melodiska ljud blandas.

Födämnen : Om sommaren lefver Björktrasten af

insekter och rägnmaskar. Om hösten och vintren för-

tär han bär, såsom rönnbär, enbär, lingon, kråkris-

bär o. s. v. Om våren, så snön smälter och marken

blir bar, uppsöker han genast rägnmaskar och för-

smår bär.

Fortplantning: Dess bo bygges på grenarna van-

ligen invid stammen af mindre tallar, björkar eller

alar. Denna art har bland sina samslägtingar det

egna, att liksom Råkorna vistas flockvis tillsammans

äfven under fortplantningstiden, då de flesta andra

foglar som lefva i engifte, uppehålla sig parvis. I

den skogsdunge der en koloni bosatt sig, träffar man

vanligen deras nästen tätt bredvid hvarandra och ofta

flera på ett och samma träd. Nästet liknar föregå-

endes ; det består af mossa och strån, och är inuti

belagdt med gräsrötter. Äggen 5—6 grönaktiga,

brunspräckliga eller beströdda med oregelbundna

bruna fläckar. De ha ofta till grundfärg och fläckar

mycken likhet med Kråkans.

ffigt och fångst: Såsom mycket skygga fog-

lar äro de svåra alt få inom skotthåll. Af en- eller

*) Jeraför H:r Boic» Rcise in Norw. p. no.
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granris bygger man sig en Jiton skoUkoja på passan-

de afstånd från rönnar som kalva bär. Ijörk-

drosseln i skaror plägar be>öka. Bättre au aLt skjuta

denna fogel är dock att länga honom med snara fi-

ler nät- Om hösten samlar man lör det ändamålet en

mängd rönnbär, och om viritren, då BjÖFldrosBlarae

anlända, utlägger man en hop ät gängen på ett pas-

sande ställe, samt sätter dcrvid ett stort slagnät,

hvilketnian med ett snöre i kojan kan öfverdraga. —
Bland enbuskar, der denna Art infinner sig, utsätter

tpan äfven lagelsnai or. I Skåne fångar man honom

med lönnbär i Donor jemtfe dess samslöglingar. lian

är bland de sista kramsfoglar som stryka öfver den-

na provins; och då fogelfängaren trallar Björkdross-

lar i sina donor, är han säker att donfångsten för

året är nära sitt slut *).

Nytta? Dess kött är utmärkt läckert och skall

Tara mest närande af alla Kramslbgel-arlers.

5. Sång-Trasten, (Turdus musicus, Linn.)

Art in. G/van otivhrim; de undra ru;::tf.':karue

rostgula de öfra större med rostgula spetsar. Båts och

bröst n,pd ona/ajidi-hjértformigaj sidor och mage tr.cd

ägg/ormiga svartbruna -packar. Längd c) tum.

Turdus musieus, Linn. Fn. p. 79. — Nilss. Orn. Sveic.

T. p. 17 :>. — Lath. Ind. Örn. I. p, 327. — La
Grivp, Bu IT. Ois. 3. p. a£p. — pl enl. 4<>6. —
Ttirostie, Lath. Syn. 3. p. 18- - Singdrossel,

*) D Pingsten bär i Skåne är rimligen endast beräk>
d( ., södren flyttande Kramsfogelstarorna.^Öaj

Tiatreo rittjas hur ej Deuonta. &« följande art,
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Bechst. 9. D. 3. n. 349. — Sv. Talltrast; Klä-
dra: Fjällstari1

; KrawsfogcL Smal. Kleva. —'

Skånska fo^< ifångarne: Kranisful. Norr. Alaaltrost

;

Werdal. Natvuku (Nattvaka) ; den Norske Nät-
tergal.

Beskriio. Hanne i vardrägt : Hela foglen of-

van om brun med svag askegrå anstrykning som på

öfvergumpen är enfärgad, pä ryggen nästan \attrad.

Från näsborrarna till ögat gar ett gulaktigt strek.

Hela foglen inunder hvit med svag rostgul anstryk-

ning pa halsen, bröstet och sidorna ; samt dessa de-

lar beströdda med talrika omvändt hjertformiga svart-

bruna flackar; strupen ofläckad omgifves på hvar-

dera sidan af ett svai laktigt kort strek. Magen hvit

;

på sidorne n.ed större, midtåt med mindre ovala

svartaktiga fläckar. Vingpennorna svartbruna, i yttre

fånen olivbruna ; de undra täckfjädrarna rostgula,

de öfra olivbruna med en roslgul fläck i spetsen af

dem som tillhöra de två större raderna. Stjertcn

tvär, dess pennor olivbruna, enfärgade, kantigt till-

spetsade. — Näbben mörkbrun, inunder från roten

till midten guiaktig. Iris brun. Näbbvikarne gula.

Ögonlockens kanter bruna. Benen perlgrå, tårna

mörkare. Längd g tum; vingbredden i4£ tum.

Vistelseort och lefnadssätt : Sångtrasten bebor

så väl de sydligaste som de norra landskapen af vår

hal fö ; och bäue det norra Sveriges och Norriges

tallskogar genljuda ofta af dess sång, isynnerhet un-

:der de ljusa sommarnätterna. En del blifva rjvar i

skogarna under lindriga vintrar; men de mesta flyt-

*
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ta om hösten åt varmare länder. De besöka under

genomtåget Skånes med täta buskar blandade löf-

skogar, och mot slutet af September samt i hela

Oktober infaller här deras egentliga sträcktid. I slu-

tet af Mars eller i början af April begynnas deras

återtåg åt norden, och varar i hela sistnämde må-

nad. Under denna tid träffas de i trädgårdar, häckar

och buskar, eller vid sidan af vatten samt på våta

ängar der snön bortsmält. — Äfven under sträckti-

den får man stundom höra deras sång från trädtop-

parne. Den är hög afvexlande och melodisk. Lock-

tonen är ett fint : Zipp, zipp, och då de bli skräm-

da låta de stundom höra ett qvackande jack-jack-

jack. Sångtrasten är för öfrigt, liksom dess samsläg-

tingar, en skygg fogel som ej gerna låter menniskor

närma sig honom, men som gerna lefver i sällskap

ined sina likar. Dock är han ej så sällskaplig som

Björktrasten.

Födämnen: Dessa äro om sommaren daggmaskar,

sniglar, insekter ni. m. Om hösten bär, isynnerhet

rönnbär och enbär.

Fortplantning: Dess näste bygges vanligen på

grenarna af granar och tallar, stundom på löfträd ;

mera sällan finnes det på en busk-stubbe. Det består

utvändigt af några smärre qvistar, invändigt af hvit-

mossa och murket träd, som ined våt jord, lera el-

ler slem är så sammanfästade att nästet är ganska

hårdt och fast. Äggen 4 — 6 blågröna med glesa

svarta prickar.
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£fagt och fångst : Äfven denna Trast-art är

svar att skjuta ; men om hösten kan man fånga

bonom i mängd i donor med rönnbär, och det är

isynnerhet för denna fogel som man i vissa trakter i

Skåne utsätter ett stort antal snaror *).

Nytta: Dess kött är läckert och sundt. Med skäl

kan denna fogei räknas bland de bästa sångfoglar.

4. Röd vin ge- Trasten* (Turdus
iiiacus, Linn.)

Art m. Ofvan olivbrun ; de undra vingtäckarue
och sidorna rödbruna_; ofver Ögat ett bredt hvitaktigt

strek. På halsen svartaktiga3 på bröstet och sidorna
gråbruna långsgående fläckar* Längd 8 1 tum.

*) I Luggudc Härad här i Skåne, der jag som barn och
ung gos>e hvarjc höst fångade en mängd krarnsfoglar i

Donor, är föi hällandet med fogelfäugsten följande :

Så snart rönnbären äro väl mogna samlar man af dem
en tillräcklig mängd. Man låter dem sitta förenade i

k läsa mc och borttager dcrifrän endast löfven. I med-
let af September utsätter man Donorna, hvilka dels
äro losdonor, <!els hångdonor. (Huru dessa göras skall
jag pä ett annat ställe nämna. Se Registret), Dessa
utsättas i en rad i skogen, mer elter mindre aflägsna

från hvarau.lra, allt som lokalen är mer eller mindre
passande. Man låter helst sin Don-kedja stryka genotn
buskiga trakter, isynnerhet ung Björkskog; och fogel-
fängaren låter denna kedja börjas och slutas sä nära
dess boning, som lokalen tillåter. En eller två gånger
om dagen vittjar han sina Donor. Den första krams-
fogel-art som om hösten faller i donorna, och som bär
fångas i största mängd, är Sångtrasten t

hvarföre denna
af logclfängareu företrädesvis kallas Kramsfogel. Jem-
te honom, fastnar ofta Rodhake- Sångaren och några
Mes-arter, samt dereftcr en och annan Koltrast (Sol-
svarta^. Sednarc inGuner sig Rodvingen ; men hvarjc
år sparsammare än Sångtrasten. Jemie honom får man
vanligen Domherrar, och dä natliosten tilltaga falla
Björkdrosslar i mängd, samt jemte dem Sidensvansar,
bvarmed fogelfångstcn för året slutas.



238 GAngfoglar.

Turdus lliacus, Lin. Fn. Sv. p. 79. — Retz. Fd. p,
2 .8. — Miss. Orn. Svec. i. p. 175. — Le Mau-
vis, Buff. Ois. 3. p. 309. — pl. enl. 5i. — Red-
wing, Latli. Syn. 3. p. 22. — Rothdrossel, Bechst.

JV. D. 3. p. 3G'o. — Sv. Rödvinge.

Beskrifti. Hanne i vårdrägt : Hela foglen of-

van olivbrun, på öfvergumpen stötande något i grått.

Från näsborrarne öfver ögat går ett bred t hvitakligt

strek bort mot nacken ; mellan näbb och öga slår

en svartaktig fläck. Halsen framtill och brustet hvita

med svag ros tgul anstrykning, och svarta långsgåendc

fläckar, som isynnerhet äro tättstående vid sidorna af

halsen och på öfra bröstet; bakom dessa finnes på

sidan af halsen en gul fläck. Bakre delen af bröstet

och sidorna af magen med gråbruna fläckar, som äro

mörkare åt spolarna. Magen hvit. Vingarnas undra

täckfjädrar och kroppens sidor brunröda. Vingpen-

norna och de större vingläckarne mörkbruna med

breda olivgrå kanter. Stjerten olivbrun; dess yt-

tersta penna vid ändan inåt med en smal hvit kant. —
Näbben svart, inunder från roten ti il midten gul.

Iris och ögonlockens kanter bruna. Näbbvikarne gu-

la. Benen pcrlgrå, tårna dunklare.

Längden 8 £> bredden 14 tum.

Honan har strecket Öfver ögat smalare och gul-

aktigt (hos hannen är det bredare och nästan rent

hvitt). Näbben svartbrun, endast gul på underkä-

kens rotgrenar ; strupen ofläckad. Halsens långs-

fläckar svartbruna. Den gula fläcken på sidan af

halsen tydligare, benen något mer slölaude; i _ kött-

färg. — Eljest alldeles lika.
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Vistelseort och lefnadssätt: Denna Trast tillhör

mera de norra och nordligasle än de södra trakterna

af vår halfö. I Skåne förekommer han endast un-

der sträcktiderna vår och höst, och äfven då mera

sparsamt än de förtgående. Högst sällan ser man nå-

gon midt under vintren. I slutet af Mars eller i bör-

jan af April infinner han sig under sin förbifart fa-

miljvis i trädgårdarna och i skogslundarna i det sö-

dra Skåne ; men efter några få dagar har han åter

försvunnit och synes här icke mer förr än \intrens

annalkande, då han åter stryker genom provinsen åt

sydligare länder. -Han kommer då sednare än Sång-

trasten och vanligen ej förr än några starka frost-

nätter föregått.

Denna art liknar till vanor och lefnadssätt, lik-

som till färgen, mest Sångtrasten. Liksom denne

hoppar han gerna på marken mellan buskar och snår ;

men han skiljes lätt derifrån, äfven på afstånd, genom

märkbart mindre växt, och genom sitt breda, hvita

strek Öfver ögonen. Då han sjunger sitter han i top-

pen af ett träd ; men man får sällan höra dess sång

i dessa södra trakter, åtminstone aldrig så hög och

ren som i dess egentliga hembvgd. Der, nemligcn i

den högre Nordens, Lapplands, Norrlands och det

nordliga Norriges skogar, tillbringar han sommaren

och fortplantar sitt slägte. Han söker då merendels

lågländta, af buskskog tätt beväxta ställen. I dessa

trakter är han under sommaren icke sällsynt ; men

han lefver blott parvis. På fjällens sidor har jag träf-

fat honom så högt upp som granen växer. Dess sång,
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hvilken stundom förekommer vandraren i dessa ode*

marker så melancholiskt skön, bestar af några få re-

na flöjt-toner åtföljda af ett kort och hastigt qvit-*

ter, hvilket sednafe endast höres då man . är foglen

helt nära.

Födämnen: Liksom dess samslägtingar lefver äf-

ven denna om sommaren af insekter och daggmaskar^

om hösten af här.

Fortplantning: Dess näste träffar man vanligen

lågt ned mot marken i täta björkbuskar, kring med-

let af Juni månad. Afven har jag funnit det på en

tufva vid en buske. Äggen 5-^-6 grönaktiga med

bruna fläckar. TJngarne uppfödas med insekter och

larver.

Fångst: I donor ftied rönnbär om hösten.

Nytta : Samma som de föregåendes*

5. Ringtraste o. (Turdus torquatus, L.)

Art m. Svartaktig med en stör, halfmanformigj

hvit eller rostgra fläck pa Öfra delen a/ brustet.

Längd 1 1 tum.

Turdus torquatus, Linn. Fn. Sv. p, go. — Lath. Tnd.

I. p. 343. — Niiss. Orn. Svec. p. 181- — Merle
ä plastron blanc, Bulf Ois. 3. p 34o- t. 3i. —
pl. enl. 5 16. — Ring-Ouzcl, Lath. Syn. 3, p. 4&
n. 4q- — Ringdrossel, Bechst N. D. 3. p. 36g
Sv. Ringtrast; Ringdrosscl. ]Xorr. Ringtrost.

Beskiifn. Gammal Hanne i värdvägt: Hela

fjäderbeklädnaden svart, mer eller nrndre stötande i

brunt ; strupen, bröstet, sidorna och magen med sma-

la hvitgrå fjäderkanter ; Öfra delen af bröstet om-
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gifven af en stor halfmånformig hvit fläck. Vingarne

svartaktiga ; de mindre vingtäckarne med smala, de

större samt vingpennorna (isynnerhet de medlersta)

ined breda ljust askegrå kanter. De undre vingtäc-

karne gråbruna med breda hvita kanter. Stjerten

svart; dess yttersta penna vid spetsen svagt kantad

med hvitgrått. De undre stjerttäckarne svarta med

hvita spolar och kanter. — Näbben blekgul, i spet-

sen och mellan näsborrarne svartaktig; inuti och

tungan gula. Iris brun- Benen mörkbruna. Stjerten

lång, tvär ; den yttersta pennan något kortare. —
Längd ii tum, vingbredden 17 tum.

Honan: Längd io| tum. Hela fjäderbeklädna-

den mörkbrun med hvitgrå fjäderkanter på de un-

dra delarna, och askegrå på de öfra. Bröstfläcken

rödbrunaktigt grå, stundom föga märkbar, hvarje

dess fjäder slutande sig med sotbrunt. — Näbben

svartbrun, vid roten af underkäken och i midten af

Öfverkäken ljusare gulbrun. Näbbvikarna gula. Iris

brun. Benen bruna.

Vistelseort och lefnadssätt : Äfven denna art har

sitt egentliga hemvist i de norra och nordligaste trak-

terna af vår halfö, och han träffas aldrig i de sydli-

ga utan endast höst och vår under sina sträcktåg till

och från Europas södra länder. Här, vid Lund i

.Skåne, infinner han sig årligen i trädgårdarna om
våren kring medlet af April, och om hösten i Okto-

ber månad. Men han uppehåller sig här ej länge,

och förekommer dessutom mest sparsamt af alla Trast-

arter. 1 de norra och bergiga trakterna af halfon är



242 Gångfoglar.

han om sommaren icke sällsynt, och lian träffa:; äf_

ven långt inom polcirkeln. I synnerhet ser man ho-

nom bland stenraset vid foten och uppåt sidorna af

fjällen. Äfven här är han ganska skygg och låter

svårligen Jägaren komma inom håll. Till lynne och

lefnadssätt liknar han mest Koltrasten. Liksom den-

na slår han ofta stjerten i vädrft, utbreder honom

och ropar : tcick - tack - tack. Dess sång som är fåto-

nig och melancholi.sk kan igenkänligt uttryckas med

stafvelserna : tu - tick, tu - tick, tu - tick.

Födämnen; Insekter, maskar och bär.

Fortplantning: Nästet lagges på marken vid sidan

af en buske; mera sällan på en stubbe några fot

från marken. Äggen !\— 6 ljusgröna, tecknade med

rödbruna fläckar och punkter. — I början af Juli

har jag sett flygvuxna ungar.

Fångst: JUan kan fånga honom i donor med

rönnbär *). — På Alstenö i Norrige fångar man

honom äfven med hären af CorttUS SVecica.

Nytta: Äfven af denna art är köttet förträffligt.

6. Koltrasten. (Turdus Merula, Linn.)

Art ra. Hannen svart med näbb och Ögonlock git-

ta; Honan svartbntn med näbb och ben bruna.

Längd i o tum.

Turdus Merula, Linn. Fn. Sv. p. 8o. — Retz. Fn. p.

2 3o. — Lath. Ind. 1. p. 34o. — Le Mcrlc, BulF.

Ois. 3. p. 33o. t. 20. — pi. enl. 2. (Hannen) och
55j. (Honan). — Blackbird, Lath. Syn. 3. p. 43*

*) Dock faller han sällan eller aldrig i donorna här i

bkäne med de andra Trastarterna»
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Stippl. p. r4r. — SchwarzdrosseL Bcchst. Nat. D.
3. p. S76. — Sv. Koltrast ; Sk. Solsvärta; Norr.

Sort-Trost, Solsort.

Besknfn. Hanne: Kela fjäderbeklädnaden rent

svart. Näbben utan och innan, samt ögonlockens kan-

ter gula. Håren öfver näbbviken svarta. Iris svart-

brun. Benen svarta. Längden 10 — ioi tum.

Honan : Svartbrun ; ofvan mörkare, enfärgad

;

på bröstet med rostbrun och 'på magen med mörkt

askcgiå anstrykning. Underhakan hvitaktig och stru-

pen rostgul med svartbruna, uppåt spetsiga fläckar:

dessa synas äfven på öfre delen af bröstet men otyd

ligare. — Näbben brun, gulspräcklig. Ögonlockens

kauler och näbbvikarne gula. Benen bruna.

Ungarna ofvan mörkbruna med ett gult strek åt

hvarje fjäderspole på bufvud, hals och skuldror.

Halsen framtill, bröstet och sidorna rostfärgade; med

startbruna ändkanler på alla fjädrarna, ftäbb och

ben bruna.

Vistelseort och lefnadssiitt : . Denna Trastart till-

hör mera de sydliga och medlersta, än de norra

trakterna af vår halfö. Dock förekommer han ten -

ligen långt åt norden och skall träffas ån.ia

Wärdalen, norr ohi Trondhiem. I den Högre

den ser man honom icke, utan här tyckes Ringtra-

sten hafva intagit dess plats. I det södra Sverige

förekommer han under alla årstider, och i SEåne

synes han vara talrikare om viutren än om soruma-

16
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ren. Dess tillhall äro de tätaste stållen i buskiga

skogar, isynnerhet i bergiga trakter, och han före-

kommer talrikare i barrskogar än i 16'fskogar. I så-

dana bergiga skogar som harva höga och täta enbu-

skar, vistas han oftast. Under de täta snåren hoppar

han bland löfven på marken eller döljer sig bland

de tätaste grenarna ; nalkas man honom, så flyger

han endast från en buske till en annan, merendels

lågt, men dock snabbt. Då han sätter sig slår han

ofta stjerten i vädret, och rörer vingarna. Blir han

uppskrämd, så gifver han ofta från sig ett smackan-

de läte: tack -tack -tack. Dess sång är mindre rask

och mer sorglig, samt mindre afvexlande än Sångtra-

stens. Isynnerhet är den skön under en stilla som-

marafton efter ett mildt rägn.

Födämnen : Om sommaren förtär han daggma-

skar och insekter, och dermed uppföder han äfven.

sina ungar. Om hösten och under vintren lefver han

af bär, såsom rönnbär, enbär, o. s. v.

Fortplantning: Tidigt om våren bygger Koltra-

sten sitt bo. Det består utvändigt af tunna qvistar

cch mossa, som invändigt är sammansmetad af lera

och annan fet jord. Man finner det i de tätaste snår,

oftast lågt ned. Äggen 4"~6 grågröna beströdda

med ljusbruna fläckar.

Fångst: De fångas om hösten i Donor med

rönnbär, i sällskap med de andra Kramsfogel ar-

t«rne.
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7. Rerlenf år ga d e Drosseln. (Turdus

roseus *), Linn.)

Art m. Rosenröd med hufvud, hals, vingar och

•stjert Svarta $ nacken med fjädertofs.

Längd 8 £ tura.
«

Turdus roseus, Lin. Fn. Sv. p. 79. — Lath. Ind. I.

p. 344 ; — Nilss. Orn. Sv. I. p. i 8 5. — Pastor

rosens, Temm. Man. I. p. i36. — Merle couleur-

de rose, BufF. Ois. 3. p. 348' t* 22. — pl. enl.

25 1. — Rosc-coloured Quzet, Pen. Brit. Zool. 2.

p. 627. Append. t. 5. — Lath. Syn. 3. p. So. —
Rosenfarbige Drossel, Bechst. Nat. D. 3. p. 3g3.

Beskrifn Hufvndet, halsen och 6'fra delen af

brottet svarta med violett glans. I nacken en fjäder-

tofs af samma färg. Ryggen, undra delen af bröstet

samt magen skönt rosenfärgade. Vingarna bruna, med

grönaktig glans. Stjerten svartaktig, glänsande. Stjer-

tens undre täckfjädrar och låren svarta med hvita

fjäderkanter. — Längden vid pass 8 5 tum. Benen

gulaktiga. Näbben rosenfärgad, vid roten svart.

Honan har mindre nacketofs, och mindre liflig*

färger.

Vistelseort : Denna är en af Sveriges sällsynta-

ste foglar ; — om han annars verkeligen är Svensk.

Han säges förekomma i Lappland, och äfven någon

gång i Dalarne. Eljest tillhör han egentligen de var-

*) Herr Temminck har af denna Art gjort ett eget Släg-
te som han kallar P a s tor, och läter det följa efter

S t u r n 11 s, samt stå vida skildt från Turdus. — Då
jag icke 1111 liar något exemplar af denna fbgel till

hands och jag gjort mig till lag att icke afskiifva,

måste jag låta foglcn »tå cryar i sitt Linneanska Slägtt,
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ma delarna af Asien och Afrika. T de sädra pro-

vinserna af Tlalien och Spanien träffas han blott un-

der sina ströftåg ; i Tyskland och England är han yt-

terst sällsynt.

Anm. Det förekommer mig ganska tvifvclaktigt om
denna fogel verkligen liörcr till vår Fauna. I Linnés Fau-

na Svccica anföres väl, efter A d 1 c r h e i ni s uppgift,

Lappska fjällarna som dess stamhåll; ocli till åtskilli-

ga Museer liafva exemplar blifvit lemnade med uppgift att

det vore en Lappsk fogel : kanske blott derföre att b3ni

af Linné anföres som Lappsk. Afven visas exemplar som
skola ha kommit från Dalarne; men i Dalarne bodde en
A~-ess. Blom, som under sin lifstid äg le en samling af
åtskilliga utländska Naturalster, bvilka efter hans död
kringspriddas. — Allt synes således ännu hvila blott på
H:r Adlcrhcims uppgift, som jag visst icke vill bestri-

da, men önskade att fä bekräftad.

Strömstare -Slägtet» (Cinclus, Eechst.)

Näbben medelmåttig, tunn, rät, pci sidonia starkt

hoptryckt med inböjda käkkanter; öfuerkäken i

spetsen något böjd.

Näsborrarna, vid näbbroten pä sidan, bilda

en springa och ärp ofvan täckte af en hinna*

Hufvudet litet, uppåt hoptryckt; pannan läng-

sträckt; ögonen temligen små, tigga högt.

Benen: Tarsen längre än mellantån ; sidotan

nästan lika.

Vingarna och stjerten korta. \ :sfa vingpennan

ganska kort ; 2:dra något litet kortare äny.dje

och ^:de som äro längst.

De vistas vid backar, åar och strömmar,

isynnerhet vid vattenfall, De hämta sin föda i
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vattnet, hvari de dyka med utmärkt skicklighet,

oahtadt de ej hafva minsta spår til! simhud
mellan tårna. Kroppen är nedtryckt och bred,

liksom Simfoglarnas ; dess fjäderbeklädnad

är mycket stark och de ha så täta dun att

skinnet ej synes sedan alla fjädrar äro af-

plockade. De rugga ej mer än en gång om
året, KÖnen äro föga olika.

I. Ström-Staren.
( Cinclus aqua-

ticus, Bechst.)

A r t m. Svartaktig, halsen framtill och bröstet

hvita. Längd 7 tum.

Stumus Cinclus, Lin. Fn. Sv. p. 78. — Retz. Fn.
225. — Turdus Cinclus, Lath. Ind. I. p. 343. —
Cinclus aquaticus, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 808.

— Le merle deau, Buff. Ois. 8. p 1 34- t. 11. —
pl. enl. g4o. — Water Ouzel, Lath. Syn. 3. p.

4-8. id. suppl. p. 142. — Der Wasserschwätzer>
Beehst. 1. c. — Sv. JVcrttcnstare; Strömstare.

Norr. Fosse-kold, Eiv-konge, Stromstär.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och på sidorna samt

halsen ofvan mörkt rostbruna ( sotfärgade) ; alla

andra öfra kroppsdelar: rvggen , skuldrorna, öf-

vergumpen och de mindre täckfjädrarna , aske-

grå med breda svarta fjäderinfa' tningar , hvaraf

dessa delar synas svarta och beströdda med askegrå

fjällika fläckar. Strupen, halsen framtill och bröstet

ända till midten af bröstbenet rent hvita. Bröstet

bakom det hvita, samt magen åt midten svartaktigt

rostbruna. Sidorne och undergumpen mörkt aske-

grå. Vingarna svarta ; de sekundära vingpennorna

och de större täckfjädrarna kantade med askegrått j
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dt forstnämda med smala hvitgrå spetskantcr. Stjär-

ten tvär, dess pennor svarta med askegrå infattning,

•ller och gråaktigt svarta. — Näbben svartbrun, of-

Tan mörkare. Benen framtill perlgrå, baktill och

på tålederna bruna. Iris ljusbrun. Ögonlocken hvita,

Längden nära 7 tum ; vingbreddcn 1 ? i tum.

Bönan är ofvan pä hufvudet och halsen mer grå-

brun ; det hvita frampå balsen och bröstet är min-

dre utvidgadt och mindre rent,

Anm. De individer som hlifvit beskrifna, äro skjut-.

sa om vintren i Januari — Mars månader.

Vistelseort och lefnadssätt ; Vatten-Starens egent-

liga hemvist om sommaren äro fjällströmmarna \

Norden, och han träffas under den årstiden parvis vid.

forsar och vattenfall bland klipporna, ända långt in-

om polcirkeln. Endast om vintren ser man honom i

de södra landskapen, vid qvarndammar eller forsar \

åar och bäckar, der vattnet ej fryser. Merendels fin-

nes ej mer än en enda vid samma öppna vatten och

denne tillåter ej andra att besöka dess fisk.ställe. Stun-

dom träffar man dock ett större antal samlade vid

en och samma vak *). Dessa äro då nästan ständigt

i rörelse, löpa på isen, jaga hvarandra, bitas, qvittra

och sjunga. Från sidan af det öppna vattnet dyka

de ned den, löpa på bottnen mot strömmen och

uppkomma efter en stund vid en annan sida utan

att det synes på deras fjädrar att de varit i vatten.

Stundom kasta de sig ned i de mest skummande for-

*) I den lilla an som kommer ur Ifösjon, går förbi Årup
och kastar sig tit i Östersjön, träffar man stundom om
Vintren en mängd Vattenstarar samlade.
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sar och dyka der omkring vid bottnen eller nära

ytan. Deras sång som de låta höra, äfven midt un-

der den kallaste vintren, från ett isstycke, en klippa

eller ett träd vid det brusande vattenfallet, har mer

likhet med Sängarnes än med Trastarnes.

Födämnen : Vatteninsekter och om våren fiskrom'

Fortplantning: Nästet i stenklyftor vid sidan af

vatten. Äggen 4 — 6 sägas vara rent hvita.

Årle-Slägtet. (Motacilla, Lath?)

Näbben rak, mycket tunn, trind och syllik ; un-

derkäkens kanter ti tät hoptryckta.

Näsb orrarna vid näbbroten pä sidan, äggformi-

ga, ofvan till hälften täckta af en bar hinna.

Benen spensliga ; tarsen dubbelt så läng som

mellantän (dä klon afräknas). Baklon längre

än framkloma, som äro smä och foga böjda*

Stjerten mycket läng, tvär*

Vingarna: 1 :sta vingpennan ganska kort ; 2 dra,

$:dje och \:de nästan lika, längst. En af dt

innersta (den i?:dej är längre än hela öf-

riga vingen.

Ariorna vistas merendels på öppna falt,

vid kärr, vid sidan af vatten, på ängar och
betesmarker bland boskapen o. s. v. De röra

ständigt den långa stjerten upp och ned 5 de

löpa 6nabbt på marken efter insekter, hvil-

ka jemte maskar utgöra deras enda näring.

De lägga sitt bo på marken, bland gräs,

eller i hål bland stenar. De rugga två gån-

ger om året, höst och vår. Om våren och
sommaren äro hannarne olika honorna 5 om
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hösten få de alla, iifven ungarna, lika drägt.

De äro flyttfoglar.

x. Ring-Årlan. (Motacilla alba, Linn.)

Artm. Ofvan askrgra ; inunder samt patinan,

hufvudets och halsens sidor hrita ; hjcssan, nacken och

halsm framtill svarta. De tvä yttersta stjertpertrioma

öfver hälften utåt hvita ; bakklon kortare än tån ock
krökt. Längd 7 £ tum.

Motacilla alba, Lin. Fn. Sv. p 92. — ReJtz. Fn. p.
2.56. — Lath. Ind. I. p. 5oi. — Nilss. Om. Sv. I.

p. 234. "•" La Lavandiere, Bnff. Ois. 5. p. a5i.
t. 14. f. 1. — pl. enl. 652. f. j. (Hanne i vår-
drägt) f. 2, (i hSstdcägt )i — IFhite Wagtail

x

Lath. Syn. 4. p. 3g5. — Jjic weisse Bnchsttizr-,

Bechst. 'j\T
. D. 3. p. 446. — Sv. Ringärlai Sä~

desjirla. Norr, Erle, Llnerle.

'Beskrifn. Hanne i vardrägt: Pannan, hufvu-

dets och halsens sidor samt de undre kroppsdelarna

rent hvita ; bjessan, nacken, en del af halsryggen,

strupen och halsen framtill samt öfra bröstet rent

svarla. Ryggen, skuldrorna och kroppens sidor åskfc-

blå. De större vingtäckarne och de innersta ving-

pennorna svarta med breda hvita ändkanter ; devaf

Uppkomma två hvita strek öfver vingen". Vingpennor-

na svartaktiga med smala gråaktiga utkanter. De min-

sta täckfjadrarne askegrå. Stjerteu svart; dess fvå

sidopennor öfver midten utvändigt snedt hvita. —
JSabb och hen svarta. Iris mörkbrun. Käsborraj ne

oval t -a! i.Inga, något böjda. Bakklon ej längre än tän

och krökt. Längd: 7I tum, vingbredden 11 tum,

Stjcrten 3^ t. utom vingarna 2 tum.
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Hona i vardrcgt : Pannan och hufvudets sidor

ej så rent hvita ; hjessan och nacken svartaktiga
;

vingläckarnes kanter grå. Stundom saknas den svarta

färgen på hufvutiet, och dess färg liknar ryggens.

Ungarna : De öfra kroppsdelarna askegrå med

olivgrön anstrykning; hufvan mörkare med ett svart

strek äfvev hvardera ögat. Inunder smutsigt hvit med

ett smalt svartaktigt strek på hvardera sidan af stru-

pen och en större halfmånformig svartaktig fläck på
öfra delen af bröstet. De två yttersta stjertpennorna

nästan helt hvita. jNabb och hen bleka, gråbruna.

Unga och gamla i vintcrdrägt : Ofvan askegrå,

pannan hvifakfig och derifrån gar ett hvitt strek öf-

vcr ögonen; strupen och halsen framtill rent hvita;

på underdelen af halsen står en stor månformig svart

fläck, hvars hörn fortsätta sig med en fläck åt hvar-

dera sidan af strupen. Tinningarna gråbruna.

Hit hör: Motacilla cinerea, Gmel. Syst. I. p. o,6 r .

— La Bcrgeroncite grise, Buff. Ois. 4- p- 261. pl.

enl. 644. f 1.

Vistelseort och tcfnadssätt : Som flyttfogel an-

länder Ring-Arlan till Skåne under de första dagar-

na af April månad. Hou förekommer om sommaren

i alla landskap af halfön. I trakten af polarcirkeln

finnes hon ännu temligen talrikt, och hon går långt

inom den
; ja hon tyckes mig till och med vara tal-

rikare i Norden än i Skåne, der hon under de sed-

nare åren synes ha blifvit mindre allmän. Vid sin

ankomst om våren träffar man henne på nyplöjda

åkrar, på gator, tomter och gårdar. Om sommaren
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träffas hon äfven vid sidan af sjöar och bäckar, på
ängar och betesmarker ni. m. — På de höga, spens-

liga benen löper hon snabbt och fångar under loppet

insekter. Stjerten rörer hon oupphörligt upp och ned,

Flygten sker ryckvis, och under ett beständigt skrik :

qui, qui, quirriri! ; dess sång är qvittrande och sag-

ta. Då hon varseblir en Roffogel förföljer hon ho-

nom genast med skrik, och blir stundom, men sällan,

ett offer för denna instinkt. Om hösten uppehålla

sig Ring-ärlorna familjvis, och före afresan slå sig

flera familier tillsammans. I Oktober lemna de oss

småningom *), och i början af November försvinna

de sista.

Födämnen : Myggor, flugor, bromsar och andra

insekter som uppehålla sig hos Boskapen ; äfven sö-

kas sådana insekter som vistas vid bäckar, dammar

och vattenpussar. Då Ringärlan om våren följer plo-

gen, plockar hon insekt-larver och puppor.

Fortplantning : Denna sker vanligen två gånger

om året. Nästet lägges i en stenhög, i en stenbro, i

en springa mellan stenarne i en klippa, i ett ihåligt

träd, i hål vid brädden af något vatten o. s. v. , det

är konstlöst sammanlagdt af gräsrötter och strån,

samt invändigt belagdt med hår. Äggen 6, hvitakti-

ga, beströdda med större och mindre bruna och grå

fläckar.

Ofta måste Ringärlan utkläcka och uppföda en

Gökunge. Som bekant är, rufvar Göken aldrig sjelf

*) De sågos ännu den 8 Oktober r* Eatan * Rörls.
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sina ägg, eller uppföder sina ungar. Denna omsorg

iejnnas oftast åt Ringärlan. Se Gökens historia,

2, Gulärlan. (Motacilla flava, Linn.)

Artm. Ofvan olivgrön, inunder gul ; de tvct yt-

tre stjevtpennorna öfver hälften utåt hvita ; bakklon

längre än tån och foga krökt. Längd 6 \ tum.

Motacilla flava, Lin. Fn. p, 97, —> Retz. Fn. p. 257.
«- JVilss. Orn. I. p. 237. — Lath. Ind. Orn. I.

p. 5o4- — Bergeronette de printemps, Buff. Ois. 5.

p. 265. t. i4- i- 1. — pU enl. 674. f. 2. — Tel-

low JVagtaiU Lath. Syn, 4- p- 400 -
*~~ Edw. t.

258. — Qelbe Bachstelze, Bechst, Na t. D. 3. B.

p. 466. — Sv. Gulärla.

Beskrifr, Hanne i vårdrägt : Hufvudet ofvan

askeblått, stundom med inblandadt olivgrönt på hjes-

san. Från näsborrar ne öfver ögat bort mot nacken

går ett hvitt strek. Från näbbviken genom ögat till

örat står en mörkbrun bakåt bredare fläck, som un-

der ögat är blandad med hvitt. Halsryggen och skul-

derfjädrarna olivgröna, hvilken färg på öfvergumpen

blir mera gulgrön. Underhakan hvit ; för öfrigt är

hela foglen inunder skönt gul. Vingpennorna mörk-

bruna, kantade med grått eller gulaktigt ; de tre in-

nerita svartaktiga, utåt bredt kantade med hvitgulr,

spetsiga, och den 3:dje (inifrån) är längre än någon

af de andra vingpennorna. De två raderna af större

vingtäckare äro vid spetsen bredt kantade med gul-

aktigt. Stjertens pennor svarta, utom de två yttersta

på hvardera sidan, hvilka äro hvita och blott från

roten utåt inre kanten svartaktiga ; den 3:dje utvän-

digt kantad med hvitt. — Js
räbb och ben svarta. Iris
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mörkbrun. Liingd 6^ tum; vingbreddcn 10^ tum.

Stjerten nära 3 tum, räcker i 1 t. utom vingarna.

Hona i vardrägt : Färgerna mattare och min-

dre vackra, neml olivfärgen ofvan dunklare och mer

blandad med grätt ; det gråa på hufvudet och hal-

sen mer blandadt med brunaktigt ; den gula färgen

på de undre kroppsdelarna mycket blekare, isynner-

het på halsen, som är nästan hvitaktig ; en krans af

otydliga grönaktiga fläckar stå på undre delen af hal-

sen och på sidorna af strupen. — Längd 6 £ tum,

vingbreddcn 9 i tum.

Ungarna: Hufvud och rygg ofvan bruna med

olivgren anstrykning. Öfver ögat ett gulaktigt hvitt

strek, öfver hvilket finnes ett svart band. Genom

ögonen till tinningarne går ett brunaktigt band. Un-

dre kroppsdelarna smutsigt gulhvita. På hvardera

sidan af strupen nedgår ett svart strek och slutar sig

i en större svartaktig fläck på öfre delen af bröstet.

Dessa fläckar och strek försvinna efter första rugg-

ningen. Dock finnas hos honan några spår efter dem,

i de mörkare grönaktiga fläckarne, som ofvanför blif-

vit nämnda.

Varierar: i:mo Hufvudet ofvan svart, i nacken med

askegrått inblandadt. Strupen hvit med några

svarta punkter. På undre delen af framhalsen

stå några bruna, nästan sammanlöpande flac-

kar. För öfrigt lik den vanliga Gulärlan. Payk.

Mus. — Från Lappland.

-— 2:do Undra kroppsdelarna hvita med svag gul-

aktig anstrykning på främre bröstet ach un-

dergumpen.
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— 3:tio rivit med gul anstrykning på hufvudet.

Muscicapa alba, Mus. Carss. tab. 74- An ?

Vistelseort och lefnadssätt: Gulärlan anländer

om våren till Skåne något sednare än Piingärlan, el-

ler kring den 20:de April. Hon förekommer i alla

landskap af halfön och i de södra trakterna synes

hon talrikare än Ringärlan. Likiäl går hon långt åt

JNorden, och hon träffas äfven inom polcirkeln, så väl

i kustbygderna som i det inre af Lappland. Om vå-

ren ser man henne ofta följa plogen ; om sommaren

bebor hon isynnerhet kärraktiga ängar, betesmarker

m. m. der hon ständigt löper på marken för att fån-

ga insekter. Om hösten slå sig ofta flere familier

tillsammans och träffas då, fastän alltid spridda,

I bland den betande boskapen och på sumpiga än-

gar, m. m. I början af Oktober flyttar hon små-

j

n ingom åt sydligare länder. I sin flygt, vistelseort,

läte m. m. har hon en icke obetydlig likhet med

Piplärkan.

Födämnen : Insekter och larver, isynnerhet så-

|

dana som uppehålla sig hos boskapen och på sum-

piga ställen.

Fortplantning: Boet lägges på marken, bland

gräset eller säden, på en tufva, i ett hål, o. s. v.

I Det är konstlöst hoplagdt af grässtrån och gräsröt-

ter, samt inuti fodradt med hår eller ull. Äggen 5»- 6

gräaktigt-grona, brunspräckliga.

Anm. I åtskilliga länder af Europa finnes en Art af
detta slägte; hvilken liknar Gulärlan men skiljes der-

I

ifråa genuni följande cliarakt«rer ;
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Grå- Arian, ( Motacilla Boaruta, Lath.J

Ofvan askegra med gröngul öfvergump; strupen (hos

hannen) svart J de andra undre delarna gula; den ytter*

sta stjertpennan helt hvit, de två följan<le hvita, i yttre

fanct svarta. Längd 7 1/2 tum ; stjerten nära 4 tum, rac

ker 2 3/4 tum utom vingarna. Bakklon kort och krökt.

Uppehåller sig isynnerhet vid klara steniga häckar.

Att den i Linnés Man t is sa plantarum I. p.

627 heskrifna Motacilla Boariila ej är annat än
Motacilla fl av a, samt att den verkeliga Motacil-
la Boariila icke finnes i Sverige, har jag redan nämnt
i Ornith. Svec. I. p. 237. obs. — Sedermera har denna
fogel icke heller blifvit funnen någonslkdes hos oss.

Piplärk-Slägte. t. (AnthuS, Bechst.)

Näbben rak tunn, syllik, trind, mot spetsen

hoptryckt; käkkanterna i midtén merendels in-

böjda ; bfverkäken vid roten försedd med
ryggkant* i spetsen något nedböjd och in-

ikurerti

Näsborrarna vid näbbroten, äggrunda, ofvan

hal/täcktet af en bar, hvälfd hinna.

Benen merendels något undersättsiga ; farser-

na längre än mellantan; bakklon mer eller

mindre krumböjd, merendels af samma längd

eller kortare än tan.

V i n g a rn a i \:sta vingpennan ingen ; 2:dra, $:dje

och 4.:de nästan lika och längst. Af de se-

kundära vingpennorna är den ydje, inifrån

räkuådt, lika läng som de längsta primära.

De hithörande foglar blefvo länge räk-

nade till Lärkorna, med hvilka de näston en-

dast hafva den gråspräckliga färgen gemen-
sam, De skilja sig från dem genom spensli-



Skär-Piplärkan. 257

gare kroppsform, längre stjert, kröktare bak-

klo, spetsigare hufvud och olik näbbform.

Häri komma de närmare Ariorna, med hvilka

de äfven hafva lika födämnen och till en
stor del lika sedvanor. De lefva endast af

Insekter, samt uppehålla sig vanligen på
Öppna skoglösa fält och vid vatten, Blott en
enda art bebor skogarna. På marken löpa de
snabbt* liksom Ariorna, och likasom dessa

röra de den långa stjerten upp och ned. Un*
der fortplantningstiden stiger hannen sjun-

gande i luften, svingar sig der i båge och
nedsänker sig merendels på samma ställe

hvarifrån han flög upp. Denna luftfart upp-
repas ofta. Sitt bo lägga de på marken, och
då man nalkas det, låta de höra ängsliga,

pipande läten,

lista Underafdelningen.

Bakklon lika med eller längre än tån. Näbben
mycket tunn.

De uppehålla sig vid vatten och på sum-
piga ställen.

I. Skär-Piplärkan, (Anthus rupe-
stris, Nilss.)

A r t m. O/van mörkt askegrå med mörkbruna
fläckar isynnerhet på ryggen; inunder hvitaktig, be-
strödd med gråbruna fläckar. Tttersta stjertpennan
utåt snedt hvitaktig; a:dra i spetsen hvitaktig. Bak"
klon af tåns längd, böjd. Längd 6| tum.

Anthus rupestris, Nilss. Orn, Svec. I. p. 245. tab. 9.— Alanda petrosa, Montagu Act. Sqc. Lin. IV,
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p. 4 1 - — Atciuda obscura, Lath. Ind. Om. T. p.

4g4» (yngre). Anthus aquaticus, Bechst. N. 1). 3.

p. 245. — Temm Man. c^lhnith. 1. p. 260. —
Sv. Strandlärka, Klipplärka,

Beskrifn. Hannen om sommaren : öfra kropps-

delarna dunkelt askegrå med en mörkbrun flack 1

inidten af hvarje ijäder, isynnerhet på ryggen. Skul-

derfjädrame med olivgrön anstrykning. Ett hvitak-

tigt strek offer ögonen. Undre kroppsdelarne bv-it-

nktiga med svag rostgulaktig anstrykning på bröst

och sidor. Underbakan ocb strupen åt midten ofiae-

kade ; sidorna af strupen, balsen framtill samt brö-

stet ocb kroppssidorna beströdda med bruna eller

gråbruna fläckar. Vingpennorna bruna kantade med

blekgrått. De små vingtäckarne mörkbruna med as-

kegrå eller olivgrå kanter; de stora med bvitgrå

ändkanter, bvarigenom två hvitgrå band uppkomma

öfver vingen. Stjerten tvär, litet klufven. Stjertpen-

norna svartaktiga, den yttersta i yttre kanten och

sned t öfver åt spetsens inre sida hvitaktig; den föl-

jande i spetsen hvitaktig ; de två medlersta brun-

grå. — Näbben svart, vid roten inunder mörkt köll-

färgad. Näsborrarna ovala. Iris brun. Benen mörk-

bruna j tårna svartaktiga. Eakklon knapt längre än

baktån och temligen krökt. i:stä vingpennan ingen;

de 4 följande nästan lika långa, och längst. Längd

6^ tum, vingbredden 11 | tum.

Honan är lik hannen och skiljer sig blott genom

ett större antal fläckar på de undra kroppsdelarna.

Ungr.rna om hösten: Ofvan mörkbruna med oliv-

grön anstrykning och otydliga svarta flackar på huf-
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rudet och ryggen. Ett gulaktigt strek öfver ögat och

en dylik fläck under tinningarna. Undre ki oppsdelar-

na smutsigt gula med mörkbruna fläckar på sidorna

af strupen, på halsen, bröstet och kropps sidorne,

samt dylika strek på magen. Vingar och stjert svart-

aktiga med olivgröna pennkanter och två gråaktiga

tvärstrek Öfver vingen. Yttersta sjertpcnnan utvän-

digt snedt öfver spetsen hvitaktig, den 2:dra med en

dylik viggformig fläck i spetsen. Näbben ofvan brun,

inunder vid roten gulaktig. Benen blekbruna.

Vistelseort och lefnadssätt: Denna fogelart, som

länge blifvit öfversedd eller misskänd, är alldeles icke

sällsynt på vår balfö. Han träffas här, på stenar,

skär och klippor, vid alla de hafskuster, som jag haft

tillfälle att besöka, och på några ställen är han tal-

rik. Åt västra kusten förekommer han vid Kullabergs

udde, vid Torekow, vid Hallands och Bohusläns kust,

vid Norrska kusten ofvanför Trondhjem t. ex, vid

Helgeland, Saften o. s. v. ända inom polcirkeln. Vid

Östersjöns stränder har jag äfven träffat honom i Skå-

ne, samt i Blekinge och på Öland. Men han förekom-

mer aldrig i det inre af landet; allestädes är han

inskränkt till de steniga hafsstränderna, samt till

skären och klipporna i hafvet. Som flyttfogel an-

länder han om våren och flyttar bort om hösten.

Han synes af naturen vara bestämd att med sin sång

och qvitter lifva de kala och dystra klipporna, på
hvilka ingen annan Sångfogel trifves. Ofta låter han

höra sin drillande sång, under det han raskt höjer

»7
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sig i luften och med stilla utbredda vingar åter sakta

nedsänker sig på en klippa. I sitt lefnadssätt har

han mesta likhet med Äng-piplärkan, med hvilkcn

han lätt kan förbfandas, men från hvilken han, äfvcn

på afstånd, skiljes derigenom att han är större och

mörkare till färgen. Han är temligen skygg och fly-

ger, då man nalkas honom, från en klippa eller sten

till en annan, med ett hest 'st, *st.

Födämnen: Insekter och larver.

Fortplantning : På klippor i hafvet och vid dess

kuster bygger denna Piplärka sitt konstlösa näste i

en remna i klippan eller bland gräset. Nästet består

af torrt gräs eller tång. Äggen 5 grå brunspräckliga.

Nytta : Af fiskarena i Blekinge anses Skär-pip-

lärkan som en mycket nyttig fogel, emedan hon, då

vattnet faller, infinner sig i ebben och uppäter med

begärlighet Märlan (Cancer pulex Lin.^, hvilken sä-

ges tillfoga fisk-garnen betydlig skada, och som till

och med på en enda höstnatt skall kunna förstöra

ett helt garn.

2, Äng-Piplärkan. (Anthus praten-

tis, Bechst.

)

Artm. Ofvan olivgrå med svartaktiga fläckar;

inunder smutsigt hvit med svarta fläckar pa hals, bröst

och sidor. Strupen med ett svart längsstrek ät hvar-

dera sidan. Näbben smal, syllik. Bakklon längre än

t3n och föga krökt. Längd 6 tum.

rflauda pratensis, Lin. Fn. Sv. p. 76. — anthus pra-

tensis, Bechst. Nat. D. 3. p. 73?.. — Nilss. Orn.

Svec. I. p. 241. — Terarn. Man, dJOrn. I, p. 269.

— Sv. Ånglclrka.
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Beskrifn. Hanne i sommardrägt : Hela foglen

ofvan olivgrå med svartaktiga fläckar som äro störst

fram på ryggen, (eller hvarje fjäder på hufvud, hals,

rygg och skuldror är svartaktig med olivgrå kanter).

Öfvergumpen olivgrå utan tydliga fläckar. Ett hvit-

aktigt strek går från näbben öfver ögat och tinnin-

garna. På dessa står en mörkbrun fläck. Alla un-

dra kroppsdelar hvita med ganska svag gul anstryk-

ning, som märkes mest på strupen och bröstet, minst

på hakan och magen. Halsen framtill, bröstet oeh

sidorna tecknade med långsgående svarta fläckar. På
halsen äro dessa fläckar små och utgöra från hvar-

dera underkäkr,grenen ett upptill smalt nedlöpande

strek (för öfrigt är strupen ofläckad)
; på bröstet

äro fläckarne mer skilda (utom midt på bröstet der

de stundom sammanlöpa till en stor fläck), ovala el-

ler upptill spetsiga, och på sidorna bilda de smala

strek. De minsta vingtäckarne olivfärgade, de större

svartaktiga med hvit utkant, isynnerhet på de näst

längsta ; häraf uppkommer ett tydligt och ett min-

dre tydligt, smalt hvitt tvärstrek Öfver vingen. Ving-

pennorna svartbruna, de medlersta utvändigt smalt

kantade med olivgrönt, de yttersta med hvitaktigt

de inre med grått. Stjerten något klufven, svartak-

tig ; den yttersta pennan till hälften snedt utåt hvit,

den andra med en vigglik hvit fläck i spetsen ; de

två medlersta gråaktiga. — Näbben svartaktig, vid

roten inunder blekare. Näsborrarna ovala. Iris svart-

brun. Benen blekt bruna, stundom mer gulbruna

;

tårna mörkare. Baktån £ tum, hvaraf klon, som är

•v
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temligen rak, utgör något mer än hälften. — Längd

5£ — 6 tum, vingbr. 10 tum. Stjerten utom vingarna

i \ tuiru

Honan är ofvan svartbrun der hannen är svart-

aktig; inunder smutsigt hvit med föga märklig gul

anstrykning.

Unga och gamla i hostdrägt : Hela fjäderbe-

klädnaden är yfvig och foglen synes större. Alla Öfra

kroppsdelar grönaktiga med svarta fläckar , eller,

kanske rättare, svarta med gröna fjäderkanter. Ögon-

locken hvitaktiga ; från näbbviken ett svartaktigt

strek under ögat ; Öfver ögat ett gulaktigt strek.

Hela foglen inunder ockergul beströdd med svarta

fläckar på halsen, bröstet och sidorna. Vingarna svart-

aktiga med gröngrå pennkanter. De inre vingpen-

norna och de större vingtäckarne med breda hvitak-

tiga kanter. Stjerten svart ; dess två medlersta pen-

nor med breda hvitaktiga kanter ; den yttersta ut-

vändigt till hälften snedt hvit ; den följande med en

livit fläck i spetsen. Ett par af de längsta undre

stjerttäckarena äro svarta med ockergula kanter»

Jfäbben ofvan brun, inunder vid roten köttfärgad,

gulaktig. Benen blekt brtinaktiga.

Anm. I denna drägt är foglen mycket lik Träd-pip-
lärkan i hostdrägt, men skiljes derifrån genom : tunnare

liäbb, längre bakklo än baktå, svartfläckig öfvergump, min-
dre tillspetsade stjertpennor, hvitaktiga kanter på det med-
lersta pennparet, större fläckar på halsen, bröstet och isyn-

nerhet på sidorna, mer ockergul mage, o. s. v. — I denna
drägt är foglen äfven heskrifven i Ornith. Svec. I. p. a44-

Vistelseort och lefnadssätt : Denna Piplärka be-

bor kärraktiga eller tufviga ängar och betesmarker.
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Hon förekommer om sommaren allestädes på vår

halfö der lokalen är passande, så väl i det södra Skå-

ne som på Lapplands och Norriges fjällar, äfven in-

om polcirkeln, och till och med högt öfver trädgrän-

sen. Ehuru visst icke sällsynt i de södra trakterna, är

hon dock talrikare i de norra. Som flyttfogel anlän-

der hon till Skåne redan i Mars månad, och träffas

då på våta ängar vid sidan af vatten der snön

bortsmäll. Då man nalkas dess stamhåll, blir man
vanligen mottagen af ett eller flera par, som med ett

hest 'st - 9
st - 'st ! eller hist - hist - hist i och med

ryckvis höjd och sänkt flygt, tillkännage sin närvaro.

Under fortplantningstiden stiger hannen, från en tuf-

va eller en låg buske, med angenämt klingande toner*

ticke, ticke, ticke! högt i luften, sväfvar der omkring

i en cirkel och nedsänker sig åter med en raskare

sång. Han är den bästa Sångfogel på de fuktiga och

ödsliga hedarna. — Om hösten i Augusti och Septem-

ber träffas de familjvis på åkrarne och i pilhäckarne

i Skåne. De hafva då ett egen lockton: gick! gick!.

som man ej får höra under sommaren, och de sätta

sig då äfven i träd, hvilket sällan sker under någon

annan årstid. I September och Oktober flytta de

bort.

Födämnen: Insekter, larver och insektägg.

Fortplantning : På sumpiga, med tufvor belag-

da eller med låga enbuskar glest bevuxna ängar och

hedar lägga de sitt bo på en tufva bland säf och

gräs, eller under en buske. Boet är bygdt af gras-

strån och invändigt belagdt med hår. Äggen 5 — 6,

grå, fint brunspräckliga.
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2:dra Underafdelni n ge n.

Bakklon kortare än tan. Näbben temligen

undersättsig.

De uppehålla sig på torra fält eller i

skogar.
'o'

3. Träd - Pip lärkan. (Anthus
arboreus, Bechst.)

Artm. O/van olivgrönaktigt grå med bruna fläc-
kar ; inunder ockergul med svarta fläckar pä bröstet.

Tttersta stjertpennan till yttre hälften snedt hvit ; den
andra med en spetsig hvit fläck. Bakklon kortare än
tan och krökt. Längd 6 i tum.

Anthus arboreus, Bechst. N. D. 3. p. 706. — Nils»
Ornilh. Svec. I. p. 25i. — Tern. Man. d'Ornith.

I. p. 271. — Alauda trivialis, Lath. Ind. Orn. I.

p. 4g3. — Field Lark, Pen. Britt. Zool. I. p.

358. — Lath. Syn. 4- p« 375. — Sv. Piplärka.

Beskrifn. Hela fjäderbeklädnaden ofvan oliv-

grÖnaktigt grå med en mörkbrun fläck åt midten af

hvarje fjäder. Dessa fläckar äro märkbarast på huf-

vudet och ryggen, nästan omärkliga på halsryggen

och öfvergumpen. Öfver ögat går ett smalt gulaktigt

hvitt strek och öfver vingen ett dubbelt tvärband af

samma färg, hvilket kommer deraf att de två större

täckfjäderraderna äro i spetsen kantade dermed. Hela

foglen inunder hvit med ockergul anstrykning, som

är starkast på halsen och bröstet, svagast på under-

hakan och magen. Halsen framtill och bröstet teck-

nade med svarta fläckar, hvilka på främre delen af

bröstet äro störst och ovala ; på halsen äro de min-
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dre och bilda på hvardera sidan af strupen en rad,

som börjar vid underkäkens grenar
; på kroppens

sidor bilda de smala strek. Vingpennorna mörkbru-

na, utvändigt smalt kantade med oiivgrått; de inner-

sta med gulaktiga kanter. Stjerten något klufven

;

dess pennor mörkbruna ; den yttersta pastan till

häften utvändigt snedt hvit, den andra med en liten

vigglik hvit fläck i spetsen. — Näbben ofvan brun,

inunder vid roten blekt köttfärgad. Iris brun. Näsbor-

rarna rundaktiga. Benen bleka, gulaktiga ; tårna nå-

got skuggade med brunt. Bakklon krökt, kortare än

baktån. Längd 6| t. Vingbredden 10^ — n tum.

Unga och gamla i höstärägt äro så olika fogleu

i sin vårdrägt att man lätt kunde anse dem för skil-

da arter. Hela fjäderbetäckningen är yfvigare och

foglen synes större. Hufvudet och halsen ofvan samt

ryggen och skuldrorna ljust gröna med svarta långs-

gående fläckar; bakre ryggen och öfvergumpen af

samma grundfärg, men stötande i grått, och utan

fläckar. Från näsborrarna ofver Ögat ett gult strek.

Ögonlocken gulaktiga. Underhakan och magen hvita

ofläckade ; halsen framtill, bröstet och sidorna gula
;

bröstet beströdt med talrika svarta fläckar, sidorna

med glesa smala linier
; på båda sidor af stru-

pen nedgår från underkäken ett svart strek.' Un-
dergumpen och de undre stjerltäckarne hvita, ofläc-

kade med gulaktig anstrykning. Vingarna svartaktiga

med gröngrå fjäderkanter och två gulaktigt hvita

tvärstrek. Stjerten svart med grönaktiga pennkan-

ter och tillspetsade pennor. i:sta pennan utvändigt
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till hälften snedt hvit ; 2:dra med en vigglik hvlt

fläck i spetsen. — Näbben ofvan svartaktig, inunder

vid roten köttfärgad, benen bleka.

Anm. I denna drägt är foglen äfven antydd i Om.
Sv. I. p. 243, under rubriken: A vis junior. Hvarigc-
nom denna skiljes från Äng-piplärkan i höstdrägt»
«c sid. 262.

Fistelseert och lefnadssätt : Denna Piplärka be-

bor skogarna och förekommer der, så väl i Skåne

som i de norra trakterna af halfön, ända inom po-

larcirkeln. I den högre norden finnes hon likväl icke

så talrikt som föregående art, och på fjällens sidor

går hon ej högre upp än skogslandet räcker» Som
flyttfogel anländer hon sednare och går tidigare bort.

Vid slutet af April ser man henne först i Skåne. Hon

träffas då bland träden i trädgårdarna. Snart öfver-

ger hon dem, och flyttar till skogarna. Från toppen af

ett träd eller en hög buske uppstiger Hannen i luf-

ten med hastigt rörda vingar och ett raskt : kipp~

hipp-kipp; och då han hunnit en viss höjd, sänker

han sig åter sväfvande ned med orörda vingar och

ett Ömt klagande: zict, zia, zia l — Då man nalkas

boet gifva Hanne och Hona från sig egna sorgliga

läten, zip, zip! hvilka de endast låta höra under

fortplantningstiden. Under de andra årstiderna haf-

va de en annan lockton, ungefär : istt ist ! — Om
hösten lemna de skogarna och träffas familjvis på

fälten, på åkrarne och i pilhäekarne på Skånska

slättbygden. I September lemna de oss oförmärkt.

Födämnen: Insekter och larver.

Fortplantning : Boet träffar man på marken bland

gräs, ljung, o. s. v. under gamla trädstockar och
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stubbar, eller under en buske. Det är bygdt af torra

grässtrån. Äggen 5 grå, stundom hvitaktiga, stundom

stötande i rödt, alltid spräckliga af bruna fläckar

och strek,

4. Fält-Piplärkan. (Anthus campe-
stris, Bechst.)

Artm. Ofvan grå eller rostgra med bruna fläc-

kar och ett bredt hvitaktigt strek ofver Ögonen; inun-

der ochergul med några små bruna strek pä bröstet,

fångarna med rostgula fjäderkanter. De tvä yttersta

stjertpennorna utvändigt snedt Öfver hvita. Bakklon
kort, nästan rak. Längd 6 £ — 7 tum.

Anthus campestris, Becbst. N. D. 3. p. 722. — Nilss.

Orn. Svec. I. p. 248. — Alauda Novalium, Frisch
Vögel Deutschl. tab. i5. f. 2. — Brachpieper

}

Bechst. J. c. — Sv. Fältlärka.

Anm. Linnés Alauda campestris, sådan som
den i Fauna Svecica p. 77. beskrifves, är en Saxcola
Kubetra, Bechst. (Motacilla Rubetra, Lin.)

Eeskrifn. De öfra kroppsdelarne grå med
giågul anstrykning, och bruna, bakåt spetsiga fläckar

som äro tydligast på hiifvudet, mindre tydliga på

ryggen och försvinna på öfvergumpen. Denna är grå-

brun med rostgul anstrykning. Från näsborrarna öf-

ver ögat åt sidan af nacken löper ett bredt smutsigt

hvitt strek; genom ögat går ett brunt strek och på
tinningarne står en brun fläck. Strupen hvit. AUa
andra undre kroppsdelar blekt ockergTiJa. På hvar-

dera sidan af strupen står en liten svartaktig linia

som nedgår från underkäkens rot, och från munvi-

ken på sidan af hufvudet går en dylik något breda-

re. Frampå bröstet finnas några ganska små bruna
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slrek. Vingarna bruna ; dess pennor och lackfjä-

drar kantade med rostgult. Stjerten svartaktig
;

den yttersta pennan utvändigt snedt öfver midten

hvit eller rosthvit ; den andra med en dylik smal

utkant och en lång smal hvit eller rostgulaktig fläck

långs inre sidan af den bruna spolen. De två med-

lersta bruna med rostgrå kanter.

Näbben ofvan mörkbrun, inunder och vid roten

ofvan blek. Näsborrarne rundaktiga. Iris brun. Be-

nen blekt köttfärgade eller perlgrå ; tårna brunak-

tiga. Bakklon kortare än tån och ganska litet krökt.

2-.dra, 3:dje och ly.åe. vingpennan lika och längst ; 5:te

något kortare. — Längden 6^—7 tum. Vingbred-

den 1 1 tum.

Anm. 1. Jag äger ett exemplar skjutit pa sandfältet

vid Torekow, hvitket har bakklon längre än tån och krökt

som hos Skär-piplärkan.

Anm. 2. Några individer hafva nästan alldeles inga

bruna småstrek pä bröstet, och den svartaktiga linien på
sidorna af strupen har äfven till större delen försvunnit.

Ung fogel : Ofvarf mörkbrun med rostgula kan-

ter på hvarje fjäder ; de inre vingpennorna, de sto-

ra täckfjädrarne och de mcdlersta stjertpennorna haf-

va breda roströda kanter. Från underkäksgrenen ned-

går på sidan af strupen ett svart strek, som nedåt

sidan af halsen blir bredare. På bröstet och sidorna

stå svartaktiga, breda uppåt spetsiga fläckar. Näbben

svartbrun, inunder ljust köttfärgad. Benen perlgrå,

tårna något dunklare.

Vistelseort och lefnadssätt : På torra Fält och

sandhedar i det södra Sverige, är denna Piplärka

icke sällsynt, och på somliga ställen förekommer hon
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talrikt. I Skåne träffar man henne öfver allt på

högländta ech sandiga, samt med ljung eller enris

glest bevuxna hedar och fåladsmarker (allmanningar

till sommarbete for boskapen). Äfven har jag sett

henne i Halland, i Blekinge och på Öland; men al-

drig i det öfra Sverige eller i Norrige. Som flyttfågel

anländer hon i början af Maji, och bortflyttar i Sep-

tember. — På marken löper hon snabbt, liksom Ar-

iorna, och fångar under loppet insekter. Nästan stän-

digt rörer hon stjerten upp och ned. Dess flygt lik-

nar Träd-piplärkans, och alla dess sedvanor, samt

dess spetsigare och smalare kroppsform, skilja henne,

äfven på afstånd, tillräckligt från Sånglärkan, med

hvilken hon ofta har lika vistelseort och nästan lika

färg, Någon egentlig sång har hen icke; men en egen

lätt igenkännelig hastig lockton: zirr-huit ! zirr-

huitl som hon dels flygande, dels sittande på en

sten eller stör, ofta upprepar.

Födämnen : Insekter.

Fortplantning: I Juli månad finner man dess bo

på marken bland gräs, under en buske eller vid en

4ten. Det är bygdt af torra grässtrån och mossa samt

invändigt belagdt med hår. Äggen 4—6 blåaktigt

hvita med rödbruna och violetta fläckar och strek.
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A_\DRA UNDERORDiNINGEN.

Helnäbbar. (Integrirostres).

Käkarnas kanter alldeles hela. Öfverkäkens spets

merendels rät.

Första Familien.

Kegelnäbbar* (Conirostres)

.

Näbben kegelformig, kort eller långdragen.

Första Roten

:

Korta Kegelnäbbar, (Brevicones),

eller

Sparffoglar. (Passerini)*

Näbben kort, kegelformig, mer eller mindre tjoch

och stark.

Näsborrarna vid näbbroten, oftast täckta af

framåt rigtade små fjädrar.

Benen med temligen korta tarser; uttån vid

roten förenad med mellantån.

De hithörande foglarne vistas på fälten

eller i skogarna, och några bland dem sjun-

ga med en stark och melodisk röst. De föda

sig hufvudsakligen af växtfrön, korn, kärnor,

o» s. v. Under fortplantningstiden förtära de

äfven Insekter och de uppföda dermed sina

ungar. De lefva om sommaren parvis i engif-
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te. Om hösten slå sig flera familier tillsam-

mans, stundom i stora flockar, och stryka då

omkring på åkerfälten eller i skogarna. De
flesta arter flytta (åtminstone till större de-

len) mot vintren åt sydligare länder; andra

qvarblifva under hela året i sin hemort;
andra tillbringa sommaren i de norra och
vintren i de södra trakterna af halfön. De
rugga ej mer än en gång om året, neml. om
hösten ; men en stor del undergå om råren

en partiel ruggning och hos dessa synes han-

nen efter denna årstid i en mycket vackrare
drägt än honan. Om hösten aro hegge kö-
nen nästan lika. — Köttet kan ätas och är

sundt; men det är stundom till smaken nå-

got bittert eller aromatiskt.

Lärk-Slagtet«. (Alauda, Linn?)

Näbben medelmåttigt rak, kegelformig, trind,

vid roten mer bred än hög; käkarne lika lån-

ga; öfverkäken ofvan något kullrig; dess kan-

ter hela, icke inböjda.

Näsborrarna vid näbbroten på sidorna, rund-

aktiga, omgifna af en i kanten uppstående hin-

na, glest skylda af småfjädrar.

Benen: Torserna längre än mellantån; denna
vid roten hopvuxen med nttån. Klorna nästan
raka; bakklon ganska lång.

Vingarna: \:sta vingpennan ganska kort; 2:dra

föga kortare än §:dje som är längst.

De uppehålla sig på fälten eller i sko-

garna; de föda sig af sädeskorn, och andra
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växtfron. Under fortplantningstiden stiger

hannen sjungande upp i luften nästan i en

lodrätt rigtning, samt uppehåller sig der med
fladdrande vingar, en längre eller kortare tid.

De vistas mest på marken, der de söka sin

näring j de röra ej stjerten som Piplärkor-

na, och de bada sig i sand (liksom Hönsen).
— Könen äro nästan lika. De äro hos oss

flyttfoglar.

i. Sånglärkan. (Alauda arvensis, Linn,)

Artm. Ofvän rostgrå med svartaktiga fläckar

;

inunder rostgulaktigt hvit med små bruna fläckar på
bröstet. Stjerten klufven, temligen lång; dess yttersta

penna utvändigt öfver midten hvit, den följande i yt-

tre spetsen och yttre fanet hvit. Längd 7 4 tum.

Alauda arvensis, Lin. Fn. p. 76. — Retz. Fn. p. 202.

Nilss. Orn. Sv. I. p. 2Ö5. — Lath. Ind. Orn.

!• p. 49 r> — UAlouette ordinaire, Buff. Ois. 5.

p. 1. t. 1. — pl. enl. 363- f 1. — The Sky-Lark,

Lath. Syn. 4. p. 368. — Die Feldlerche, Bechst.

JVat. D. 3. p. 7-55. — Sv. Lärka, Sånglärka; Sk.

Topplärka; kring Ystad : Himmelslärka. Norr. Sang-

lärke, Toplärke.

Beskrifn. 1 hostdrägt : Alla öfra kroppsdelar

svartaktiga med gråbruna mot spetsen blekare fjäder-

kanter. Från näsborrarna öfver ögat går ett gulak-

tigt strek. Tinningarna bruna. De två eller tre in»

nersta vingpennorna och deras långa täckfjädrar vid

spetsen kantade med hvitt. Vingpennorna svartaktiga

med rödbruna kanter; de medlersta i den urnupna

spetsen blett grå. Stjertpennorna svarta, den ytter-

sta från roten utvändigt, och snedt öisQr, mer än till
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hälften, rent livit ; den följande i yttre fanet gulak-

tigt hvit ; de två inedlersta med breda gråbruna

kanter. Halsen framtill och öfra delen af bröstet med

rostgrå anstrykning, samt med täta svartaktiga fläc-

kar, som på sidorna bilda långa strek. Öfriga delen

af bröstet samt magen hvita med svag ockergul an-

strykning, ofläckade. Undergumpen med rostbrun an-

strykning. — JNabben ofvan brun, inunder blek, vid

roten gulaktig. Benen ljust kÖttfärgade, tårna mer

gulaktiga, öfver ledgångarne bruna. Längd 7 i tum

vingbredden i4f. Från vingvecket 4 s> stjerten nä-»

ra 3 tum, räcker 1 tum utom vingarne.

Foglen i vårdrägt : har något ljusare färger

:

neml. på öfra kroppsdelarne äro fjädrarna i midten

svartbruna och kantade med rostgult eller rostgrått.

Tinningarna rostbruna. Undre kroppsdelarne smut-

sigt hvita med rostgul anstrykning och svartbiuna

strek på framhalsen, bröstet och sidorna.

Honan, som är något mindre än hannen, bar

blekare grundfärg och mörkare fläckar på ryggen och

bröstet.

Varierar tillfälligtvis: i:mo Helt svart eller

sotbrun. — 2:do Stjertpennorna och de flesta ving-

pennorna hvita. — 3:tio Hela foglen hvit eller gulak-

tigt hvit.

Dessa färgförändringar uppkomma ej sällan i

bur af vanliga Lärkor. Man tror att för kraftig fö-

da åstadkommer den förstnämda varieteten.

Vistelseort och lefnaässätt : Sånglärkan förekom-

mer på åkerfälten öfverallt på vår halfö från Skåne
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till Norrland. Kring Trondhiem och i Stöldalen fin-

nes hon ännu talrikt, och i kustbygderna af det nor-

ra Norrigc har jag sett henne linda upp till Ranen-

fjorden. I det södra Sverige är hon mycket allmän.

Som flyttfogel anländer hon till Skåne mycket tidigt,

och i blida vintrav får man under vackra solskens-

dagar redan höra dess sång mot slutet af Januari

månad. Af alla flyttfoglar är hou den förste som

återkommer. Då hon sjunger sitter hon stundom på

marken på en tufva, men vanligen uppstiger hon med

utbredd stjert och fladdrande vingar i en lodrätt el-

ler spiralformig rigtning högt i luften, och neddril-

lar derifrån sin raska och skönt omvexlande sång *).

Hon sjunger från de första dagarna af sin ankomst,

ända till Augusti. Under parningstiden om våren

sjunger äfven honan några melodiska strofer. Under

denna årstid ser man ofta hannen uppresa de långa

fjädrarna till en tofs på hufvudet, och deraf har han

i somliga trakter blifvit kallad Topplärka. Dess lock-

ton om våren är ett ömt tirll om hösten liknar det

mera : driit. — Om hösten i September och Okto-

ber månader samla sig Lärkorna och stryka kring i

spridda flockar från ett åkerfält till ett annat. Små-

ningom försvinna de; dock träffar man en och an-

nan ända fram i December, då vädret är blidt, och

de sista flytta ej bort förr än starkt frost eller snö

bortjagar dem.

) Man erinrar sig Taubmanns bekanta distichon :

Ecce ! suura tiiili, tirili, tiriti rliri tractiw
Caudida per vernmu cantat alauda solura.
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Fodänmen: Inseliter och larver, sädeskorn och

åtskilliga slags växtfrön. I bur förtär Lärkan sön-

dersmuladt bröd som i mjölk blifvit uppmjukadt,

korngröpe, stötta hampfrön, vallrnofrön o. s. v. hvari

man stundom blandar sönderhackad källkrasse, kål

eller sallat. Buren bör vara rymlig oeh klädd ofvan

med linväf, eljest sönderstöter hon lätt hufvudet, då

hon är van att ofta flyga upp. (Bechst.)

Fortplantning: Bland säden på åkrarne träffar

man Lärkans bo i en liten fördjupning vanligen vid

en jordklimp eller annan upphöjning. Det är utan

mycken konst sammanlagdt af torra grässtrån och

hår. Äggen 4— 5 gråaktiga beströdda med bruna,

oregelbundna fläckar, som på den tjockare ändan

sammanflyta. Hon lägger vanligen två kullar om året.

Ungarna uppfödas blott med insekter.

Nytta: Hon sjunger angenämt äfven i bur. Köttet

är läckert och sundt.

£?agt och fångst: Hos oss bryr man sig ingen-

städes om lärkfangsten. T andra länder t. e. i Tysk-

land drifves den i stort, och enligt Goetze infördes

till Leipzig på en enda månad 4°4>3o4 fångade Lär-

kor. Man langar dem mest med garn under sträck-

tiden om hösten.

2. Trä dl är k an. (Alauda arborea, Linn.)

A r t m. Ofvan rostgrå med svartaktiga fläckar.

Ett kvitt band öfver Ögonen omgifver nacken. En hvit

fläck på vingvecket. Inunder hvitaktig med bruna fläc-
kar på hals och bröst. Stjerten tvär, kort ; de tre

yttersta pennorna med hvit flack i spetsen.

Längd 6 tum.
18
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Alav.da arborea, Lin. Fn. Sv. p. 77. — Gmel. Syst.

I. p. 795. — Lath. Ind. I. p. 492 - — Nilss. Örn.
Sv. I. p. 258. — Alauda ncmorosa, Gmel. Syst. I.

P'797- — AL crisiatella, Lath. Ind. I. 499- — Le
Luln, BidF. Ois. 5. p. 74- — pl- enl. 5o3. f. 2. —
WoodLark och Lesser crestcd Lark, Lath. Syn.

4- p 371 och 391. — Baumlerche, Bechst. N. D.
3. p. 781. — Sv. Skogslärka.

Beskriin. Till kroppsformen synes hon tjoc-

kare och kortare ån Sanglärkan, och isynnerhet är

stjerten kortare. Fjädrarna på hufvudets 6'fra del

äro långa men ej tillspetsade. De öfra kroppsdelarna,

hufvudet, ryggen och skuldrorna svartbruna med

breda rostgrå fjäderkanter, öfvergumpen och öfra stjet-

täckarne rostgrå, ofläckade. Från näsborrarne öfver

hvardera ögat går ett hvitaktigt band och förenar

sig i nacken med det motsvarande från andra sidan.

På tinningarna står en mörkt rödbrun fläck som of-

van är svart. Undra kroppsdelarna hvita med gul-

aktig anstrykning ; halsen och bröstet tecknade med
smala långsgående svartbruna strek. Vingpennorna

svartbruna ; de yttersta 4 — ^ kantade med hvitt ;

de följande i spetsen urnupna hvitaktiga ; de inner-

sta samt de närmaste täckfjädrarna svartbruna med

rostgrå kanter
; på vingvecket står en hvit fläck.

Stjerten tvär svart ; den yttersta stjertpenna snedt

öfver spetsen samt utvändigt hvitåktig, de tre följan-

de med en kantig hvit fläck i spetsen ; det medler-

sta pennparet rostgrått, blott åt spolen brunt. Näb-

ben ofvan mörkbrun, inunder blek. Benen bleka.

Bakklon gulaktig. Längd 6 — 6 | tum, vingbredden

12 — 1 2 i tum.
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Honan har undra kroppsdelarne mera rent hvi-

ta, samt flackarne på bröstet talrikare.

A n ra. Om hösten efter ruggningcn äro fläckarna på
kroppens öfra delar svarta, och fjäderkanterna mer rost-

bruna ; undra kroppsdelarne mer ockergnla, och de svart-
aktiga Häckarna på halsen och bröstet större.

Vistelseort : Trädlärkan är en flyttfogel, som

om sommaren har sitt tillhåll i skogarne, isynnerhet

uti barrskogarne nära ängar och falt, i de landskap

som äro belägna ofvan Skåne. I Skåne har jag icke

träffat honom under denna årstid ; men vår och höst

flyttar han familjvis Öfver Skåne och träffas då på

åkrarna. Redan vid Mars månads slut infinner han

sig här, och då han i September manad åter tågar

åt sydligare länder, slå sig ofta flera familier tillsam-

mans och träffas floektals på åker-stubben. Under

dess vandringar, vår och höst, har jag aldrig sett

denna fogel sätta sig i träd. Dess lockton är ett väl-

ljudande : dadigoj! Dess flygt är bågformig, samt

ryckvis lägre och högre. Härigenom, och äfven ge-

nom den korta stjerten, skiljes han på afstånd lätt

från Sånglärkan. — Om sommaren, då han vistas i

skogarne, stiger hannen ofta från toppen af ett träd

ganska högt i luften och uppehålla sig der sjungan-

de, med utbredd stjert och fladdrande vingar, en lång

stund på samma fläck.Dess sång är melodisk och skön.

Då han sitter på ett träd eller löper på marken, upp-

reser han ofta de långa hufvudfjädrarna till en tpfs.

Födämnen: Om hösten förtär han åtskilliga slags

växtfrön och sädeskorn ; om sommaren insekter och

maskar. I bur underhålles han med samma slags

födämnen som Sånglärkan.
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Fortplantning : Sitt ho lägger han på marken

bland högt gräs eller ljung, stundom under en en-

buske. Det hestår af torra grässtrån, hopflätade med
mossa, ull och hår. Äggen 4 — 5 grå med bruna

fläckar isynnerhet vid den tjockare ändan.

Mes-Slägtet. (Parus, £4».)

Näbben kort, rak, smalt-kegelformig, hoptryckt,

spetsig med hela käk-kanter och dess rot täckt

med framåtliggande hFiriga fjädrar.

Näsborrarna pä sidorna vid näbbroten, små,

runda, täckta med framätrigtade fjädrar.

Benen undersättsiga ; klorna hoptryckta och

spetsiga, bakklon starkast.

Vingarna: i :sta vingpennan af medelmåttig

längd eller temligen kort (hos alla Svenska

arter); 2:dra mycket kortare än ^:dje; den-

na något kortare än /±:de och $:te som äro

längst»

De hithörande foglar äro små, ytterst

lifliga och föga skygga. Ständigt äro de i

rörelse, hoppa eller klättra på grenarna, hän-

ga sig ned under qvistarna och bladen, samt
genomsöka dem på alla sidor och i alla rigt-

ningar. De lefva dels af iosekter och pup-
por, dels af frön, bär och frukter ) icke

heller försmå de kött, talg o. s. v. och de
angripa stundom sjuka eller i snaror fastnade

foglar. De bygga sina bon i ihåliga träd,

och lägga ett stort antal ägg, vanligen 8 — 12>
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stundom ända till 15. — Flyttfoglar äro do

egentligen icke, men efter fortplantningstiden

samla de sig i större eller mindre sällskap,

och ströfva då omkring från en skog eller

trädgård till en annan.

1. Talg-Mesen. (Parus major, Lin.)

Art m. Hufvudet och framhalsen svarta, tinnin-

garne hvita ; ryggen olivgrön, bröstet och magen gula

med ett längsgaende svart band.

Längd 5 ~ tum.

Parus major, Lin. Fn. Sv. p. 96. — Retz. Fn. p.

268. — Lath. Ind. I. p. 562. — JVilss. Om. Sv. I.

p. 263. — La grosse Mesange ou Charhonniere,

Buff. Ois. 5. p. 392. t. 17. — Pl. enl. 3- f. 1. —
Great Titmouse, Lath. Syn. 4- p- 536. — Die KohU
meise, Bechst. Nat. D. 3. p. 834- — Sv. Talgoxe.

Beskrifn. Hufvudet, strupen och halsen fram-

till glänsande svarta. Från näbbviken på sidan af

hufvudet en stor rent hvit fläck. Ryggen 'olivgrön ;

nacken gröngul ; vingtäckarne och öfvergumpen aske-

blå. Bröstet och magen gula med ett bredt långs-

gående svart band. Vingpennorna svartaktiga, de för-

sta utvändigt smalt kantade med askeblått ; de in-

nersta med en bred, gulaktigt hvit infattning. De

största vingtäckarne med hvita spetsar; deraf ett

hvitt tvärstrek öfver vingen. Stjerten något rundad;

dess pennor i inre fanet svartaktiga, i yttre mörkt

askegrå ; de två medlcrsta af sistnämnde färg ; den

yttersta utvändigt till hälften snedt hvit; den an-

dra i spetsen hvit. De undra stjerltackarne hvita.
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Honan har mindre lifliga färger, och del svarta

långsgående bandet på de undra delarne sträcker sig

blott till midten af magen.

Vistelseort och leftwdssö.tt : I de södra och med-

lersta trakterna af halfön är denna fogel mycket all-

män ; i de norra trakterna träffas han deremot mer

sparsamt, och norr om fjällrygglen förekommer han

sällan. Här synes Kärrmcsen, som är tcmligen talrik,

hafva intagit dess plats. Likväl liar jag äfven sett

Talgmesen på några ställen norr om Trodhiem. Dess

tillhåll äio skogarna så väl i jemna som i bergiga

trakter, och så väl löfskogar som barrskogar. Om
hösten samla sig flera familier och stryka omkring

från en skog eller trädgård till en annan. Samma

iefnadssätt föra de under hela vintren, och de flytta

icke bort under denna årstid. Först mot våren upp-

lösa de sig parvis, och söka ett passande ställe för

sin afföda. Deras sång om våren är ej oangenäm,
v v ~

*

men fåtonig, oeh består nästan blott af: Sizida,

Sizidal hvilket de ofta upprepa *). Deras locklon

är ett gällt: fink, fink eller zizerrh ! — Liksom alla

deras samsläglingar, äro de modiga, lilliga och i

ständig rörelse ; men de utmärka sig framför de an-

dra, genom grymhet och rofbegär. Sjuka foglar an-

falla de ej sällan; de öppna med sin spetsiga näbb

huivudskålen, och uthacka hjernan. Vid foglar som

fastnat i snaror, samla de sig stundom i storl antal

*) Skånska Landtmannen tycker sig i denna sang hör»

orden : litet hö, litet hö! emedan han vanli-

gen har litet foder <jvar, dä han får höra detta läte.
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och uppäta dem *). Då de äro i bur eller kamma-

re inspärrade hos andra småfoglar, anfalla de dem

ej sällan och döda dem, isynnerhet om de lida brist

på föda.

Födämnen: Om sommaren fortare de en mängd

insekter, Jarvér och insektägg ; om hösten och vin-

tren förlära de äfven växtfrön, hafra, fruktkärnor

fur- och granfrön, bokollon, nötter o. s. v. Ofta gå.

de äfven på kadaver. De skala ej fröna, utan de

hålla dem mellan tårna och hacka ut kärnan. I

fångenskapen äta de allt hvad man lägger för dem,

så väl af växt- som djurriket.

Fortplantning : I ihåliga träd, i springor eller

hål i murar o. s. v. bygger Talgmesen sitt bo. Ba-

len består af mossa, grässtrån, ull, tistelfjun och fjä-

der. Äggeia 10 — 1 3, hvita, beströdda med brunröda

prickar. Hanne och hona rufva dem vexelris, och

uppföda sina ungar med insekter och larver.

Fångst : Om hösten och vintren fångar man dem

lätt i Talgox-buren (Mes-fällan). Äfven fångas de

med limspön. De gå också stundom i Donor på

rönnbär.

2. Svart-Mesen, (Parus äter, Linn.)

Art m. Hufvudet och framhalsen svarta med en

stor hvit fläck på sidorne och ett dylikt strek i nac-

ken} ryggen askeblå; bröstet hvitt.

Längd 4 i tum.

*) Jag har en gång sett dem nästan helt och hållet
uppäta en Orre som var inlagd i en med linväf omgif-
ycn ostfcur.
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Partis äter, Lin. Faun. Sv. p. 97. — Nilss. Orn. Sv.

I. p. 27G. — La f7?fr'ta charbonniere, BufT. Ois. V.

p, 400. — Colcmouse, Lath. Svn. IV. p. 54o. —
Tawienmeise, Bechst. W. D. 3. B. p. 8j3.

Beskrifn. Hufvudet ofvan och halsryggcn

samt strupen och halsen framtill glansande svarta.

Från näbbviken under ögal på sidan af hufvudet och

halsen finnes en stor aflång hvit fläck, och ett strtk

af samma färg frun nacken långs åt halsryggen.

Ryggen, skuldrorne och de mindre vingtäckarnc askc-

blå, bröstet hvitt. Mage, undergump och sidor grå.

Öfver vingarne två hvila tvärstrek. Stjerlen klufven.

Näbben svart, temligen spenslig, spetsig och hop-

tryckt. Iris brun. Benen blvfärgade. — Vingbredden

7 tum.

Honan liknar hannen, men har mindre svart

framtill på halsen och mindre hvitt på dess sidor.

Vistelseort och lefnadssätt : Svart-mesen bebor

om sommaren de stora barrskogarne i Rikets sydli-

gare och niedlersta landskap. I de norra är lian me-

ra sällsynt, men träffas dock någon gång ända inom

polarcikeln. I Skånes löfskogar och trädgårdar in-

finner han sig under sina ströftåg om hösten, vintren

och våren ; men han ses här aldrig om sommaren.

Under nämnda ströftåg har han merendels i sitt

sällskap Gullkronade Sångaren och Kärr-mesen. Mun-

ter och liflig är han ständigt i rörelse, klättrar på

grenarna och genomletar barren eller löfven på alla

sidor, för att finna insekter och puppor. I fången-

skapen är han likaså ondsint som den föregående, men
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mindre stark och således för de andra foglarna min-

dre furlig.

Födämnen: Insekter, larver och puppor; afven

förtar han frön af tall och gran m. ni.

Fortplantning: Sitt naste bygger Svartmesen i

ihåliga träd, i gamla kullfallna trådstammar, i gamla

rotthål i marken o. s. v. Balen består af mossa och

hår. Aggen 6 — 8 hvita, öfver allt beströdda med

Jjust Jefverbrnna prickar.

Fångst: Svartmesen är alldeles icke skygg, och

kan derföre lätt fällas med blasroret. Äfven kan man

fånga honom med ett limspö, som man fastbinder på

ändan af en stång och sticker till honom.

5. Tofs- Me sen» (Parus cristatus, Linn.)

A r t m. Hufvudet med en spetsig fjädertofs.

Strupe, framhals och halsband svarta. Kroppen ofvan

yudbrunaktigt grå, inunder hvit.

Längd 4j tum, vingbr. 7^ tum.

Parus cristatus, Lin. Fn. Sv. p, 97. — Lath. Ind.

Orn. I. p. 567. — Nilss. Orn. Svec. I. p. 27.5.

La mesange huppée, Buff. ois. 5. p. 447- — I1!,

enl. 5o2. f. 2. — Crested Titmouse, Lath. Syn. 4.

p. 545. — Haubenmeise, Bechst. Kat. Deut. 3. p.

869. — Sv. Tofstita; Meshatt; loppmes. Norr.

Top-meise.

Beskrifn. Hjessan försedd med en tofs af lån-

ga spetsiga svarta tjädrar med hvit infattning ; hela

öfriga kalotten af samma färg hvarföre pannan, der

de hvita fjäderkantcrne ära breda, synes hvit. Kin-

der, tinningar och balsens sidor hvita. Strupen och

framdclcn af halsen svarta. Frän nedra delen dtraf
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går ett svart band tillbaka uppåt till nacken, der

det förenar sig med ett dylikt från andra sidan. Bak

örat en böjd svart fläck. Rygg och skuldror rödbrun-

aktigt grå. Bröst och mage hvita, på sidorne och

undergumpen med rödbrunaktig anstrykning. Vingar

och stjert gråbruna. Näbben svart, smal, hoptryckt.

Iris brun. Benen blyfärgade.

Honan : Det svarta på strupen och framhalsen

år mindre, oeh fjädertofsen på hufvudet kortare.

Vistelseort och lefnadssätt : I barrskogarna i

Småland, Blekinge, Halland, Upland o. s. v. är den-

na fogel icke sällsynt, fastän han ingenstädes före-

kommer i stor mängd. I Skånes löfskogar och trädgår-

dar infinner han sig aldrig, som dess flesta samsläg-

tingar. I barrskogarne, som han aldrig lemnar, stry-

ker han, om höst och vinter, familj vis omkring. Of-

tast ser man honom på sådana ställen der många en-

buskar finnas. Dess lockton är ett gällt : krrr-it l

hvarigenom han äfven på afstånd lätt röjer sig.

Födämnen : Insekter, larver och insektägg samt

enbär och frön af fur och gran.

Fortplantning: I hål uti träd, stockar och stenar

m. m. Balen består af lafvar, ull och hår. Äggen

8 — i o hvita, kring den tjockare ändan tecknade med

blodröda fläckar.

4. Siberiska Mesen. (Parus sibiri-

cus, Gmel t )

Art ta. Ofvan rödbrunaktigt gra; strupen, fram-
halsen och ofra delen af bröstet svarta; tinningarna

och halsens sidor hvita ,' magen och undergumpen rost-

gra. iängd 5_J tuhi.
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Parus Sibiriens, Gmel. Syst. I. 2. p. ioi3. n. 24. —
LatL. Ind. Om. I. p. 5yi. n. i5. — La Mesange
å ceinture blamhe de Sibirie, BufF. Ois. o. p. 446-
— Pl. enl. 7©8. f. 3. — Siberian Titmouse, Lath.

Syn. 4' p- 556. — Farus lugubris, Zetterst. Hesa
genom Lappni. I. p. 249 — 200. tab. 3.

Anm. Herr Zctterstedt kallar, p. a. st. , denna Mes
Parus 1 u g 11 h r i s ; men detta namn tillkommer en helt
annan art, som finnes i det sydöstra Europa. Att Parus
ti.biricus tillhör de nordligaste delarna af Europa (följ-

aktligen Lappland}, visste H:r Tcmminck att berätta re-

dan i i:sta upplagan af sin Manuel d'Ornithologic. Herr
Puffnn har också redan gifvit en god figur öfrer samma
fogel.

Beskrifn. Ofvan rödbrunaktigt grå, något bru-

nare på hufvudet och halsryggen. Strupen, framdelen

af halsen och öfra delen af bröstet svarta. Kinderna,

tinningaina, halsens sidor och en bred gördel öfver

undra delen af bröstet hvita. De framliggande fjädrar

som täcka näsborrarna rostgula. Slagen åt midten

hvit ; sidorna och undergumpen rostgråaktiga. Ving-

pennorna och stjertpennorna mörkbruna, utvändigt

kantade med askegrått. Stjerten lång något vigglik.

Näbben svart, hoptryckt, spetsig. Benen flyfärgade. —
Längd 5 i — 5 ^ t. Stjerten 2 i tum.

Bönan liknar alldeles hannen.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna Mesart som

synes närmast beslägtad med Kärrmesen tillhör de

nordligaste delarna af Europa och Asien. I Siberien

blef han först anmärkt och deraf har han fått sitt namn;

sedan är han äfven funnen i Lappland, der han icke

tyckes vara sällsynt, hvarken i det inre af landet

eller i kusttrakterna *). Det synes ganska sannolikt

*) Herr Magister Fries 'såg honom äfycu \iå Altca»
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atl lian om vintren, liksom dess samslägtingar, stry-

ker familjvis omkring, och att Lan flå äfven träffas i

svdligare trakter af halfön än om sommaren. Han

har sitt tillhåll i skogarna, så väl i barrskogar som

löfskogar. Till lefnadssättet liknar han naest Kärr-

mesen. Äfven har dess lockton någon likhet med

dennas, men den är mer hög och gäll.

Födämnen : Insekter och växtfrön.

Fortplantning : Sitt bo lägger han i ihåliga träd.

Balen består af mossa, renhår o. s. v. Äggen okända.

5. Kärr-Mesen. (Parus palustris, Linn.)

Artm. Hnfvan och en del af halsryggen samt
strupen svarta; kinderna och tinningarna hvita; ryg-
gen och vingtäckarna grå ; bröstet och magen hvit-

aktiga. Längd 4£ tum.

Parus palustris, Lin. Fn. Sv. p. 98. — Retz. Fn. p.

270. — Latb. Ind. I. p. 565. — Nilss. Om. Sv.

I. p. 277. — La Mesange de marais, Buff. Ois.

5. p. 4o3. — Pl. enl. 3. f. 3. — Marsh-Titmouse,

Latb. Syn. 4. p. 54». n- 8- — Die Sumpmeise,

Bechst. N. D. 3. p. 873. — Sv. Entita. JNorr.

Tete, Hamp-meis.

Beskrifn. Hela kalotten från näbbroten ge-

nom ögonen, samt en del af halsryggen, rent svarta.

Bvggen och vingtäckarne grå, svagt stötande i brunt.

Under hakan en svart rundaktig fläck. Hu-fvudets si-

dor under kalotten hvita. Undre kroppsdelarna hvita,

stötande i grått. Ving- och stjertpennorne bruna, kan-

tade med ljust askegrått. Näbben svart. Iris brun.

Benen blyfärgade. Längden 4| *• Stjerten i\ tum.

läcker 1 \ tum utom vingarna.
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Honan har mindre svart på underhakan.

Vistelseort och lefnadssätt : Entitan träffas i Sve-

rige och Norrige, åtminstone ända upp emot polcir-

keln. I Skåne så väl som i det tifra Sverige är hon

icke sällsynt ; men dess gräns åt Norden synes ännu

icke vara med säkerhet bestämd *). Hon vistas så väl

om sommaren som om vintren i trädgårdar, buskar

och löfskogar, i synnerhet träffas hon i alkärr och

bland enbuskar i gles skogsmark. Om hösten slå sig

flera familier tillsammans och strofva omkring under

hela vintren i skogar och trädgårdar, oftast i säll-

skap med sina samslägtingar. Mot våren upplösa de

sig parvis och hvarje par söker sig ett passande ställe

för sin fortplantning. Till lynnet är han ytterst mun-

ter och liflig. Dess lockton låter ungefär: Dia, dia!

hitzi - äh - äh !

Födämnen: Insekter, larver och puppor samt

växtfrön och bär. I trädgårdarna och i skogarna be-

friar han träden från många skadliga insekter ; äfven

förtär han frön af tistel, kardborrar, kål, solblommor

m. fl. växter. Af bär tycker han isynnerhet om rönn-

bär, hvarföre han ofta fångas i de Donor, som om
hösten utsättas för Kramsfoglar.

Fortplantning : I gamla ihåliga träd i skogar och

trädgårdar lägger han sitt bo. Det består af mossa och

gräs samt är fodradt med hår, ull och fjäder. Äggen

io- 12 hvila, beströdda med brunröda prickar; således

*) De Författare, som pasta att denna Mes-a»t träffas

talrikt inom polcirkeln, tord^ kanske stundom luff»
förblandat honom med den foregående.
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till färgen alldeles lika Talg-mescns, blott någol min-

dre och ovala.

6. Blå- me sen. (Parus cocruleus, Linn.)

Artm. Pannan, Ögonbrynen och tinningarna hvi-

ta. Hjessan och halsbandet blåa. Kroppen ofvan oliv-

grön ; inunder gul. Längd 4 i tUin -

Parus cceruleus, Lin. Fn. p. 97. — Retz. Fn. p. 26g.

— Lath. I. p. 566. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 269.

La Mesange bleue, Buff. Ois. 5. p. 4'3« — *M'

enl. 3. f. 2. — Bhte Titmouse, Lath. Syn. 4- P*

543. — Die Blamneise, Bechst. JNat. D. 3. p.

860. Sv. Blämes.

Beskrifn. Hjessan ljusblå, pannan, ett strek

som går öfver ögonen och omgifver nacken, samt kin-

derne och tinningarne hvita. Frun den svarta strupen

går ett smalt svarlblåaktigt strek under tinningarne

till nacken; ett dylikt går genom ögonen till nac-

ken, der de båda förena sig i ett bredt mörkblått

tvärband. Ryggen och skuldrorna olivgröna. Bröstet,

sidorne af ryggen och undergumpen gula; magen

ät midten hvitaktig med ett svartblått långsstrek.

Vingtäckarne skönt ljusblå. Vingpennorne i inre fa-

net svartaktiga, i yttre blå ; de yttersta utvändigt

smalt de innersta i spetsen bredt kantade med hvitt.

öfver vingen ett hvitt tvärstrek. Stjerten nästan tvär,

dess pennor blå, de yttersta utvändigt uppåt kanta-

de med hvitt. Näbben svarlaktig med hvita käk-

kanter. Iris brun. Ben och klor blyfärgade.

Honan har den blåa färgen mindre ren, och

långsstreket åt magen mindre tydligt.
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Vistelseort och lefuadssätt: Blåmesen är icke

sällsynt i det södra och medlersta Sverige. Om som-

maren vistas han i skogarna; om hösten och vintren

infinner han sig i trädgårdarna, äfven i det sydliga-

ste Skåne. Dess lockton är: hyt-hyt, kerrerekéké

i

Till skaplynne liknar han sina samsläglingar.

Födämnen : Om sommaren insekter, larver och

puppor ; om hösten derjemte här, kärnor och växt-

frön ; om vintren insektägg och puppor, genom hvil-

kas förstörande han isynnerhet är nyttig för träd-

gårdarna.

Fortplantning: I skogarna lägger Blåmesen sina

ägg i hål uti träd. Balen består af mossa, hår och

fjädrar. Äggen 8 — 'O hvita med rödbruna prickar,

till form och färg lika Talgmesens, men mindre.

7. Azur-mesen. (Parus cyanus, PalU)

Artm. Pannan, tinningarna, nacken och undra

kroppsdelarna hvita. ögonbrynen och ett bredt tvär-

band ofver halsryggen mörkblå. Ryggen ljusblå. Stjer-

ten läng, vigglik. Längd 5 \ tum.

Parus cyanus, Pallas, Nov. comm. Petrop. i4» p- 538*

n. 8- t. 23. f. 3. — Gmel. Syst. I. p. 1007. —
Nilss. Orn. Sv. I. p. 271. — Parus sabyensis,

Mus. Carlss. I. t. i5. — La grosse Mesange
bleue, BufF. Ois. 5. p. 455. — jizure-Titmouse,

Lath. Syn. 4- p. 538- — Lazur-Meise, Bechst.

iSaturg. Deut. 3. p. 865.

Beskrifn. Pannan, tinningarna, en stor fläck

i nacken och alla undre kroppsdelar rent hvita y på
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hjcssan stöter den hvita färgen i azurblatt. Från

näbben genom ögonen till sidan af halsen gar ett

mörkblått strek
; på halsryggen står ett bredt mörk-

blått tvärband. Ryggen, öfvergumpen och vingarna vid

roten ljusblå. Vingarna mörkblå med hvita spet»ar

på de inre vingpennorna och de långa täckfjädrarna,

hvaraf ett bredt hvitt tvärband öfver vingen upp-

kommer. De medlersta stjertpennorna azurblå ; si-

dopennorna utvändigt till hälften snedt hvita. Stjer-

ten lång vigglik. — Näbben kort, tjock, hopti-y< kt,

något trubbig ; käkkanterna bleka. Benen mörkblå.

Vistelseort : Denna Mesart bebor de nordligaste

delarna af Ryska riket och flyttar om vintren åt

sydligare trakter. Han synes äfven om sommaren

bebo Lappland, och han är en enda gång (förmod-

ligen om vintren) skjuten i Södermanland.

Födämnen och Fortplantning okända.

8. Stjert-raesen. (Parus caudatus, Linn.)

Artm. Stjerten vigglik och mycket längre än
hela kroppen; hufvudet, halsen och bröstet hvita;

ryggen svart ; skuldrorna och undergumpen rödaktiga.

Längd kring 6 tum.

Lanius biarmicus, Lin. Faun. Sv. p. 29. (Beskrifnin-

gen sänd af Leche, från Skåne ; Diagnosen hö-

rer ej hit). — Lanius caudatus, Lin. Fn. Sv. p.

28. — (Beskrifningen gjord efter Rudbecks något

för granna figur ; se fol. 1
1
4- de Geerska cxempl.)

— Parus caudatus, Retz. Fn. p. 271. — Nils*.

Qm. Svec. I. p. 273. — La Mesange å longue

queue, Bulf. Ois. 5. p. 4^7. t. 19. — Ph enl.

5©2. f. 3. — Longtailed Titmottse, Lath. Syn. 4.
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p. 55o. n. 1 8. Suppl. I. p. 190. — Die Schwanz-
tneise, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 879. — Sv.

Altita ; Stjertmes.

Anm. Att Lanins biarraicus, Lin. Fn. Sv.

n> 84, till hvilken figuren på tab. I. hörer, ej är
annat än en vanlig Parus caudatus; det kan hvar
och en lätt inse. Att beskrifningen öfver Parus cau-
datus i Linnés Fauna Svec. n. 83. är något för grann,
isynnerhet beträffande vingarnes färg, ser man äfven. För-
hållandet med allt detta är följande: Linné beskref sin

Lanius caudatus efter en figur i Rudbecks fogel-
vcrk, — och denna figur är en bland de minst goda i he-
la Verket. Sedermera fick Linné en figur och beskrifning
öfver samma fogel af D:r Leche i Lund, och Linné kunde
ej i dessa begge så olika figurer se en och samma fogel-

art. Den Lechiska kallade han derföre Lanius biar-
micus och tillade honom en Diagnos, tagen annorstädes
ifrån, och som allsicke tillhör samma art som beskrifnin-
gen och figuren. — Endast denna confusion har gifvit an-
ledning dertill att den rätta Parus biarmicus blif-

vit införd och beskrifven i en sednare edition af Linnés
Fauna, samt derefter af Bechstein och Temminck anförd
som Svensk. Sådana misstag behöfva rättas. — Hittills är
Parus biarmicus aldrig funnen i Sverige.

Beskrifn. Hela hufvudet och halsen samt de

undre kroppsdelarna ända till magen rent hvita.

Ryggen svart; skuldrorna, sidorna, magen och un-

dergumpen rosenröda, hvilken färg är starkast på

skuldrorna. Stjerten mycket lång, vigglik, svart ; de

tre yttersta pennorna i yttre fanet, och snedt öfver

hela spetsen, hvita ; den ^:de kantad med hvitt.

Vingarna svarta ; de inre -vingpennorna bredt kan-

tade med hvitt. — Näbb och ben svarta.

Honan har ett bredt svart band öfver ögonen.

Ungarna hafva hufvudet ofvan, trakten mellan

ögon och näbb, samt strupen och bröstet hvitakti-

>9
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ga; hufvudets sidor samt nacken svarta. Det röcl-

aktiga på skuldrorna mindre tydligt. Stjer'en är ab-

solut, ej blott relativt, längre än bos de äldre.

Vistelseort ocb lefnadssätt: Stjertmesen bebor

täta och buskiga skogar i Sverige ocb Norrige, åt-

minstone ända till Dovrrefjäll ; men allestädes nog

sparsamt. I det södra Sveriges skogar är han om
sommaren sällsynt ; men om hösten och vintren då

han kringstryker familj vis eller flockvis, träffas han

mindre sällan isynnerhet i alkärren. Under dessa

ströftåg från en skogspark till en annan, hörer man

ständigt dess skrik: Ii, Ii gegegeh! Han flyger lång-

samt, och, som det synes, med mycken ansträngning

förmedelst den långa stjerten.

Födämnen: Små insekter, spindlar, larver och

insektägg.

Fortplantning : På en tjock gren tätt vid träd-

stammen bygger han sitt bo. Det är stort, ovalt el-

ler a flängt och mer än en half fot högt. Utvändigt

består det af hvit trädmossa ; invändigt är det fo-

dradt med fjädrar. På sidan finnes ett litet rundt

hål till ingång. — Sällan träffas boet i ett ibåligt

träd. Äggen ända till i5 hvita, med rödbruna punk-

ter vid den tjockare ändan.

Sparf-Slägtet. (Emberiza, Linni)

Näbben kort, kegelformig, hoptryckt, ined in-

inbujda, skarpa, hela käkkanter; öfvevkäken

smalare än underkäken; käksömmen bildande
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vid näbbroten en trubbig vinkel. Gomen för-

sedd ined en benknöL

Näs borrarna rimdaktiga, belägna vid näbb-

roten tätt vid hvarandra^ ock täckta med
sniat-jädrar.

Berien: ut-tän vid roten förenad med mellantcm.

Éäktcim klo merendels Hört och krökt ; stim-

doni lång och teniligen råk.

Vingarna: 1 :sta, 2:dra och $:dja vingpennor-

na nästan lika länga; dock är 2:dra litet

längre än de öfriga ; eller ock äro 2, 3, 4,

lika och längstj 1 och 5 lika, och litet kortare*

Stjerten klufven, till hälften täckt af vin-

h garna.

Sparfvarne nära sig hufvudsakligen af

mjöliga växtfrön j äfven förtära de insekter*

De flesta vistas i skogarna, isynnerhet bland
buskar, uti eller under hvilka de bygga sina

bon j några få bebo odlade fält, och besöka
aldrig skogarna 5 några vistas på fjällarna

bland de nakna klipporne^

De äro alla sångfoglar^ men deras

éång ar kort och fåtonigi Då de sjunga, sitta

de på en upphöjd plats: en sten, stör eller

trädtopp. Hannarna äro vanligen olika ho-j

norna, och deras sommardrägt olik vinter-

dragten. Likväl undergå de ej mer än en

fullkomlig ruggning om året. — De flesta

äro flyttfoglar.

Anm, Man vet nu med visshet 'att en stor del ar-

ter ii dctU och följande slägtcn, hvilkas sommardrägt är



294 Gångfoglar.

mycket olik. vintcrdräglcn, likväl icke rugga mer Un en

gäug om året, om liösten. De bafva ncmligcn på en del af

de nya fjädrar, som då framkomma, olikfärgade, merendels

grå kanter, hvilka mot våren försvinna, så att de mer Ul-

ligt färgade delar, som om vintren lågo dolda under dem,
framkomma i dagen. Det synes oss föga troligt att detta

försvinnande af nämnde kanter, vid fortplantningsperiodens

annalkande, skulle Vara en följd af mechanisk afnötning och
gnidning (frottcment; eller luftens åverkan, som man förc-

gifvit. Ty om så vcre så skulle väl det snrama inträffa

med alla andra foghir, hvilkas fjädrar aro utsatta för lika

åverkan af luften och lika gnidning. Säkert skulle då icke

kanterna afnötas sä rcguliert som nu sker, eller hos

alla till samma art hörande på samma tid. Sannolikare

har det blifvit oss, genom flerfaldiga iagttagelser, att den-

na fjäderkanternas veguliera fällning är att anse som en
årlig partiel ruggniug, hvilkcn har samma grund
som den årliga totala ruggningen. Den synes oss nemligen
åstadkommas genom en egen lifsprocess, hvarigenom de fina

capilar-kärl som föra närande och färgande vättskor, mot
våren obstrueras, hvarigenom de delar, till hvilka de gin-

go, bortdö, samt (liksom alla bortdöda delar i en lefvan-

de organism) småningom förtorkas och bortfalla.

i:sta Underafdelningen. Egentliga Sparfvar.

Baktäns klo kortare än tån, och krökt.

De vistas i skogar och buskmarker el-

ler på odlade fält.

1. Kornsparfven. (Emberiza miliaria, L.)

Artm. Ofvan brungrå med långsgående svart-

aktiga fläckar ; inunder smutsigt hvit med svartaktiga

smafläckar eller längsstrek på hals och bröst.

Längd 7 £ — 7 f tum.

Emberiza Calandra, Linn. Fn. Sv. p. 83. — Embe-
riza miliaria, Linn. Syst. Nat. I. p. 3o8- — Lath.

Ind. I. p. 4o2. Retz. Fn, p. 239. — Nilss. Orn.

Svec. T. p. 162. — Le Proyer, Buff. Ois. 4- P«

355. t. 16. pl. enl. 233. — Common Bunting,

Lath. Syn 3. p. 171. — Der Qranammer, Bechst.

Naturg/Deut. 3. p. 262. — Skån. Kornlärka.
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Beskrifn. Hannen om vfiren: Hufvudet ofvan

halsen, ryggen och skuldrorna askegrå stötande i röd-

hrunt med en långsgående svart fläck i midten af

hvarje fjäder; bakre ryggen och öfvergumpen af

samma grundfärg, med bruna fläckar. Öfver ögonen

åt sidan af nacken går ett hvitaktigt band med bru-

na småstrek ; på tinningarna en stor brunaktig fläck.

Underhakan hvit, ofläckad. Halsen framtill hvit med

små, kantiga, på sidorna af strupen och frampå brö-

stet sammanlöpande svartbruna fläckar ; sidorna af

kroppen med smala strek af samma färg. Magen och

undergumpen imutsigt hvita , ofläckade. Vingarna

och stjerten svartbruna med grå fjäderkanter ; de

näst sista vingtäckarne vid spetsen kantade med hvit-

aktigt. — Näbben gul, dess rygg brun. Iris mörk-

brun. Benen bleka, gulakliga. Stjerten något kluf-

ven, räcker 1 -i tum utom vingarna. — Längd j \ t.

vingbredden i3 tum.

Honan är nästan alldeles lik hannen.

Foglen i hostdrägt, efter ruggiringen i slutet af

augusti och i September; Alla öfra kroppsdelar

svarta med breda gulbruna eller lerfärgade fjäder-

kanter ; dessa äro bredast på öfvergumpen och hals-

ryggen, der de bilda grundfärgen, som är beströdd

med Svarta småfläckar. Från näsborrarna öfver ögat

går ett bredt roströdt strek. Hufvndets sidor af sam-

ma färg, men med svarta punkter ; dessa samman-

löpa till ett strek som nedtill begränsar örontrakten.

Från näbbroten långs åt hufvan ett mer eller min-

dre tydligt rostfärgadt strek. Vingtäckarne och de
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innersta vingpennorna med breda blekt ockerfärga s

de, ocb de yttre vingpennorna med rostbruna, kan?

ter. Halsen framtill och öfra delen af bröstet rost-

gula med svartaktiga fläckar, som äro mycket små

och glesa på strupen, men stora ocb tättsfående på

bröstet och sidorna ; öfriga bröstet, magen och sidor-

na hvita. Stjertppnnprna svartbruna kantade med,

rostgrått ;
yttersta pennan snedt utåt till hälften

otydligt rostgrå, oph den följande har i inre fanet

vid spetsen en fläck af samma färg. ttt Näbben blek,

perlgrå, ofvan brunaktig. Benen bleka, svagt stötan-;

de i köttfärg.

Anm. Unga och gamla fcafva om hösten efter rugg-i

ningen denna färg. — Älven Kornsparfven undergår såle-

des om våren en partiet rugguiug; ty alla fjädrar äro om
hösten i spetsen mer breda ocli afrundade, om våren till-

spetsade och i kanterna naggade. Ivantcrnas färg synes ej

kunna u t b 1 e k a s frän lergult till askegrält, icke heller

grundfärgen på halsen, bröstet ocb ögonbrynen från rost-

gult till hvitt. Visserligen kan fjädrarnas nötning och luf-

tens inverkan pä dem yid a " t detta hafva ett stort infly-;

tände; men att hela orsaken till förändringen skulle lig-

ga utom foglen, och dennes lifskraft dcrvid förhålla sig

passivt, är ganska otroligt, isynnerhet som näbb och ben

äfven undergå förändringar, hvilka tydligen härleda sig

JYSn inre orsaker.

Varierar tillfälligtvis : i:mo helt hvit. 2-.do med

flera eller färre inströdda hvita fjädrar bland de

vanliga. —b En sådan blef skjuten den i5 Sept. och

var en gammal fogel inbegripen i ruggnjng.

Vistelseort och lefnadssätt: .Kornsparfven till-

bringar hela året, så väl sommar som vinter, på

slättlandet bland sädesfälten. Det slättland, till hvil

ket han en gång kommit, lemuar han aldrig. Han
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Jiar alldeles icke den instinkten som Husfinken, att

i ödemarker uppsöka nybyggen och odlade platsar
;

ty han flyttar aldrig öfver någon skog. Endast den-

na omständighet kan förklara det märkvärdiga fac-

tum, att, oaktadt denna Art finnes i oräknelig mängd

på Skånes slättbygd, der han hela året vistas ; så

träffas han dock aldrig hvarken på Östergötlands

bördiga slätter eller på det nästan likdana Hedernar»

ken i Norrige, eller på Fahlbygden i Vestergötland.

(Ömtålighet för ett nordligare klimat kan ej vara or-

saken härtill ; ty han är så litet ömtålig för köl-

den, att han icke blott qvarblifver hos oss under

hela yintren, utan äfven sjunger glad och rask un-

der den strängaste köld *). Dess sång är qvittran-

de, kort och liflig, men sträf. Den kan uttryckas

med stafvelserna : toi, toi, toi, tiritz! Sedan ungar-

na äro utkläckta tystnar sången och höres ej åter

*örr än uppfostrings omsorgerna äro slutade. Efter

denna tiden får man stundom om hösten åter höra

den, likväl mer sällan, samt mindre munter och stark

än om vintren och våren. Denna fogel har det egna

att han flyger på helt annat sätt under fortplant-

*) Jemför Ornith. Svec. I. p. 164. not. — I Thuringen
är Kornsparfven en flyttfogcl. H:r Bcchst. tror dcr-

före att de individer dcraf som öfvcrvintra i det norra
Tyskland, äro sädana som komma frän nordligare län-

der, och att de infödda flytta åt södren. Men denna
förmodan är ogrundad. I Skåne, som ligger ännu nord-
ligare, blifva de samma qvar om vintren som om som-
maren. I»ga flytta härifrän och inga komma hit. Det
sednare är klart deraf att de aldrig finnas i någon
nordligare provins; det förra doraf att de äro liksa.

talrika om vintren som om sommaren.
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ningstiden än under de andra årstiderna. Vid nämn-

de tid låter han under flygten benen hänga ned, siar

vingarna högt upp och rörer dem hastigt, samt lik-

som släpar sig på detta sätt långsamt från en upp-

höjd plats till en annan. Han träffas under denna

årstid blott ensam eller parvis. Om hösten slå sig

flera familier tillsammans och ströfva i stora skaror

från ett åkerfält till ett annat. Om vintren, då snön

beläcker marken, infinna de sig på gödselhögarne,

på vägarna vid hästspillningen, vid lador och »ädes-

stackar m. m. Deras flygt är då utmärkt hastig, och

de gifva under flygten ett eget smackande läte med
näbben. De bada sig i vatten, äfven om vintren,

och de hvila sig i träden vid vägarne och gårdarna.

Födämnen .- Deras hufvudsakliga näring består i

korn, hafra och andra sädesslag, samt växtfrön. Om
sommaren förtära de insekter och larver, och der-

med uppföda de äfven sina ungar.

Fortplantning: Sitt bo bygga de nära marken bland

mossa och gräs eller bland säd, på åkrar, åkerrenar

och ängar. Det är konstlöst sammanlagd t af torrt

gräs samt inuti fodradt med hästhår. Äggen 5 — 6

blekgrå med askegrå, bruna och svarta fläckar och

strek som oftast äro störst och sammanlöpande på
den tjockare ändan. De variera otroligt och man
träffar sällan i samma bo två fullkomligt lika ägg.

ofagt och fångst : Om vintren då marken är

betäckt med snö, blottar man en plats vid en lada

eller på en gård och strör derpå agnar samt säd

och frön. Kornsparfvarna samlas då snart i sällskap

med Gulsparfvar och åtskilliga Finkarter. Man fån-
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gar dem der i stort antal med slagnätet, eller skju-

ter dem med fogeldunst. Äfven skjuter man dem Löst

och vinter i traden, men de sitta sällan så tätt att

man far ilera i hvart skott.

Nytta: De äro feta och ganska läckra.

2. Gulsparfven. (Emberiza citrinella, Z,.)

Artm. Hufvudet hos hannen gult, hos honan
olivfärgadt, svartfläckigt. Undre kroppsdelarna grön-
gula. De två yttersta stjertpennoma med en hvit vigg-
lik fläck i inre fanet vid spetsen *). Längd 7 tum.

Emberiza citrinella, Lin. Fn. Sv. p. 48- — Retz. Fn.

p. 240. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 166. — Lath.

Ind. I. p. 4°°- — Le Bruant, Buff. Ois. 4- P*
342. t. 8. — PI. enl. 3o. f. 1. — Tellow Bunting,
Lath. Syn. 3. p. 170. — Goldammer, Bechst. N.
D. 3. p. 252. — Sv. Groning ; Skån. Gulsparf,
Gulspink. Norr. Gulspurr.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet ofvan och på

sidorna samt halsen framtill skönt gula. En liten

svartaktig fläck på hvardera sidan af pannan samt

svarta långslinier på hjessan och nacken. Hos min-

dre gamla individer går ett bredt grönt strek med

svarta smålinier på hufvans sidor bort åt nacken.

Örontrakten omgifves baktill af en mörkt brun fläck.

Bröstet upptill rödbrunt, ofläckadt. Bakre delen af

bröstet samt magen gröngula, ofläckade. Sidorna med

långsgående svarta strek. Halsen ofvan samt ryggen

och skuldrorna gråaktigt rödbruna med svarta fläc-

kar på rygg och skuldror. Öfvergumpen skönt röd-

brun, ofläckad. Vingpennorna och de större täck-

*) Denna sista cbaraktcr är gemensam för flera arter.
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fjädrarna svartaktiga med rostgrå kanter ; de minsta

täckfjädrarna med olivgröna kanter. Stjerten klufven,

svartaktig med en hvit kilformig fläck i inre fanet på

de två yttersta pennorna. Undre stjerttäckarne blekt

gula med gråbruna fläckar och svarta spolar. *»-

Näbben ofvan svartbrun, inunder gråaktiga Iris mörke

brun. Benen gulaktiga med brunaktiga tår. Längd

7— 7| tum; vingbredden u tum. Stjerten utoni

vingarna i £ tum.

Honan: 6£ — 7 tum. Det gula på hufvudet är

beströdt med talrika svarta långsstrek ; på underha?

kan och halsen med svarta småfläckar. Bröstet ofvan

rostgråaktigt med svartaktiga småstrek. Sidorna med

större svarta långsfläckar. Öfvergumpen med svarta

aktiga fläckar och dess rödbruna färg mindre iiflig.

Unge före ruggningen : Ofvan bestro'cld med.

svarta fläckar och med gröngula fjäderkanter, inun-

der smutsigt gröngul med talrika svartaktiga fläckar

på hals, bröst och sidor. Öfvergumpen rödbrun med

svarta fläckar. De inre vingpennorna och de med-

lersta stjertpennorna med breda rödbruna kanter; de

yttersta med smala gula. Näbben ofvan brun, inun-r

der samt benen köttfärgade.

Varierar tillfälligtvis: i:mo helt blekgul, enfär-

gad. I denna drägt liknar han på afstånd en Karnct-

riefogel. 2:do vingarnas täckfjädrar blekgula.

Vistelseort och lefnadssätt : Gulsparfven bebor

om sommaren skogsbryn, lundar och busktrakter

som gränsa till fällt. Mera sällan förekommer han

midt miifi i alora och bergiga^ skogar ; och aldrig
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Under denna årstid på kala och från all skog blot-

tade fällt. I Skånes skogstrakter är han allmän ;

afven förekommer han i det medlersta Sverige och i

Norrige ända till fjällryggen. Norr pra denna är han

mindre allmän, men träffas dock äfven norr om

Trondhiem, samt upp emot polcirkeln. Om hösten

} September månad börjar han att infinna sig pä

•Skånska slättbygden, pch qvarblifver der under hela

yintren i sällskap med Kornsparfven och Husfinken.

Liksom dessa träffas han då på gödselhögar, gator

pch vägar, vid lador, stall, sädes-stackar m. m. —Dess
sång, som han endast låter höra om våren och som-

maren, isynnerhet mot aftonen, från ett träd eller

från toppen af en buske, är välljudande och består

ar följande toner; tit ti - titti - titt i r- ty - y ! Om som-

maren uppehåller han sig gerna i de tätaste buskar

pch hoppar ofta bland löfven under dem, liksom

Sångtrasten.

Födämnen: Om hösten och vintren lefver Guld-

sparfven af sädeskorn och åtskilliga slags växtfrön
;

hvilka han stundom uppsöker i hästspillningen på vä-

gar och gödselhögar. Om sommaren förtär han der-

jemte insekter och larver, och dermed föder han äf-

ven sina ungar.

Fortplantning : I en låg buske nära marken, el-

ler ock under en buske bland gräs och mossa, bygger

Gulsparfvcn sitt bo. Det består af gräshalm, och är

inuti belagdt med hår. Äggen 4 — 5 gråaktigt hvita

eller blekgrå, med bruna och svarta ådror, samt

merendels fläckar af samma färg.
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Fångst : Man fångar lionom på samma satt som

föregående. Emedan lian är mindre skygg, kan man

äfven om vintren der man strött hafra o. d. fånga

honom under ett Såll som man uppställer med en

pinne i hvilken man hundit ett snöre, hvarmed man,

då man behagar, kan nedfälla Sållet. — Med lim-

spön fångar man honom äfven lätt.

Nytta : Köttet är förtruffeligt.

5. Ortolan-Sparfven. (Emberiza hor-

tulana, Linn,)

Artm. Hitfvudet och halsen ofvan askegrB med
olivgrön anstrykning ; Ögonkretsen och strupen gula;

tindra kroppsdelarna brunröda.

Längd 6 £ — 6 § tum,

Emberiza hortulana, Lin. Fn. Sv. p. 84- — Lath.

Ind. Orn. I. p. 39g. — Nils. Orn. Sv. I. p. 164.

— Emberiza Malbyensis, Sparrm. Mus. Carlss.

tab. 21. — Ortolan, BufF. Ois. 4- p« 3g5. t. i4«

— Pl. enl. 247- & *• — Ortolan-Bunting, Lath.

Syn. 3. p. 166. — Gartenammer, Bechst. Naturg.
Beut. 3. p. 283. — Sv. Ortolan.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet och halsen of-

van och på sidorna samt bröstet upptill askegrå med

olivgrön anstrykning. En fläck kring ögonen, samt

strupen gula, ett strek från hvardera näbbviken har

samma färg och skiljes från den gula strupen genom

ett svartaktigt strek. Kroppen ofvan gråaktigt röd-

brun med långsgående svarta fläckar på främre ryg-

gen och svartaktiga linier på de bakre stjerttäckare-

na. Bröstet, magen, sidorna och undergumpen brun-

röda med grå fjäderkanter. Vingpennorna och deras
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större täckfjädrar svarta, kantade med rostgrått.

Stjerten svartaktig ; dess två yttersta pennor i inre

fanet från spetsen nästan till midten hvita, eller ock

bildar den hvita färgen ett band som går mycket

snedt från spetsen af inre fanet till midten af det

yttre. — Näbben köttfärgad, ofvan mörkare) inun-

der ljusare. Benen köttfärgade. Iris brun»

Honan har talrika bruna strek åt fjäderspolar-

na på hufvudet och halsen. Ögonkretsen, strupen

och en del af framhalsen blekgula. Bröstet upptill

tecknadt med bruna fläckar ; för öfrigt blekt röd-

brunt ; magen ännu blekare. Öfra kroppsdelarna

mindre mörka.

Ungarna likna honan : men ha det gula på

strupen mer blandadt med grått.

lristeiseort och lefnadssätt: Ortolanen förekom-

mer isynnerhet i de södra och västra trakterna af

vår halfö. Han tycker mest om gles buskmark, der

björkar och enbuskar finnas. Äfven träffas han i tä-

tare björkskogar samt i skogsbrynen. Han förekom-

mer talrikt på vissa ställen i Skåne t. ex. vid Hör,

Billinge, Bårslöf, Engelholmstrakten o. s. v. ; i Hal-

land t. e. vid Fröllinge, på Asahed m. m. ; i Bohuslän ;

i Norrige kring Christiania och på Hedemarken, äf-

ven ses han hela vägen uppåt ända till DoAviefjäll;

men norr om detta fjäll har jag ingenstädes träffat

honom *). — Som flyttfogel anländer han till Skåne

+) H:r Boie (i Reise d. Norw, p. 257.) form ed ar att det
var denna art som han vid Bodö träffade tillsammans
med Emher. Schoeniclus. Sannolikare synes mig att det
var E m b c r. r u s t i c a ; ty den lär i borden ofta finnas,

men aldrig Ortolanen, tillsammans med Säfsparfren.
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i böljan af Maji, och vid Christianiä sjunger han ve-

dan före medlet af Maji. Då lian sjunger sitter hart

på grenen af ett träd eller i toppen af ?n buske;

Dess sang är ganska välklingande och har Jikhet ined

Gulsparfvens ; men på sista tonen skiljer man den

lätt. Den kan igenkänneligt uttryckas med stafvel-

serna : tink, tinli, tink, tink, tjohrr l Den sista tonen

tjöhrr är djup och grof, samt skiljes ganska lätt från!

Gulsparfvens ljudande: ty - y ! Afven de första lö-

nerna äro mindre raska, mer ensliga, men också mer

lena och ljufva än Gulsparfvens, Man hörer dess

sans; så väl om dagen som långt in på natten, och'

under hela sommaren, med undantag af den tid då

ungarna uppfödas. Sedan dessa äro utflugna och kunna

föda sig sjelfva, hörer man åter de gamla sjunga. —
I Augusti och September flyttar han bort.

Fodämnen: Under den tiden han uppehåller sig

hos oss, lefver han isvnnerhet ät insekter och larver,

hvarmed han äfven. uppföder sina" ungar. Eljest för-

tär han också åtskilliga slags växtfrön och säd.

Fortplantning : Sitt bo lägger han bland gräset

under en buske. Det består af grässtrån och hyser

4 — 5 blekgrå ägg, glest beströdda med större och

mindre svarta punkter eller fläckar, samt andra otyd-

liga gråaktiga.

Nytta: Om hösten äro Ortolanerne mycket feta

och deras kött utmärkt läckert. I Italien och Frank-

rike fångas de om hösten i mängd. De mesta fångas

likväl pä Cypern, förvällas i hett vatten, inls
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derefter i kryddor och ättika samt skickas på fat in-

lagda till Europas större städer.

Anm. I Bcohsteins Naturg. Deutschl. 3. p. 29?. lä-

ser man att "Ortolanen blir i Sverige, för sin förträffliga

smak, stundom betald med enDukal". — Om han än icke

finge mer än hälften så mycket, skulle dock en skickelig

fogelfängare inom få år kunna bli en ganska rik man; ty
här är visst ingen brist på Ortolaner.

4, Säfsparfven. (Emberiza Schoeniclus, L.)

A r t m. Ofvan rödbrun med svarta fläckar ; un-
der hvit med bruna strek på brostet och sidorna. Hitf-

vudet och framhalsen pä hannen svarta ; det förra pä
honan rödbrunt med svarta fläckar.

Längd 6 tum.

Emberiza Schoeniclus, Lin. Fn. Sv. p. 84- — Srst.

IVat. 3n. n. 17. — Lath. lnd. I. p. 402/—
]N
T
ilss. Om. Sv. I. p. 168. — Ortolan de roseaux,

BulF. Ois. 4- P- 3i5. — Pl. enl. 247. f. 2. (Han-
nen) och 497- f« 2. (Honan). — Reed Bunting, Lath.
Syn. 3. p. 173. n. 9. — Rohrammer, Bechst. N.
D. 3. p. 26g. — Sv. Säfsparf Norr. Rör-spurf.

Beskrifn. Hanne om våren: Hela hufvudefc

samt halsen framtill svarta, med ett smalt hvitt strek

som uppkommer vid näbbvinkeln, löper nedåt sidan

af halsen och omgifver halsxyggen. Ryggen, skul-

drorne och vingtäckarne svarta med rödbruna fjä-

derkanter. Öfvcrgumpen askegrå med svarta fläckar.

Bröstet, magen och undergumpen hvita med långs-

gående bruna strek på bröstet och sidorna. Vingpen-

norne och deras täckfjädrar svartbruna med rödbru-

na fjäderkanter, hvilka isynnerhet på vingtäckarne

och de inre pennorne äro myckel breda. 2:dra, 3:dje

och 4 ;de vingpennan längst Kka långa; i:ste och
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5:tc något kortare och lika langa. De små vingtäc-

karne skönt rödbruna. Stjerten svartaktig, någofkluf*

ven; den yttersta stjertpennan i yttre hälften snedt

hvit, dock i yttre fanet nära spetsen brun ; den an-

dra ined en vigglik hvit fläck ; det medlersta paret

med breda rostgrå kanter. Längd 6 tum ; vingbred-

den 9^ tum. Näbben svart, inunder gulaktig. Iris

mörkbrun. Benen gråbruna.

Honan: Ofvan svartaktig med fjäderkanterna på

hufvudet rostbruna, på halsen askegrå och på ryg-

gen och vingtäckarne rostgulaktiga. Öfvergumpen as-

kegrå med bruna långsfläckar. Öfver ögat ett rost-

gulaktigt strek. Kinder och tinningar bruna. Från

underkäken på hvardera sidan af strupen ett hvitt

band som böjer sig uppåt kring tinningen. Undre

kroppsdelarna hvita med svartaktiga, på halsen nä-

stan sammanlöpande, fläckar, på bröstet långsstrek.

På de två yttersta stjertpennorne en lång hvit vigg-

lik fläck. — Näbben svartaktig.

Hannen i hostdrägt: Hela hufvudet samt halsen

framtill svarta, med rödbruna fjäderkanter på huf-

vudet och rostgrå på strupen och halsen, hvilka nä-

stan helt och hållet betäcka det svarta. Ett gulbrunt

band går öfver Ögonen, och en mörkbrun fläck ge-

nom ögonen utvidgar sig på tinningarna. Ett hvit-

aktigt strek börjar från underkäken, böjer sig kring

tinningarna och omgifver ehuru otydligt halsryggen,

der hvarje dess fjäder slutas med en rostbrunaktig

kant och en liten brun fläck. Öfvergumpen rödbrun.

För' öfrigt dik hannen om våren.
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Anm. Äfven denna art ruggar ej mer än en gäng om året,

neml. om hösten; men Hannen faller mot våren de rost-

bruna fjäderkanterna på hufvudet, framhalsen och hals-

ryggen.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna art tillbrin-

gar, enligt min erfarenhet, aldrig sommaren eller

fortplantar sig, i de sydliga trakterna af vår halfö.

Under denna årstid förekommer han deremot i Ri-

kets medlersta landskap, och i halföns nordligaste

delar» Inom och i grannskapet af polcirkeln finnes

han talrikt både i dalbygderna och på fjällens sidor

vid vatten bland rör, säf och buskar. Isynnerhet

träffas han bland de små björkarna och videbuskar-

na vid bergens fot. Då han sjunger sitter han i

högsta toppen af en buske. Dess sång har likhet

med Ortolanens : zi, zi, zi, zi ; men då denna slu-

tas med ett gröfre zorr l slutas Säfsparfvens der-

emot med ett qvitter. Om, hösten och våren flyttar han.

från och till Norden. Om våren mot slutet af April

och i början af Maj i träffas han parvis i pilhäckarne

och busktrakterna i Skåne. Om hösten mot slutet af

September träffas han åter familjvis i pilhäckarna, i

buskarna och bland kålen i kåltäpporna i det södra

Skåne. Han har således vid denna årstid fullkomligt

samma vistelseort som Äng-piplärkan, hvilken han äf-

ven i storlek, färg och flygt temligen liknar, så att

han på något afstånd är svår att skilja derifrån. Mea
locktonen förråder honom snart. Denna består i ett

långdraget, ängsligt: kiiv, då Äng-piplärkans är ett

hastigare och raskare zit-zit-zit l eller 'st,'st, "st l

20
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Födänmen : Vaxtfrön, isynnerhet af sådana växter

som finnas vid sidan af vatten. Ungarna uppfödas

nied insekter.

Fortplantning: Boet lägges bland rör eller högt

gräs nära marken ; stundom mellan trädrötter vid

sidan af vatten. Äggen 4 — 5 grå något stötande i

grönt med svartbruna fläckar och krokiga strek.

5. Vide-Sparfven. (Emberiza rusti-

ca, PalL )

A r t m. Ofvan rödbrun med svarta fläckar på
ryggen ; under hvit med brunröda fläckar på brostet.

JJufvudet på Hannen svart, (på Honan svartaktigt) med
ett kvitt (eller rostgrått) långsgående strek Öfver

hjessan och ett kvitt band Öfver Ögonen till nacken.

Längd 5 J tum.

Emberiza rustica, Pallas Reise durch Russl. 3 Theil.

s. 698. n. 21. (Hannen). — Gmel. Syst. iVat.

1. 2. p. 87' n. 29. — Lath. Ind. Orn. I. p. 4 '3.

n. 5i. — Emberiza Schoeniclus variet. Nilss. Orn.
Svec. I. p. 170. (Honan, varietet.) — Der Bauern-
ammer, Lath. Syn. Uebers. von Bechst. 3. p.

210. n. 63. — Emberiza borealis, Zetterst. Resa
genom Lappm. I. p. 107. t. 1 och 2.

Anm. Denna Sparfart blef först funnen af Pallas i

Dawurien (i Siberien) ar 1773 och Hannen beskrifven i

dess Resa p. a. st — En Hona af samma art blef skjuten

här vid Lund i April 18 14 och i Ornith. Svecica beskrif-

ven som varietet under Em b. Schoeniclus, byars hona
Lon mest liknar} dock med den yttrade förmodan att den
tillhörde en egen Art- Honan af denna art var förut al-

drig beskrifven; ty . Pallas hade blott beskrifvit Han-
nen. — H:r Mag. B. Fries upptäckte och skjöt ett

par, Hanne och Hona, af samma art, vid Hapa-
randa i Maji månad 18*21. Dessa beskref H:r Zetterstedt
oeh låt afrita i sin Resa p. a. st. såsom en ny fogelart.

Att H:r Zetterstedt häri misstog sig var f rlatligt, ehuru
PallasVs beskrifniug öfver Hannen ord från ord inträffar

Uttd det exemplar H:r Zclt. mottagit af Hr Fries, för att
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heskrifva, och hvilket nu förvaras på Museum i Lund

;

men sämre är det att H:r Z. både i Artmärket och Be-
skrifni ugen öfver hannen utclemnat det mest charakteri-
stiska kännetecknet, neml. det langsgående hvita strcket ät
hjessan. Detta är ieke heller utsatt på nägon af figurerna.

Beskrifn. Hannen i vårdrägt: Hufvudet of-

van och på sidorna svart med rostgrå fjäderkanter i

pannan. Från näbbroten midt åt hjessan till nac-

ken går ett smalt hvitt strek, som i nacken utvidgar

sig till en bredare fläck; från näsborrarna öfver

ögat och öfver örontrakten står ett bred t hvitt

band. Halsryggen, de små vingtäckarna samt öfver-

gumpen vackert brunröda, ofläckade. Ryggen, de stör-

re vingtäckarne och de innersta vingpennorna svarta

med brunröda fjäderkanter. De två större raderna

af vingtäckare i spetsen kantade med hvitaktigt, hvar-

igenom ett dubbelt hvitaktigt tvärstrek öfver vingert

uppkommer. Underhakan, halsen framtill samt alla

undre kroppsdelar hvita med rostfärgade nästan sam-
manlöpande fläckar på främre delen af bröstet och

på sidorna. Vingpennorna mörkbruna; de af i:sta

ordningen utvändigt smalt kantade med grått; 2:dra

längst; i:sta och 3:dje nästan af samma längd; 4 :de

föga kortare. Stjertpennorna svartaktiga ; den yt-

tersta i yttre hälften snedt hvit ända till roten, dock

i yttre fanet vid spetsen brun ; den andra med en

smal, vigglit, lång, hvit fläck från spetsen framåt j

det medlersta paret med breda rostgrå kanter. —
Längden 5^ tum. JVäbben till formen som Säf-

sparfvens, men något större och mer Jångdragen, of-

van brun, under gul. Benen gulaktiga.



510 Gångfoglar.

Honan har mindre rena färger: Hufvudet svart»

aktigt med rostgrå fjäderkanter och ett rostgrått

långsgående band från pannan till nacken. Bandet öf-

ver ögat till nacken samt fläcken i nacken äro smut-

sigt hvita. På tinningarna en stor fläck, midtuti

rostgrå, i kanterna svart. Strupen smutsigt hvit med

små svartaktiga fläckar på sidorna (liksom hos An-

thus pratensis) ; på bröstet och kroppssidorna stå

rödbruna fläckar. Halsryggens, de små vingtäckarnes

och öfvergumpens rödbruna färg mindre liflig än hos

Hannen. Ryggfjädrarnas kanter mer rostgrå.

Variet. Stjertens 2:dra penna stundom ofläckad.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna Sparfart är,

liksom Säfsparven dess närmaste anförvandt, en flytt-

fogel som mot vintren flyttar åt Södren och om vå-

ren återvänder till sitt nordliga hem. Han tillbrin-

gar sommaren i de nordligare delarna af Europa och

Asien. Han vistas då bland videbuskarna i grann-

skapet af vatten. Redan i Mars månad finnes han i

mängd bland videbuskarna i Da-urien ; i April träf-

fas han stundom, men högst sällan i pilhäckarne i Skå-

ne i sällskap med Säfsparfven ; och i Maji är han

funnen i sällskap med samma fogelart i grannskapet

af Torneå *). I lefnadssättet, liksom i färgen, sy-

nes han hafva mesta likhet med Säfsparfven.

Födämnen: Om våren växtfrön.

Fortplantning: Okänd.

*) Högst sannolikt träffas han om sommaren pä flera

ställen inom och i grannskapet af polcirkeln. Jag har

förut yttrat min förmodan att det var denna Sparfart

som H:r Boic såg vid Bodön i sällskap med Säfsparf-

ven. Boies Reis. p. 207.
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2:dra Underafdelningen. Sparfvar

med sporre.

Baktåns klo längre än tan, ock temligen rak.

De vistas på öppna fält eller på nakna
berg,

6. Snösparfven. (Embeuza nivalis, L. )

Artm. Vingpennorna af andra ordningen, krop-

pen under och de tre yttersta stjertpennorna rent hvi-

ta ; de sistnämnde med en svart fläck i spetsen. Huf-
vudet och halsen kvita, stundom med kdstanjbrun an-

strykning. Ryggen svart, stundom med rostgrå fjä-
derkanter. Längd 6 § tum.

Emberiza nivalis, Lin. Fn. Sv. 82. — Fabric. Faun.
Groenl. p. 117. — Retz. Fn p. 237. — Nilss.

Om. Sv. I. p. 160. — Faber Prodrom. der Is-

länd. Orn. p. 1 5. — V Ortolån de neige, Buff.

Ois. 4. p. 329. Pl. enl. 497. f. 1. — SnoW-
Bunting, Lath. Syn. 3 p. 161. — Edw. Av. t.

1 26. — Der Schneeammer, Bechst. Nat. Deutschl.

3. p. 3o5. — Sv. Snösparf Snölärka, Sjölärka;

Dal. Blvärsfogel; Upl. Hårdvärsfogel ; Norr.

Sneefugl, Sne-Spnrv, Sneetiting.

Beskrifn. Hanne i sommardragt : Hela huf-

vudet, halsen, öfvergumpen och alla undre kropps-

delar, äfven som de medlersta vingpennorna och de-

ras täckfjädrar rent hvita. Bvggen och skulderfjä-

drarna glänsande svarta, stundom med spår till hvit-

grå fjäderkanter *). De tre innersta vingpennorna^

*) Alla fjädrarne på dessa delar äro vinkelformigt till-»

spetsade och man ser tydligt att kanterna äro bort-
fallna.
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lillvingen samt yttre hälften af de 8 första vingpen-

norna svarta med hvitaktiga kanter. De tre yttersta

stjertpeanorna hvita med en svart långsfläck i yttre

fanet vid spetsen ; den fjerde svart med yttre fanet

livitt och med hvita fläckar i inre fanet ; de öfriga

svarta. — Näbben svart. Benen svarta. Iris mörk-

brun. i:sta vingpennan längst; 2:dra föga kortare;

3:djc litet kortare o. s. v. — Längd 6% — j tum;

vingbredden 1 1 £ tum.

Hona: Det hvita hnfvudet och halsen ofvan

skuggade med kastanjbrunt
; på bröstet en gördel af

samma färg. Ryggen, skuldrorna och de innersta

vingpennorna svarta med blekt rostbruna fjäderkan-

ter. Vingpennorna och de medlersta stjertpennorna

kantade med hvitaktigt. Det öfriga som hos hannen.

Hannen om vintren : Är mer lik honan: Ryggens,

vingarnas och stjertens svarta fjädrar hafva en bred

rostgrå eller blekt askegrå infattning. Hufvudet, hal-

sen och tinningarna skuggade med kastanjbrunt. Öf-

vergumpen med kastanjbrun anstrykning och svarta

fläckar. Näbben gul med svart spets.

A n ra. Frän November till Mars varar vintcrdräglcn;
från April till Oktober somraardrägteu.

Ungarna: Ofvan dunkelt rödbruna med svarta fläc-

kar på ryggen och skuldrorna ; hufvudet ofvan ka-

stanjbrunt ; halsens sidor och strupen brungrå ; öfra

bröstet isynnerhet på sidorna kastanjbrunt ; det öfriga

bröstet samt magen och undergumpen hvitaktiga med
rostbrun anstrykning ; vingtäckarne med hvitaktig in-



S no -Sparfven. 513

fattning. Vingpennorna mörkbruna ; de af andra ord-

ningen hvitaktiga, i yttre fanet och mot spetsen bruna

med hvitaktig infattning. Stjertpennorna svartbruna

;

de två"tyttersta hvita, -vid roten och i yttre fanet vid

spetsen bruna ; den tredje brun med ett hvitt stick

långs åt spolen ; de öfriga kantade med rödbrunt.

Vistelseort och l
ef"nådssätt : Snösparfven tillbrin-

gar sommaren i de nordligaste trakterna af vår halfö,

bland Lapplands och Norriges fjäll. Mot vintren,

stundom redan före medlet af November, infinner

han sig i stora skaror i de södra Landskapen, och

träffas der på fälten och vägarna merendels under

hela vintren. Ju kallare vintren är, desto talrikare

förekommer han ; men under mycket lindriga vin-

trar ser man honom sällan. Sällan sätter han sig i

ett träd eller på ett tak ; vanligen löper han på

marken och plockar frön af fältväxterne och sädes-

korn af häst-spillningen på vägarna. Vid vårens an-

nalkande återvänder han till ]N
T
orden *). Här till-

bringar han sommaren och fortplantar sig på fjällen

bland de nakna klipporna och i fjälldalarna, samt går

ända upp bland drifvorna af den ständigt qvarlig-

gande snön. Redan i början af Mars begynner Han-

nen att qvittra på snön, och om sommaren sjunger

han angenämt. (Faber.) — Dess sång har mycken

likhet med Lärkans (Boie).

*) Dock lemna ej alla sina nordliga sommar-stationer
om yintren. Jemför Faber p. a. st. och Lccm Lappm.
sid. 355.
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Födämnen : Om sommaren lefvcr han mest af

insekter och larver; om hösten och vintren förtär

han frön och sädeskorn.

Fortplantning : I Maji och i hörjan af Än i fin-

ner man dess näste i stenklyftor bland bergen. Det

består utvändigt af gräs och är inuti fodradt med

fjädrar och hår. Äggen 5 hvitaktiga beströdda med

jbruna och grå fläckar, isynnerhet kring den tjockare

ändan. Man träffar redan fullväxta Ungar i Juli.

Nytta : Köttet är läckert och sundt.

7. Lapp-Sparfven. (Emberiza Lap-
ponica, Quenr. )

A r t m. Ofvan svart med rostfärgade fjäderkan-
ter; inunder hvit. Hufvudet, framhalsen och bröstet

pä Hannen svarta, pä Honan rostgrä med svarta

fläckar. Stjertpennoma svartaktiga med en hvit fläck

pä de tvä yttersta. Längd 6 f tum.

Emberiza Lapponica, Qnensel Svensk Zool. I. tab 2.

— Nilss. Ornith. Svec. I. p. t5y. — Fringilla

Lapponica, Lin Fru Sv. p. 86. — Fabric. Fn.
Grcen. p. 119. — Fringilla calcarata, Pall. Resa 2.

p 710. n. 20. t. E. — Grauer Sporner, Bechst.

JV. D. 3. p. 246. — Plectrophanes calcaratus, Mey.
Zusätze zum Taschenb. p. 57.

Beskrifn. Hanne i sommardrägt : Hufvudet

ofvan och på sidorna, underhakan, halsen framtill

och en del af bröstet rent svarta och glänsande.

Från näsborrarna öfver ögat till sidan af nacken går

ett rostgult band och i nacken finnas fläckar af sam-

ma färg. Halsryggen vackert brunröd. Ryggen, skul-

drorna och vingtäckarne svarta med rostfärgade fjä-

derkanter. Mellan den brunröda halsryggen och den
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svarta framhalsen nedlöper på sidan ett hvitt band.

Undre delen af bröstet, magen och undergumpen hvi-

ta; sidorna tecknade med svarta fläckar och strek.

Vingpennorna mörkbruna ; de af första ordningen,

isynnerhet den i:sla, utvändigt kantad med hvitt; de

af andra"^iDrdningen i spetsen med en bredare hvit

infattning. Stjerten något klufven, dess pennor svart-

aktiga, den yttersta med en hvit fläck som går snedt

öfver hela pennan ; den andra med en spetsig hvit-

aktig fläck i ändan ; de två medlersta kantade med

grått. Iris och benen bruna. Näbben gul med svart

spets. Längd 6 i tura. Vingpennorna i, i, 3, längst,

lika långa. Baktåns klo mycket lång och föga krökt,

liknar en Lärkas.

Honan: Hufvudets och ryggens fjädrar svartak-

tiga med rostgrå kanter ; halsryggen och öfvergum-

pen rostgrå med svarlaktiga småflackar. Hufvudets

sidor med en svart, inuti rostbrun fläck. Från näb-

ben öfver ögat går ett hvitaktigt i rostgrått stötan-

de band som fortsattes bakåt och nedgår kring tin-

ningfläclen. Halsen framtill, öfra delen af bröstet

och sidorna smutsigt hvita stötande i rostgrått ; brö-

stet och kroppssidorna med talrika svartaktiga fläc-

kar. Magen och undergumpen hvita odäckade. Vin-

garna och stjerten som hos Hannen.

Vistelseort och lefnadssätt: Lappsparfven till-

bringar sommaren i de nordligaste trakterna af vår

halfö; men han synes endast tillhöra de inre de-

larna af landet. I kustbygderna af Norrige träffas

han icke, men på fälten och i skogarna i Lappland
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förekommer han under sommaren, dock mindre all-

mänt. Mot yintren flyttar han åt sydligare länder

och om våren i Maji månad återvänder han till sin

nordliga hemhygd. Dess tåg från och till Lappland

tyckas gå öfvcr Finland och Piyssland ; ty han träf-

fas aldrig, ej en gång under flyttiden, ^ det södra

Sverige. — Under denna tid förekommer han i flockar

på åkrarne i Norrland och det södra Lappland. Dess

gång är ej hoppande som de egentliga Sparfvarnes

och Finkarnes, utan han löper på marken liksona

Lärkorna. Dess locklon, som han under flygten lå-

ter höra, är ett starkt och kort pipande eller hviss-

ling (Qvens. V Dess flygt liknar Hämplingens. Dess

sång säges äfven hafva likhet med Hämplingens och

vara vacker. Under sången sitter foglen icke på

marken utan fladdrar i luften, liksom Lärkorna»

(Fabr.
)

Fodämnen : Va x t frön

.

Fortplantning: Nästet bygges på någon tufva i

sumpiga trakter. Det är konstlöst sammanlagdt af

gräs och mossa samt inuti fodradt med fjädrar. Äg-

gen 5— 6 smutsgula liknande trippel med mör-

kare fläckar.

Finkslägtet. (Fringilla, itf/g.)

Näbben kort, alldeles kegelformig, rak, spetsig ,*

öfuerkäken utan rijggkant, lika bred eller bre-

dare än underkäken och den förras kanter

gående utom den sednares. Käksömmen rak

eller föga böjd, bildar ingen vinkel, och go-

men saknar benartad knöl.
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Näsborrarna vid näbbroten, smä, runda,

täckta med smafjädrar frän pannan.

Benen korta.

Vingarna: \:sia, 2:dra och ^:dje vingpen-

norna nästan lika, dock merendels 2:dra eller

1 :sta längst.

Stjerten merendels urnupen eller tvaklnfven.

Dessa foglar lefva isynnerhet af växt-

frön och kärnor, hvilka de förut med näb-

ben afskala. En del förtära derjemte om
sommaren Insekter, och uppföda dermed
sina ungar. De flesta bebo skogar som grän-

sa till fällt, andra uppehålla sig vid husen
och gårdarna. Vanligen lägga de två eller

tre kullar om året. Om hösten samla de sig

i flockar. De kunna lätt tämjas. De flesta

hafva en angenäm sång.

I. Stenknäckar. (Coccothraustes).

Näbben bildar en tjock och kullrig kegla ; öfverkä-

ken något längre och i spetsen obetydligt ned-

böjd :

1. Stenkn äck-Finken. (Fringilla

Coccothraustes, ///.)

A r t m. Näbben mycket stor och tjock. Hufvudet
och öfvergumpen rödbruna; manteln kastanjbrun ; stru-
pen, infattningen kring näbbroten samt trakten mellan
ögonen och näbben svarta. En aflång fläck pä vingen,
och stjertpennorna i spetsen hvita.

Längd 6 1— 7 tum.
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Loxid Coccothraustes, Lin. Fn. Sv. p. 80. — Nilss.

Orn. Svcc. I. p. 127. — Lath. Ind. I. p. 371. —
Le Gros-bec, Buff. Ois. 3. p. 444- *• 2 7- £ 1.

—
Pl. enl. 09 — 100. — Gros-beak, Lath. Syn. 3.

p. io3. n. 4- Suppl. p. 1 48* — Edw. av. t. 188.

— Kirsck-kernbeisser, Bechst. N. D. 3. p. 35. —
Sv. Stenknäck.

Beskrifn. Näbben om sommaren ljust blågra,

underkäken inunder bvit ; om vintren blekt köttfär-

gad med svarlaktig spets ; den är utmärkt under-

sältsig och bildar en tjock kon ; käksömmen något

bågböjd samt öfverkäken något längre och i spetsea

litet nedböjd. Ögonen små. Iris perlfärgad. Benea

blekt töttfärgade.

Hela foglen utmärkt undersättsig, tjock och kort.

Stjerten temligen kort, och i spetsen något urnupen.

Vingarna medelmåttiga; i;sta vingpennan nästan lika

med 2:dra och 3:dje som äro längst
; ^.de föga kor-

tare.

Gammal Hanne om våren : Öfvergumpen, de öfra

stjerttäckarne och hufvudet gulaktigt rödbruna med

blekare panna. Infattningen kring näbbroten, ett strek

från näbben till ögat samt en stor fläck under ha-

kan rent svarta. Ett brcdt askégrått band kring

halsryggen. Rygg, skuldror och de tre innersta ving-

pennorna kustaujbruna. Halsen framtill, bröstet och

magen rödbrunaktigt askegrå. Vingarna svarta med
en stor aflång bvit fläck, som härrör af täckfjädrar-

na. Vingpennorna med en stor bvit fläck i midten

af inre fanet och mot spetsen glänsande stålblå; de

medlersta (5 — 16) i ändarne liksom afhuggna och
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kantigt utskurna. Stjertpennorna från roten till mid-

ten samt i yttre fanet svarta ; för öfrigt hvita. De

medlersta i yttre fanet rödbruna. De tindre stjert-

täckarne och undergumpen i midten hvita.

Honan har mattare och dunklare färger; dess

vingflack är gråaktigt hvit; de inre vingpennorna i

yttre fanet askegrå. Hufvudet gråaktigt kastanjbrunt

;

de undre kroppsdelarna askegrå, blott på bröstet och

sidorna med rödbrunaktig anstrykning.

Ungarna om hösten : Hufvudet, sidorna och hal-

sen, bröstet och kroppssidorna rödbrunaktigt grå ;

dock är hufvudet mörkare. Strupen svartbrun. Ryg-

gen kastanjbrun. Vingflacken smutsigt hvit. Ving-

pennorna svartbruna, i yttre kanten askegrå. Näbben

kottfärgad med svartbrun spets.

Vistelseort och lefnadssätt: Stenknäcken före-

kommer blott i de södra och vestra trakterna af half-

ön, och äfven der är han temligen sällsynt. Hittills

har jag blott sett honom i Skåne och Halland. Som

flyttfogel anländer han till oss i första hälften af

April och träffas då familjvis i Skånes trädgårdar.

Likväl flytta icke alla ; ty man träffar en och annan

äfven midt under vintren. Om sommaren vistas han

och fortplantar sig i skogarna, och mot hösten då

körsbären mogna besöker han åter familjvis de träd-

gårdar hvari dessa finnas.

Dess flygt är temligen snabb, oaktadt han är

utomordentligt undersättsig och tjock samt har korta

vingar ; men han flyger med täta vingslag och sy-

nes under flygten använda mycket bemödande. De i
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spetsen utbredda och tvära vingpennorna kunna äfven

bidraga att oka styrkan i de korta vingarna. Om
våren sätter han sig ofta i högsta trädtoppen, vän-

der sig än hit än dit och lockar pä detta sätt honor

till sig. Om hösten och under sträcktiden hoppar

han merendels bland grenarna. Dess lockton är ett

fint pipande : its eller tziss, och då han flyger ro-

par han zick, zick ! Han är ganska skygg och lä-

ter ej gerna Jägaren komma nära.

Födämnen: Dessa bestå i åtskilliga slags frön

och kärnor t. ex. frön af ask, lönn, fur och gran;

hampfrön, rofFrön, kål frön o. s. v. kärnor i rönn-

bär, oxelbär m. m. Då körsbären mogna går han

ined begärlighet efter dem. Likväl förtär han ej sjelf-

va bären eller det så kallade köttet, utan han låter

det falla och behåller stenen, hvilken han med sin

starka näbb skickligt klyfver för att derur uttaga

och förtära kärnan.

Fortplantning: På träd och buskar isynnerhet i

bokskogarna bygger han sitt bo i en klyka mellan

några grenar. Det är konstigt sammanflätadt af ris-

kvistar och invändigt fodradt med fina rötter. Äggen

3 — 5 askegrå, skiftande i grönt med bruna fläckar

och svartblå strek.

Nytta och skada: Dess kött är förträffligt. — Ett

Jitet sällskap af denna fogelart, kan på en kort tid

bortplocka alla körsbären på ett träd. Under detta

arbete sitter foglen helt tyst bland Jöfven och man

märker dess närvaro blott på de nedfallande bä-

ren.
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2. Husfinken. (Fringilla domestica, Linn.)

Artm. Hufvudet ofvan aske.gratt. Kroppen of-
van med svarta och rödbruna fläckar. Ving- och

stjertpennorna svartbruna kantade med rödbrunt. Ett

enda kvitt band Öfver vingen. Längd 6 tum.

Fringilla domestica, Lin. Fn. p. 88- — Retz. Fn. p.

249 -— Nilss Om. Svec. I. p. i4©- — Lath. Jnd.

I. p. 432. — Le Moineau, Buff. Ois. 3. p. 474-
t. 29. f. 1. — pl. enl. 6. f. 1. 2. — House Spar-
row, Lath. Syn. 3. p. 248- Suppl. p. i63. —
Haussperling, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 107.

— Sv. Gräsparfj Graspink, Norr. Hus-Spurv,
Huskald.

Beskrifn. Hannen: Hufvan och halsryggen

askeblå. Bakom ögonen åt sidan af nacken ett ka-

stanjbrunt band som utbreder sig bak ti 11 vid sidan

af halsryggen. Bak ögat en liten hvit fläck. Trakten

mellan ögon och näbb, samt strupen och halsen fram-

till svarta med hvitgrå fjäderkanter ned på halsen.

Tinningarna askegrå. Hufvudets och halsens sidor

ljust askegrå. Ryggen, skuldrorna och vingarna svarta

med breda rödbruna fjäderkanter. De mindre täckfjäd-

rarna enfärgade, skönt kastanjbruna. Ben öfra raden

af vingtäckare vid roten svarta, i yttre hälften hvita,

hvarigenom ett bredt hvitt tvärband öfver vingen.

Öfvergumpen grå. Bröst och sidor smutsigt askegrå-

aktiga. Medlersta delen af bröstet och magen smut-

sigt hvita. Stjertpennorna svartbruna, kantade med

rödbrunt. Längd 6* tum. Stjerten något klufven,

räcker 1 £ t. utom vingarna. 2:dra och 3:dje ving-

pennan lika, längst; i:sta och fyde hka, *°ga ^or*

tare. Mbben svart. Benen ljust köttfärgadc.
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Honan gråbrun på hufvud, halsrygg och öfver-

giinip. Öfver ögat till nacken går ett smutsigt ocker-

gult strek. Tvärbandet öfver vingen smutsigt hvitt.

Kinderna, halsen framtill och sidorna smutsigt aske-

gråaktiga; strupen och magen hvitaktiga. Näbben

ofvan gråbrun, inunder ljusare, vid roten gul.

Varierar tillfälligtvis : A) Helt hvit med hvita

hen och näbb. Mus. Lund. Är Fring. candida Mus.

Cavlss. T. t, 20, — B) Med flera eller färre hvita

fjädrar inströdda bland de vanliga. — C) gulaktigt

hvit med de vanliga färgerna svagt antydda. — D)

Svartbrun.

Vistelseort och lefnadssätt: Gråspinken före-

kommer aldrig i skogarna ; vitan han vistas alltid

vid menniskors boningar, vid torp, gårdar, byar och

städer i Europa från Alperna och Pyrene'erna till

Lappland och Nordlanden. På Skandinaviska halfÖn

förekommer lian allmänt ända till polcirkeln. Inom

denna finnes han mera sparsamt ; men han träffas

dock ännu vid pass en breddgrad nordligare. På

Bodön finnes lian, och man påstår att Vågön i Sal-

ten skall vara dess nordligaste hemvist i denna kust-

bygd. På Lofoden och i Finnmarken synes han al-

drig. Oaktadt han ingenstädes förekommer i skogar-

na på obebodda ställen, så träffas han dock vid de

ensliga skogstorpen, och han äger en förundrans-

värd instinkt att genast uppsöka bebodda platser der

åkerbruk drifves. Man försäkrar att sällan något ny-

bygge finnes, om det också är anlagdt midt i den

vildaste skogstrakt, yid hvilket ej i första eller an-.
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dra året ett par Gråspinkar infinna sig och inrätta

sin bostad.

Vid städer och byar förekomma de talrikt och

qvarblifva i samma trakt hade sommar och \inter.

Om hösten slå de sig stundom sammans i större floc-

kar och besöka de närbelägna åkerfälten samt de vid

dem växande buskar och häckar.

Oaktadt Gråspinken ständigt lefver i grannska-

pet af menniskor, är han dock temligen skygg och

misstrogen, isynnerhet om han märker försal. Dess

flygt är snabb ; men dess gång ovig och hoppande,

och han nästan släpar dervid magen på marken.

Dess sång är föga angenäm ; den består i ett ofta

upprepadt qvitter : Dip, däck, däck, zitschischi. Detta

qvitter hvarmed Hannen tillkännagifver den annal-

kande parningsliden, hör man redan i Februari och

Mars månader då blidt väder inträffar.

Fodämnen : Om våren förtär Gråspinken insek-

ter och larfver, och dermed föder han äfven sina

ungar. Om sommaren förtär han frön af åtskilliga

växter, samt körsbär, vinbär, gröna sockerarter m.

fl. trädgårds växter. Kär säden börjar att mogna,

infinner han sig på åkerfälten och förtär i mängd de

mogna kornen. Om vintren föder han sig af frön

och säd, som han uppsöker på gårdar, i logar, lador,

sädesstackar m. m. Äfven plockar han de korn som

finnas i hästgödseln.

Fortplantning: Gråspinken fortplantar sig två

eller tre gånger om året. De gamla börja redan att

21
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i Mars manad para sig och tillreda sitt bo. Man

känner ingen fogel och i allmänhet intet djur som är

sä brunstigt som Gråspinken. — Sitt bo lägger han

under halmtaken mellan sparrverket, i häl, i murar,

i takrännor, under takskägget, i ihåliga träd o. s. v.

Det består af hö och halm samt är inuti fodradt med

fjädrar och hår. Stundom bemäktigar han sig ett

Svalbo, hvilket han då inreder på sitt vis. Man ser

lätt om en Gråspink bebor ett sådant ; ty då hänga

alltid långa halmstrån utom öppningen, liksom ur

Gråspinkens egna nästen. Äggen 4 — 6 hvitaktiga

stötande i grönt och tätt beströdda med askegrå och

bruna prickar ; de rufvas vcxelvis af begge ma-

karne.

ojfcigt och fångst: Om hösten då de samlat sig

i flock kan man med ett skott fogeldunst nedlägga

ett stort antal. Om vintren då snön betäcker mar-

ken beströr man en plats på gården med agnar och

hafra ; Gråspinkarne samlas då snart och sätta sig

mycket tätt tillsammans, så att man med passande

hagel och med en bössa af temlig grof kaliber kan

fälla 4° """ 5° i skottet. Äfven om man anlägger

ett slagnät vid en sådan med agnar och hafra be-

strödd plats, kan man fånga en mängd Gråspinkar,

Gulsparfvar, Kornsparfvar, Bofinkar m. fl. Har man

ej slagnät, så kan man nyttja ett såll hvilket man

uppställer med en pinne under kanten, och i pinnen

binder man ett snöre, hvarmed man på afstånd kan

nedfälla sållet. — I lador och stall fängar man dem

om natten på det sätt att en person ställer sig i en
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vrå med en lyckta som endast har glas på en sida ;

en annan person drifver med en stång Gråspinkarna

fram ur sina gömställen. De flyga då efter ljusske-

net vid lycktan, der en tredje griper dem. — Med

Limspön kan man, enligt min erfarenhet, lätt fånga

dem på följande sätt : Man tager ett träd, t. e. en.

pilgren af 3 — 4 alnars längd och med många samt

utspärrade smågrenar och qvislar. Dessa bortskär

man en tum från deras ursprung och tillspetsar stub-

barne. Derefter lager man några årsskott af fläder,

skär dem i tums långa stycken och fastar ett stycke

på hvarje stubbe efter de bortskurna qvistarna. Se-»

dan tillspetsar man sjelfva trädet, gör hål med en

jernstång, (om marken är frusen) och sätter det fast

i jorden på en gård eller annat ställe der Gråspin-

kar vistas. Derefter tager man raka tunna pilqvistar

af 10 — 12 tums längd, tillspetsar dem i den tjoe«

käre ändan, beslryker dem med stark fogellim och

sätter dem mycket fast in de nämnda fläderstycken.

Sedan drifver man Gråspinkarna sakta mot trädet

och det lyckas merendels snart att få en eller annan

att sätta sig derpå. Det behöfves ej mer än en ; ty

så snart denne vill hoppa från den qvist der han

satt sig, och märker sig sitta fast, skriker han ge-

nast af alla krafter och flaxar med vingarna. De an-

dra Spinkarne som höra dessa nödrop vilja veta

hvad som felas kamraten, och samlas kring honom

på trädet. Hvar och en som der sätter sig blir fast,

och börjar genast på lika sätt skrika med full hall.

Inom ett par minuter samlas allt hvad i grannskapet
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finnes af Gråspinkar, Gulsparfvar m. m. Det gräsli-

ga Tskriket ditlockar äfven Skator, Kråkor m. fl. som

i sin mån bidraga att öka larmet. Limspöträdet blir

slutligen så fullt att ej flera Spinkar kunna rymmas

derpå *).

Nytta och skada: Köttet, isynnerhet af de yngre

kan åtas och år sundt. De rensa fruktträden och

marken från en mängd skadliga insekter och larver

;

men de förtära äfven nyttiga växter, såsom socker-

arter, körsbär, nyss uppkomna köksväxter, frön af

hamp m. m. Äfven förtära de säd både på fältet och

i ladorna. Deras stora nytta torde dock uppväga

den skada de göra. Likväl bör en förståndig Landl-

lnuhålJare söka förekomma deras allt för starka till-

växt. Då de fått vana att besöka körsbärsträden

eller de besådda trädgårds-sängarne, har man ej säk-

rare medel att förekomma den skada de der kunna

göra, än att kasta ett nät öfver hvarje träd, och äf-

ven spänna nät öfver sängarna. Vid skräckbilder el-

*) Till fogellim har jag nyttjat blott Linolja, hril-

ken jag låtit koka i flera timmar, då hon blifvit tjock

och seg. Den kokas på glöder utan låga ; ty lågan itän-

der den genast. Om detta sker släcker man medelst
ett lock eller en botten som man lägger öfver kärlet.

Att förekomma det fogellirnmen ej må bli för tjock

och hård, neddoppar man tid efter annan i den kokan-
de oljan en pinne, låter honom kallna i luften och för-

söker derefter med fjugrarne om limmen är nog seg

och stark. Med denna fogellim fångar man de fle?ta

slags mindre fog lar. Vanligen sätter man Lockfogel un-
der limspöträdet och låter spöna sitta så löst att de
genast nedfalla, så snart en fogel sätter sig på dom.
Han slår då liften vingarna fasl, och fångas så mycket
säkrare.
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ler så kallade Hampspöken som uppställas, för att

afvärja dem, vänja de sig snart.

5. Pilfinken. (Fringilla montana, Linn.)

A r t m. Hufvudet o/van mörkt rödbrunt ; dess
sidor, samt en i nacken a/bruten lialsring, hvita med
en svart fläck på tinningarna, öfra kroppsdelarna röd-
bruna med svarta fläckar, d/ver vingen två hvita

tvärband. Längd 5f tum.

Fringilla montana, Lin. Fn. p. 88« — Retz. Fn. p.
i5o. — Nilss. Orn. Sv. I. p. 142. — Lath. Ind.

I. p. 433. — Le Friquet, Buff. Ois. 3. p. 489. t.

29. f. 2. — Pl. enl. 267. f. 1. — The tree~

sparrow, Lath. Syn. 3. p. 252. Suppl. I. p. 163.— Feldsperling, Bechst. I\
Taturg. Deut. 3. p. 124..— Sv. Fältsparf, trädsparf; Skån. Ptlsparf.

Tysk Sparf.

Beskrifn» Hufvudet och halsen ofvan mörkt

rödbruna eller kopparröda. Trakten mellan näbben

och ögat, en fläck på öronöppningen, samt under-

hakan och strupen svarta. Hufvudets sidor för öf-

rigt rent hvita med ett halsband af samma färg, en-

dast på halsryggen afbrulet. Byggen och skuldrorna

rödbruna med svarta fläckar. Vingarna och stjerten

svarta med rödbruna fjäderkanter; de större ving-

täckarne af samma färg, men med hvita spetsar,

hvaraf två hvita tvärband öfver vingen uppkomma.

Bröstet askegrått. Magen hvit. Näbben svart, vid ro-

ten på sidorna merendels gul. Iris brun. Benen grå

eller blekt kötlfärgade. i:sta vingpennan litet korta~

re än 2*.dra, som jemle 3:dje är längst. Stjerten nå-

got rundad räcker i\ tum utom vingarna.
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Honan är knapt märkbart skild från Hannen ;

dock är den hvita lärgen på hufvudets sidor ej så

ren, och halsbandet kortare.

Virkvar tillfälligtvis med flera eller färre hvi-

ta fjädrar bland de vanliga ; stundom helt hvit.

Stundom de vanliga färgerna svagt antydda: Hufvu-

det ofvan samt strupen bruna ; rygg, skuldror och

©fvergump rostbruna med bleka kanter ; vingar och

stjerl hvitaktiga, vingpennorna med rostbruna kanter.

Vistelseort och lefnadssätt : Trädspinken förekom-

mer mycket allmänt i de södra trakterna af vår

halfö. Äfven finnes han i de nordligare ; dock äv

dess gräns åt norden ännu icke bestämd. I Skåne

ser man honom öfverallt i trädgårdarna, i buskarne

och häckarne vid åkerfälten, i skogsbrynen och i de

rid vägarne planterade pilträden. Vid byarne och

städerna förekommer han isynnerhet om vintren tal-

rikt, stundom talrikare än den föregående *). Denna

»rt är ganska sällskaplig och lefver ständigt tillsam-

mans i flockar, undantagande under fortplantningsti-

den då han träffas parvis. Han är muntrare och

Jifligare än den föregående ; dess flygt är snabb,

men dess gång hoppande och oskicklig. Dess lockton

liknar Gråspinkens, och äfven dess vårqvitter har

mycken likhet med dennes. Hos oss qvarblifver han

hela året och flyttar icke bort.

Fodätnnen: Om våren och sommaren förtär han

en mängd skadliga insekter och larver, om hösten

*) H:r Temminekt uppgift i Man. d'Ornitb. I. p. 355,
att Trädspinken aldrig förekommer i städer eller f>yar,

inträffar således icke med dess lefnadssätt hos oss.
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begifver han sig i stora flockar ut på åkerfälten och

föder sig af korn, hafra, hvefe o. s. v. Äfven förtär

han frön, s. s. hampfrön, tistelfrön o. s* v. Om vin-

tren besöker han, i sällskap med Gråspinken, ladu-

gårdarna och upplockar vid stallen och logarna de

korn han finner. Äfven besöker han alträden i säll-

skap med Siskan och förtär alfvön.

Fortplantning : I ihåliga träd, isynnerhet gamla

pilträd, lindar eller fruktträd tillreder han sitt bo.

På ett underlag af strån, mossa, fjäder och hår läg-

ger honan 5 — 6 grå med mörkgrått och brunt mar-

morerade ägg. Be rufvas vexelvis af begge könen och

dessa uppföda äfven gemensamt sina ungar med in-

sekter och larver.

Nytta och skada ; I trädgårdarna förtär Träd-

spinken en mängd skadliga insekter och larver, isyn-

nerhet der han uppföder sina ungar. Han bör der-

före såsom en ganska nyttig fogel i trädgårdarna fre-

das. Men på de åkerfält som äro belägna vid häckar

och skogsbryn, gör han stundom skada på säd, ham-

pa m. m. — Dess kött är mer smakligt än Grå-

spinkens.

tfagt och fångst: Om vintren då de äro sam-

lade i stora täta skaror, kan man lätt med fogeldunst

nedlägga ett stort antal i hvarje skott, isynnerhet om

man på en fläck undansopar snön och strör agnar

och korn. Äfven fångar man dem då med slagnätet.

Med limspön fångas de liksom föregående art.
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4 # Grönfinken. (Fringilla chloris, Mey.)

Art m. De yttersta vingpennorna i yttre kanten

och stjertens sidopennor vid roten gida. Hannen grön
med gul anstrykning. Honan gråbrun med mindre
grunt. Längd (5 tum.

Loxia chloris, Lin. Fn. Sv. p. 82. — Retz. Fn. p.

3 3G. — Nilss. Orn. Sv. I. p. i3il — Lath. Ind.

I. p. 382. •— Fringilla chloris Meyer Vögel Liv -

u. Eslhi. p. 76. — Le fot-dier, Ruff. Ois. 4- P*
172. t. i5. pl. enl. 267. f. 2. — Greenfinck, Lath.

Syn. 3. p. 1 34- Suppi. p. i52. — GrUner Kem-
beisser öder Griinling, Bechst. N. D. 3. p. /p- —
Sv. Svenska. Skån. Gröning. Norr. Svensk Irisk.

Beskrifn. Hannen: Hufvudet, halsen, ryggen

och skuldrorna samt alla undre kroppsdelar gråak-

tigt gröna med gul anstrykning som år starkast på

bakre ryggen, de mindre vingtäckarne och bröstet.

Öfvergumpen och magen gröngula. De större ving-

täckarne, sljerttäckarne och yttre fanet af de inre

vingpennorna askegrå. Vingleden, de yttre vingpen-

nornas yttre kanter samt stjertens sidopennor från

Toten öfver midten skönt gula. För öfrigt äro stjert-

och vingpennor svartbruna. Undergumpcn hvit med

gul anstrykning. Näbben och benen köttfärgade. Iris

brun.

Honan brungrå, ofvan mö'rkare, inunder hicka-

Te, med gröngul anstrykning isynnerhet på öfver-

gumpen, de mindre vingtäckarne, bröstet och magen.

Stjertens sidopennor vid roten oeh de yttre vingpen-

norna i yttre kanten blekt sula.

Varierar tillfälligtvis : helt hvit eller gulaktigt

hvit, stundom brokig.
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Vistelseort och lefnadssätt : I det siMra Sverige

har jag aldrig träffat denna Art om sommaren ; men

om vintren infinner han sig här, likväl icke talrikt.

Sommaren tillbringar lian i halföns medlersta och

nordliga trakter samt förekommer der, äfven norr

om Fjällryggen. Han vistas hellre i skogshryn och

Lusktraktcr som gränsa till fält, der han brakar sö-

ka sin näring, än i stora och höga skogar. Om hö-

sten och vintren dä han infinner sig i Skåne uppsö-

ker han merendels frön af tistel, karborrar och an-

dra fröbärande växter. Vid denna årstid är han föga

skygg och föga liflig ; om sommaren deiemot är han

mer vild och rädd. Dess flygt är tung och han skri-

ker derunder £?äck, £fäck. Dess lockton är eljest

Svoinz. Hannen sjunger i grannskapet af sitt bo

ganska flitigt och dess sång är icke oangenäm.

Flidämnen: Alla slags oljaktiga frön, såsom hamp-

frÖn, linfrön, roffi ön, kärnorna af enbär, frön af ti-

stel ra. m. Om viniren förtär han äfven trädknoppar.

Fortplantning; Han lägger vanligen två kullar

om året. Sitt bo bygger han i buskar, träd eller

häckar. Det är konstigt bygdt af lafvar och ull samt

invändigt belagdt med fina rötter och hår. Äggen

4 — 6 silfverfärgade med ensliga bruna och violetta

prickar.

Fångst : Med limspön som man om vintren läg-

ger öfver karborrar m. m. Äfven med lockfogel på

limträd.

Nytta: Denna art blir i bur och voliere gan-

ska tam och kan lära att flyga ut och in samt att

efterpipa arier m. m.
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II. Egentliga Finkar:

Näbben bildar en ordentlig kegla som på alla

sidor innesluter af rata linier. öfverkäken

sällan längre än underkäken^ och äfven i spet-

sen helt rät.

5» Bofinken, (Fringilla Ccelebs, Lin.)

Artrn. Ryggen kastanjbrun eller gråbrun med
grön ofvergump. Hitfvudet och halsen ofvan på Han~

nen askeblå, på Honan gråbruna, fångarna svarta

med två hvita tvärband. De två yttersta stjertpennor-

na snedt hvita. Längd 6 ^ tum.

Fringilla Coelcbs, Lin. Fn. Sv. p. 85. — Retz. Fn. p.

243. _ Nilss. Orn. Sv. I. p. i38« — Lath. Ind.

I. p. 437- — Le Pincon, Buff. Ois. 4- p- ,09- —
f. 4. — PI. enl. 54. f. j. — Chafinch, Lath.

Syn. 3. p. 257. — Suppl. I. p. 1 65. — Getnei-

ner Fink, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 'jS. •— Sy.

Bofink. Sinål. Hamptätting.

Beskrifn. Gammal Hanne om våren: Pannan

svart. Hufvudct och halsen ofvan rent askeblå. Byg-

gen och skuldrorna kastanjbruna, hvilken färg på

bakryggen öfvergår i grönt. Hufvudets sidor rödbru-

na. Halsen framtill, bröstet och sidorna köttfärgadt-

rödbruna, hvilken färg blir blekare på magen och

öfvergår i hvitt på undergumpen. Vingarna och

stierten svarta. På vingarna tVå hvita tvärband af

h vilka det främre är bredast. De två yttersta st jer t-

pennorna hafva en vigglik hvit fläck från spetsen till

roidten, och den tredje stundom en liten fläck i yl-

tersta spetsen. De två medlersta brunaktigt askegrå.

Näbben mörkblå. Iris kastanjbrun. Benen bruna.
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Bönan är något mindre, har hufvudet och hal-

sen ofvan samt ryggen och skuldrorna gråbruna med

olivgrön anstrykning. Hufvudets sidor, halsen och

bröstet grå med olivgrön anstrykning. Strupen, ma-

gen och medlersta delen af bröstet smutsigt hvita.

Af tvärbanden öfver vingen är det främre mindre

bredt och det bakre gulaktigt Näbben om våren

gråbrun, om vintren hvitaktig.

Hannen om hösten: efter ruggningen hafva de

svarta fjädrarna på pannan gråbruna, de askeblåa på

bufvud och hals kastanjbruna och de kastanjbruna

på ryggen ljusare kanter. Äfven de undre kropps-

delarne hafva bleka, grå kanter. Det bakre viug-

streket gulaktigt. Näbben om vintren hvitaktig. Först

mot våren, då nämnde fjäderkanter fällas, får foglen

den först angifna färgen.

Vistelseort och lefnadssätt : Bofinken tillhör me-

ra de sydligare än de norra trakterna af vår halfö.

I den högre Norden har Bergfinken, dess närmaste

anförvandt, intagit dess plats. Likväl förekommer

Bofinken temligen allmän ända upp mot polcirkefn
;

men inom denna träffas han sällan, åtminstone i kust-

trakterna. I det södra Sveriges skogar förekommer

han allestädes, så väl i barrskogar som löfskogar. Re-

dan mot slutet af September börjar han att samla sig

i flockar på Skånes åkerfält och i Oktober stryker

han kring i stora skaror, ofta i sällskap med Berg-

finken. Då vinterkölden börjar, flytta de%nesta åt

sydligare Länder ; men några qvarblifva, åtminsto-

ne i Skåne äfven under de strängaste vintrar och
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träffas då i trädgårdarne, vid lmsen och på vägarna.

De som flytta bort om hösten, återvända tidigt om

våren, ncml. redan i Mars månad. Liksom hos flera

fogelarter flytta de olika könen i skilda flockar. Han-

narna flytta förr bort och återvända tidigare än Ho-

norna. Redan i första hälften af nämnde månad då

någon vacker solskensdag inträffar, får man höra

Bofinkens sång från trädtopparna, och af denna ra-

ska och muntra sång genljuder under de följande-

månaderna livar je skog och h varje lund. Under fort-

plantningstidcn intager dock hvart par sitt eget lilla

distrikt och tåler ej att andra besöka det ; sker det-

ta, så uppkommer genast strid, hvarunder de stun-

dom rätt illa bita hvarandra.

Födämnen : Insekter och larver, men isynnerhet

oljaktiga och mjöliga frön och korn : frön af gran,

fur, al och björk ; hafra, hampa och åtskilliga slags

vilda växtfrön m. m hvilka de merendels upplocka

på marken. Om vintren flyga de på rönnträden oci*

de ännu qvarsittande bären ; äfven uppsöka de haf-

rtkorn i hästgödseln på vägar, vid stall och lador

m. m.

Fortplantning : Bofinken bygger sitt bo på gre-

narne af träd och buskar, än högre än lägre. Det

är halfrundt till lönnen och skickligt sammansatt af

mossor, lafvar, grässtrån, fina rötter och växtfjun,

samt inuti fodradt med hår eller fjäder. IS'edti'11 är

det med .spindel viif, hår m. ra. fastadt till grena rne.

Äggen 3 — 5 ljusblåakligt gröna med glesa svart-

bruna punkter och stick. Hanne och Hona bygga
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boet, rufra äggen och uppföda ungarna gemensamt

och med lika sorgfallighet. De lägga tvä kullar om

året, och man har gjort den anmärkning att nästan

blott Hannar finnas i den första kullen oeh Honor i

den sednare. Äggen rufvas fjorton dagar.

Fångst : Om våren fångas de på limspön med

lockfogel ; om vintren med slagnätet på gårdar o.

s. v. der man utstrött hafra.

Nytta och skada: Köttet är läckert; om hö-

sten äro de fetast. Deras sång är angenäm och de

hållas derföre ofta i bur. På hampfrön samt frön

af trädgårdsväxter göra de stundom skada.

6. Bergfinken. (Fringilla montifrin-

gilla, Linn.)

Artm. Strupen, bröstet och skuldrorna rostgu-

la; öfvergtmipen och magen hvita. Hufvudet ochfram-
ryggen på Hannen starta, på Honan rostgrå med
svarta fläckar. Längd 6 — 6 1 tum.

Fringilla montifringilla, Lin. Fn. p. 85. — Retz. Fn.

p. 244- — Lath. Ind. Orn. I. p. 4^9. — Car-
duclis Lulensis, Puidb. av. pict. föl. 88, öfra figu-

ren ; derifrån : Fringilla Lulensis, Lin. Fn. p.

86. — JRetz. Fn. p. 245, samt tab. f. 2. — Pin-
con d'Ardennes, BufF. Ois. 4- P- I2 3. — I*'- en '-

54. f- 2. — 7he Brambling, Lath. Syn. 3. p.

261. — Der Bergftnk, Bechst. INaturg. Deut. 3.

p. 97. — Sv. Bergfink, Norrqiint. Norr. Qyäker-

Beskrifn. Hannen i vårdrägt: Hufvudet och

halsen ofvan och på sidorna samt främre ryggen

svarta med blå glans; — stundom synas spår efter

de rostbruna fjäderkanterna. Skuldrorna, bröstet och

strupen gulaktigt rostbruna. De minsta vingtäckar-
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ne gula. Bakre delen af bröstet samt magen hvita.

Undergumpen hvit stötande i brungult. Öfvergumpeu

hvit på sidorna svart. Öfre stjerttäckarne svarta med

hvitaktiga spetsar. Vingarna svarta med två tvärband,

af hvilka det främre är bredast och hvitt, det bakre

smalare och rostgult ; de inre vingpennorna med

breda, de yttre med smala rostgula kanter; de tre

yttersta för Öfrigt helt svarta ; de följande med en

hvit fläck i yttre fanet framom midten. De undre

vingtäckarne skönt gula. Stjerten klufven , svart;

den vttersta stjertpennan utvändigt hvit ett stvcke

från roten ; de två medlersta kantade med hvitgrått.

ISäbben blåaktig, mot spetsen svart. Iris brun. Benen

brunt köttfärgade. Längd 6£ tum.

Bönan; Hufvndet ofvan rostgi ätt med ett bredt

svart band på hvardera sidan af hufvan från näsbor-

rarne till halsryggen. Halsen ofvan och på sidorna

för öfrigt askegrå. Ryggens fjädrar svartbruna med

rostgrå kanter. Strupen och Öfra delen af bröstet

gråaktigt roslgula. Skuldrorna och två band öfver

vingen rostgula. Det öfriga liksom hos Hannen.

Anm. Om hösten efter ringningen äro alla svarta

fjädrar på de öfra kroppsdelarnc hos Hannen försedda med
hreda rostgrå kanter, och dess rostgula fjädrar äro kantade

med grått, hvarigeuom färgen synes mindre liflig. Dess*

kanter afnötas under vintren, så att foglen om våren visar

sig i den heskrifna drägten.

Vistelseort och lefnadssätt: IVorrqvinten lefver

om sommaren i skogarne i de norra trakterna af vår

halfö. Endast höst och vår under sina vandringar,

samt stundom under vintren, träffas han i Sveriges

sydliga landskap. Eljest tillbringar han vanligen vin-
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tren i Tyskland och Frankrike, och någon gång blir

ett eller annat par qvar i Thuringer skogen under

sommaren och fortplantar sig der. I April och i bör-

jan af Maji återvänder denna fogel till vår halfö fa-

miljvis eller flocktals. Redan i början af Junii har

han parvis skilt sig i skogarna norr om Dowrefjäll,

samt i Nordlanden, Lappland och Norrland. På si-

dorna af fjällen går han så högt upp som björken

växer. Dess vårläte, som man äfven får höra under

dess vandringar, är ett sqväkande ofta upprepadt :

Qyääkl Dess lockton är eljest Svoinz. I sitt l«f-

nadssätt har han största likhet med Bofinken hvars

ställe han i Norden synes hafva intagit ; och han är

i sin hembygd ännu mindre skygg än denna. Redan i

medlet af September samlar han sig i stora skaror

på Skånes åkerfält, isynnerhet i skogstrakterna. Van.

ligen flyttar han bort före vintrens annalkande ; men
1819

under vintren då väderleken i November och
I{S20

December var ganska lindrig och en ovanlig mängd

bokollon fanns, qvarblefvo tallösa skaror af Bergfin-

ken i Skånes bokskogar och gjorde otrolig skada ge-

nom att uppäta Ollonen för de redan på skogarna

fördelta Svinkreaturen. Om aftnarna sökte foglarne sig

hviloplats i någon skog eller lund af barrträd, och om
rnornarna återvände de till bokskogarna. Efter Ny-

året 1820, då snö och starkt frost inföll, försvun-

no de alla nästan på en gång *). Vid samma tid

*) Ingen, icke en gång de äldsta Landtroän, kunde på-

minna sig att någonsin hafya sett dessa foglar i sådau
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»om Bokskogarna härjades, hemsöktes äfven säcJes-

stackarne vid gårdarna på slättbygden af samma fo-

gelart.

Fodämnen: Dessa åro de samma som Bofinkens,

neml. om sommaren insekter, om hösten frön, korn

m. bo. , om senhösten och vintren isynnerhet bok-

ollon.

Fortplantning: I Juni månad finner man dess

bo, på grenarna af en björk, eller ett barrträd. Det

liknar fullkomligt Bofinkens bo är bygdt af mossa

och lafvar samt inuti belagdt med hår, fjäder eller

vill. Äggen 5 — 7 grönaktiga, otydligt marmorerade

med grå brunt samt tecknade med glesa, lefvcrbruna

prickar. Honan har, under liggtiden, samma smäk-

tande lockton som Bofinken. Ungarna uppfödas med

Insekter.

Fångst: Under flyttningstiden kunna de fångas

med leekfogel på limspön. Då de flyga i stora täta

skaror kunna de i mängd nedskjutas med fogeldunst.

Nytta och skada : Köttet är bittert ; men finnes

af somliga icke just oangenämt. — Den skada de

göra på Bokskogarna under goda ollonår, är förut

nämd.

mängd i bokskogarna om vintren. Deras qvarsttnnande

här kunde ej hafva till grund den lindriga vintren

$

ty den har ofta varit lindrigare. Men i mannaminne
Kade ej en sådan mängd bokollon funnits i Skånes sko-

gar. Det var således tydligt derföre som foglen blef

cjvar. Äfven i Tyskland och Frankrike tillbringar han
vintren blott i de skogar der ollon finnas. Han före-

kommer »Ålades ej alla är i samma trakt.
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7. Snöfinken» (Fringilla nivalis, Linn.)

A r t m. Hufvudet och halsen askegra. Ryggen
brun. Vingpennorna af andra ordningen samt stjcrtens

sidopennor hvita. De o/riga vingpennorna och de tvä
medlersta stjcrtpennorna svarta. Längd 7 a tum.

Fringilla nivalis, Lin. Syst. J. p. 321. — Nilss. Orn.
Svec. I. p. i34 (Honan). — Le Pinfon de Neige
ou Niverolle, Buff. Ois. 4- P- »36. — Snow-Finchj
Lath. Syn. 3. p 264. — Qros-bec niverolle, Tem.
Man. d'Orn. I. p. 362. — Der Schneefinh, Bechst.
Kat. Deutschl. 3 B. p. 1 36. — Sv. Snöfink.

Beskrifn. Hufvud och hals blåaktigt askegrå.

Ryggen, skuldrorna och de innersta "vingpennorna

bruna, kantade med rostgrått. Vingpennorna af för-

sta ordningen och de två medlerta stjertpennorna

svarta; de andra i spetsen svarta. Vingpennorna af an-

dra ordningen, täckfjädrarne och de öfriga stjertpen-

norna rent hvita. Öfra stjerttäckarne till största de-'

len svarta ; de undra hvita med bruna spetsar. Un-
derhakan och strupen svarta med hvitgrå fjäderkan-

ter ; de öfriga undra kroppsdelarna hvitaktiga, stö-

tande i askegrått. Näbben gul, med brunaktig spets.

Benen svarta. Hannen om vintren.

Honan: Hufvudets oeh halsens askegråa fä'rg

blandad med brunt. Underhakan och strupen hvit-

aktiga. Vingarne och de två medlersta stjertpennor-

na svartbruna.

Vistelseort : Snöfinken bebor de högsta bergen i

Europa, neml. Alperne och Pyrenéerna. Äfven före-

kommer han i norra Amerika och på det norra Eu-

ropas fjällar ; men här är han mycket sällsynt, och

22
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är Lin nu aldrig sedd i de sydligare landskapen under

flvttningstiderna. Han är en af Skandinaviens sällsyn-

taste foglar.

Födämnen : Insekter, frön och korn.

Fortplantning: Säges bygga sitt bo på klippor-

na eller i deras springor. Äggen 3 — 5 blekgröna,

beströdda med orediga fläckar och askegrå punkter,

blandade med mörkgröna fläckar.

8. Hämpling-Finken. (Fringilla can-

nabina, Linn.)

Artm. Strupen hvitaktig och fläckig. Ryggen
kastanjbrun ; hufvudet och halsen grå. Bröstet och pan-

nan på Hannen blodröda, på Honan brunfläckiga.

Stjertpennorna samt de yttre vingpennorna svarta med
hvita kanter. Näbben om sommaren blåaktig, om vin-

tren hvitgrå. Längd 5 i — 6 tum.

Fringilla cannabina, Lin. Fn. Sv. p. 87. — Retz. p.

247. — Nilss. Orn. Sv. I. p. i44- — Lath. Iud.

Orn. I. p. 4^8. — Fringilla Linota, Lath. Ind.

I. p. 4^7- — La grande Linotte de vignes, Buff.

Ois. 4. p. 58. — PI. enl. 485. fig. 1. et i5i. f.

1. 2, — Greater redheaded Linnet or Redpole,

Lath, Syu. 3. p. 3o4- Suppl. p. 176. — Gcmei-
ner Hamfling, Bechst. JNaturg. De ut. 3. p. i4'«

— Sv. Hämpling.

Beskrifn, Gammal Hanne i vårdrägt: Fram-

delen af hufvudet ofvan, samt bröstet framtill och

på sidorna blodröda. Hufvudet för öfrigt och hals-

ryggen askegrå. Ryggen, skuldrorne och vingtäckar-

ne kastanjbruna. Underhakan och strupen hvitakti-

ga, med brunaktiga små fläckar. Bröstet i midten,

samt magen och undergumpen hvita ; sidorna rost-
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gulaktiga. Vingpennorna svarta; de af första nid-

ningen, isynnerhet de medlersta, i yttre kanten hvita ;

de af andra ordningen i spetsen urnupna och der

kantade med hvitt, i yttre kanten rostgråaktiga.

Stjerten tvåklufven ; dess pennor svarta, i yttre och

inre kanten hvita. De öfra stjerttäckarne svarta med

hreda kanter; de undra hvita, ofläckade. Näbben

tjock, trind och spetsig, ofvau mörkt blåaktig, inun-

der blek. Benen köttfärgadt bruna. Iris brun. Längd

nära 6 tum ; vingbredden g i tum.

Gammal Hona i sommardrägt : Hufvud och

halsrygg brunaktigt askegrå, beströdt på dess främre

del med svartbruna fläckar. Underhakan och stru-

pen hvitaktiga med bruna småfläckar. De undra

kroppsdelarne rostgulakliga eller blekt rostbruna isyn-

nerhet på bröstet och sidorna. Mage och undergump

smutsigt hvita. Undre stjerttäckarne hvitaktiga med
en svartaktig fläck åt spolen. Rygg, skuldror och

vingtäckare kastanjbruna med ett mörkare brunt strek

åt midten af hvarje fjäder. För öfrigt lik Hannen.

Hanne om hösten efter ruggningen: Den blod-

röda färgen på pannan och bröstet synes icke utan

då fjädrarna skiljas åt ; ty de smutsgula fjäderkan-

terna äro så breda att de dölja densamma. Halsryg-

gen och hufvudets sidor askegrå; hufvudet ofvan

tecknadt med svarta fläckar. Ryggen rödbrunaktig

med mörkt kastanjbruna långsfläckar. Bröst och si-

dor smutsigt rostgula, strupen blekare, med bruna

fläckar. Stjertens öfra täckfjädrar midtåt svarta med
rostgulaktiga kanter. De medlersta stjertpennorna,
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samt de andra mot spetsen, kantade med rostgulak-

tigt.

Anm. De smutsigt gulattiga kanterna på pannans,
Jirostets och ryggens fjädrar fällas mot våren så att foglcn
miller fortplantningstiden får den förut angifua färgen.

Ungarna före första ruggningen: Hufvud och

hals smutsigt ljusgrå med mörkare långsstrek. Rygg

och vingtäckare brungula med svartaktiga fläckar.

De större vingläckarne och de inre vingpennorna med

rödbruna yttre kanter och brungula spetsar. Öfver-

gumpen oredigt fläckig med hvitaktigt och brunt.

Alla undre kroppsdelar smutsigt hvita med grågul

anstrykning och bruna långsfläckar på bröst, sidor

cch undre stjerttäckare. Näbben efvan hornfärgad,

inunder blek. Benen rödgrå.

Vistelseort och lefnaässätt: Hämplingen tillhör

mera de södra än de norra delarna af vår halfö. I

Skåne och de öfriga södra Landskapen i Sverige träf-

fas han allmänt. Äfven förekommer han i det syd-

liga Norrige ; men norr om Dovvrefjäll kan jag icke

påminna mig att hafva sett honom. Om sommaren

i>ebor han skogar isynnerhet skogsbryn och buskmar-

ler; om hösten samlar han sig i stora flockar och

ströfvar kring åkerfälten; om vint ren träffar man

äfven en del qvar ; men största delen tyckas under

denna årstid lemna oss och flytta åt sydligare Län-

der. Dessa återvända i medlet af Mars månad och

låta redan då höra sin angenäma sång från träden i

trädgårdar och lundar. Denna sång består af höga,

rena flöjttoncr och har flera afvexlande strofer.
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Fddamnen : Dessa bestå i växlfrön af åtskilliga

slag, äfven hampfrön ocb linfrön. Om vintren för-

tära de derjemte äfven trädknoppar. I. bur under-

hållas de med frön af åkerkål, åkersenap, roffrön o.

s. v. Hampfrön skada dem. De böra ej fodras lör

starkt, eljest blifva de alltför feta, och dö. De bada

sig i sand och vatten. Salt är för dem ett godt prse-

servativ för åtskilliga sjukdomar.

Fortplantning: De bygga sitt bo i buskar och

häckar. Det är väl bygdt och består utvändigt af

grässtrån, mossa, fina gräsrötter, tistelfjun m. m. och

är invändigt fodradt med ull och hår. Äggen 5 — 6

blåaktigt hvita, på den tjockare ändan tätt beströd-

da med köttröda punkter. Sällan äro äggen ofläcka-

de. Vanligen läggas två kullar om året och ungarna

uppfödas med växtfrön. De para sig i bur med ka-

nariefoglar och frambringa bastarder.

Fångst : Om våren kan man fånga dem på fo-

gellim med lockfogel. Om vintren strör man frön af

tistel, åkerkål m. m. , anlägger dervid ett slagnät

och sätter en lockfogel i bur. De samlas då ofta på

lockmaten och fångas med nätet.

Nytta och skada : Deras sång är angenäm, hvar-

fore de ofta underhållas i bur. De gagna äfven ge-

nom att förtära en mängd ogräs-frön. De skada

köksväxterne, lin- och hamplanden, genom att upp-

äta frön.

9. Gulnäbbade Finken. (Fringilla

flavirostris, Linn.)

Artm, Ofvan svart med rostgulaktiga fjäder-
kanter i strupen rostgul ofläckad} bröstet och sidorna
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rostgula med bruna fläckar. Magen och undergumpen
hvita ; vingpennorna och stjertpennorna svarta, de med-
terstä kantade med hvitt. Längd 5J- tum.

Fringilla flavirostris, Lin. Fn. Sv. p. 87. , bvartill be-
skrifinngen är lagen af Rudbecks Aves pic . fol.

58, der foglen kallas: "Fringilla fusca rostro fla-
vicante. Svedis Riska". — Fringilla flavirostris,

JNilss. Orn. Syec. I. p. x 46. t. 4. — Pallas Reise
II. p. 710. — Muller Prodrom. p. 32. — Meyer*
Ztisätze u. Jiei iclitig. p. 54. — Gråa Irisk (Frin-
gilla flavirostris) , Giinner. i Leems Lappm. p.

a56. not. — Fringilla montium, Temminck Man.
dOinith. I. p 368. — The Tvite, Pen. Brit.

Zool. I. p. 346. t 53- —- Aret. Zool. 2i p. 38o.C— Sv.Riska; Siseronnika ; Gulnäbba; Skjäska.

Anm. Herr Temminck har, i i:sta upplagan af sin
Man. d'Ornith. p. 208, med flere Ornithologer begått det
misstag att förblanda Linnés och P»llas's Fringilla
flavirostris med Fring. linaria. I andra uppla-
gan har han väl upptagit foglcn som skild art; men icke
under namn af F r. flavirostris, Lin. utan af Frin-
gilla montium Ginel , — en benämning som han i

förra upplagan hänförde som synonym till Fring. c a n-
nabiua. Man inser ej rätt hvarföre H:r Tern. undvikit
det Linneanska namnet, då det likväl är både äldre och
vida mer charakteristiskt samt säkert är det han valt. Ty,
att sluta af Ginelins diagnos på Fring. montium:
gutture et pectore nigricantihus, så synes den
ej gerna kunna vara identisk med den Linneanska Fring.
flavirostris, hvilken dock H:r Tern. beskrifvit. Det
H:r Tern. bebagar påstå i Anm. sid, 3Gy, att neinl. Fring.
flavirostris är helt simpelt en Gr ås i sk a (Fring.
Linaria), är alldeles orikligt. Ingen enda Författares
Fring. flavirostris är en Fring. linaria; men
väl har den rätta Fring. flavirostris hos en och an-
nan, — hvaribland äfven H:r Tem. är, — fått uppträda
som synonym under Fr. linaria. Ty livad Retzii Fr.
flavirostris i Fauna Svec. fig. 1. beträffar, så är den
så mycket säkrare identisk med Linnés Fring. flavi-
rostris, som den just är eu copic, — ehuru illa gjord,—
af den samma figur hos Rudbeck, efter hvilken Linné in-
förde sin Fring. flaviro stris i Fauna. Copicn har
blifvit Sal. Prof. Retzius meddelad af D:r Lindroth, och
criginalct, hvari man lätt igenkänner den rätta Fr. fl a-
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virostris, är märkt af Rudbecks egen hand med sam-
ma diagnos, som den Linné i Fauna anför. Man kan såle-

des ej tvifla på att Rudbecks figur tillhör Linnés fogel, och

då Relzii figur är deraf en copie, så måste hon väl äfveu
höra räknas till samma art.

Beskrifn. Näbben kort, rak, trind och spet-

sig, gul med svartaktig spets, käkarna af lika^längd.

Iris brun. Benen svarta. Längd 5 f t. Näbben i t.

Stjerten 2 -| t. räcker 1 £ t. utom de hoplagda vin-

garna. Tarsen f tum.

Hufvudet, ryggen och skuldrorna svarta med

matt rostgulaktiga fjäderkanter. Öfvergumpen ponceau-

röd. Strupen, halsen framtill och på sidorna, bröstet

och kroppssidorna samt de fjädrar som omgifva näbb-

roten, rostgula; bröstet och sidorna tecknade med

bruna fläckar. Magen och undergumpen hvita ofläc-

kade. Vingpennorna svarta ; de fyra yttersta med

en ganska smal hvitaktig utkant; de följande fem

(5 — 9) med en bredare hvit kant ; de af andra ord-

ningen i spetsarna bleka. De mindre vingtäckarne

mörkbruna, fint kantade med rostbrunt ; de större

("närmaste) mörkbruna, i spetsen kantade med rost-

gulaktigt hvitt. Stjerten klufven, dess pennor svar-

ta, i yttre kanten med ett smalt i inre kanten med

ett bredare hvitt bräm ; de två medlersta på båda

sidor kantade med rostgrått. Undre sljerttäckarne

gråbruna med breda hvita kanter. Hannen tidigt om

våren.

Honan samt Ungarna om vintren: Näbben blek-

gul med svartaktig spets och näbbrygg. Benen bru-

na. Öfra kroppsdelarna svartbruna med smutsigt blekU



54-6 Gängfoglar.

rostgula fjäderkantcr. Öfvergumpen fläckig som ryg-

gen, utan spår till rödt.

Hos den gamla Hannen efter ruggningen i bör-

jan af vintren äro öfvergumpens ponceauröda fjädrar

kantade med rostgalt.

Vistelseort och lefnadssäit : Denna fogel bebor

om sommaren de trakter af vår halfö, som finnas in-

om och i grannskapet af polcirkeln. Han förekommer

der i de lägre regionerna, isynnerhet bland de sten-

block som ligga strödda vid foten af bergen och fjäl-

len. Under vintren gör han utvandringar från denna

sin hembygd åt sydligare länder och träffas då, i

mindre eller större skaror, äfven här i Skåne. Isyn-

nerhet infinner han sig här under kalla och långva-

riga vintrar då mycken snö faller. Han finnes stun-

dom qvar här ännu om våren i April månad. I sin

hembygd är han om sommaren skygg, men under

sina vandringar om vintren är han dum och spak,

samt låter lätt fånga sig. Dess lockton om somma-

ren liknar Hämplingens : dess sång är icke angenäm ;

den är skärrande och sträf.

Födämnen: Åtskilliga slags växtfrön som han

träffar på fälten.

Fortplantning : Okänd.

Fångst; Om vintren med slagnät eller Hmspön.

III. Siskor.

Näbben bildar en långdragen, på sidorna isyn-

nerhet mot spetsen mycket hoptryckt kegla

;

sedd o/van ifrån inneslutas sidorna af inböjda

linier. Käkarna lika länga, alldeles raka och

ganska spetsiga.
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10» Gr asis k an. (Fringilla Linaria, Linn.)

A r t m. Hjessan karmosin-rod ; strupen svart.

Bröstet och öfvergumpen hos Hannen rosenröda ; hos

Honan smutsigt gulaktiga, brunfläckiga, d/ver vingen
tvä hvita tvärstrek. Längd 5-| tum.

Fringilla Linaria, Lin. Faun. Sv. p. 87- — Fabric.

Fn. Grcenl. p. i2r. — Retz. Fn p. 248. -*» Nilss.

Orn. Sv. I.p i49 . — Lath. Ind. I. p. 45g. n. 83.— Lesser Redpole, Lath. Syn. 3. p. 3o5. —
Bechst. Öfvers. 3. p. 2g5. — Pen. Aret. Zool. 2.

p. 262. — Gunner. i Leerns Lappm. p. 292. not.— Bergzeisig, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 23 1. —
Sv. Gräsiska; Iris ; Vinterhämpling. Norr. Graa-
siske , Mo-Irisk.

Beskrifn. Pannan svart med grå fjäderkan-

ter ; en svart fläck mellan nähben och ögat samt en

dylik under hakan. Öfra delen af hufvudet mörkt

karmosin röd, glänsande. Halsen framtill, bröstet och

öfvergumpen af en hög rosenröd färg. Nacken, ryg-

gen och skuldrorna grågula med svarta langsfläckar.

Magen och undergumpen hvita
; på sidorna och de

undre stjerttäckarne med svarta långsfläckar. Vin-

garna och den klufna stjerten svartaktiga ; Vingpen-

norna af andra ordningen samt stjertpennorna kan-

tade med hvitt. Vingtäckarne svartbruna, de långa

med hvita kanter i spetsen, hvaraf två hvita tvär-

strek uppkomma öfver vingen. — Näbben liten, myc-

ket hoptryckt och spetsig, gul med svart spets. Iris

brun. Benen svartbruna.

Honan har blott främre delen af hjessan karmo-

sin-rod och denna färg är ljusare nästan stötande i

gult. En svart fläck mellan näbb och öga samt en
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annan under hakan. Halsen framtill och på sidorna

hvit med smutsgul anstrykning. Bröstet, sidorna och

öfvergumpen af samma färg med svartaktiga långs-

fläckar.

Varierar tillfälligtvis : Hvit med hjessan och brÖ-

stet röda ; Hvitaktig med sina bruna långsfläckar

som ofvan äro talrikare, inunder glesare. Hjessan

ljust blekröd.

Vistelseort och lefnadssätt : Gråsiskau tillbrin-

gar sommaren och fortplantar sig i de norra trak-

terna af vår halfö, inom och i grannskapet af pol-

cirkeln Först mot vintrens annalkande lemnar hon

detta hemvist och flyttar åt sydligare trakter. Hon

förekommer då flöc^als i Skåne och uppehåller sig

isynnerhet i al träden, eller på fälten bland fröbä-

rande örter. Mot våren flyttar hon åter åt Norden

och man träffar henne aldrig om sommaren i det sö-

dra Sverige *). I Norden vistas hon under denna

årstid bland björkbuskar eller lag björkskog, stun-

dom äfven i barrskogen. Dess lockton är : pH - wit 1

och dessa ljud förekomma ofta i dess sång, som är

låg men angenäm och kan uttryckas med: zi-zi-

ZÖrr. I dess hembygd är hon mera skygg än under

sina vandringar, då hon merendels är spak och en-

faldig.

Födämnen: Växtfrön af åtskilliga slag. Om vin-

tren isynnerhet frön af al, tistel, åkerkål m. m.

*) I Fhuringer skogen i Tyskland öfversomrar hon dock
stundom och fortplantar sig, enligt Hr Bechstcins för-
säkran.
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Fortplantning : Sitt bo lägger han vanligen i min-

dre björkar, tallar eller björkbuskar. Det ar sam-

mansatt af gräs, gi ässtrån, m, m. , blandade med

ängull, och invändigt fodradt med Ripijädrar ocb ren-

hår. Äggen likna till form ocb färg Bämplingens, men

äro mindre, 4— 5 blåaktigt hvita, beströdda med

brunröda prickar, isynnerhet vid den tjockare ändan.

Fångst: Om vintren fångas hon lätt med lim-

spön eller med slagnät.

11. Grönsiskan. (Fringilla Spinus, Linn,)

A r t ro. O/van grönaktig med mer eller mindre
märkbara svartaktiga fläckar. Bannens hnfva svart.

Stjert- och vingpennor vid roten gula. Ett gult strek

genom Ögat och tva öfver vingen. Inunder är hannen
gul, honan hvitaktig med svarta fläckar.

Längd 4 % tum.

Fringilla Spinus, Lin. Fn. Sv. p. 87 — Retz. Fn. p.
246. — Nilss. Om. Sv. I. p. 1 53. — Lath. Ind.

I. p. 4^2. — Le Tarin, BufF. Ois. 4- P- 221 -
—

Pl. enl 4^5. f. 3 — Siskin, Lath. Syn. 3. p.

289, — Erltnztisig, Bechst. JN
Taturg. Deut. 3. p.

220. — Sv. Gronsiska.

Eeskrifn. Hannen: Hufvan och underhakan

svarta ; den förras fjädrar stundom kantade med

grått, den senares med gult. Halsen ofvan, ryggen,

skuldrorna och de öfra stjertläckarne gröna, blandadt

med askegrått och med otydliga svartaktiga långs-

fläckar. Ett bredt band genom ögonen till nacken,

halsen framtill och bröstet gula. Magen hvit. -Sidor-

ne och undergumpen hvita blandadt med gult och

tecknade med svarta långsstrek. De små vingtäckar-

ne och öfvergumpen gröngula. Vingpennorna svart-
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aktiga, de yttre utvändigt med en smal grönaktig

kant, de inre med en bred hvitaktig ; alla, med un-

dantag af de tre yttersta, vid roten blekgula. De

större täckfjädrarna svarta, i spetsen bredt gula;

hvaraf två gula tvärstrek ufver vingen. Stjerten kluf-

ven ; dess pennor i yttre tredjedelen svartaktiga, för

öfrigt gula ; de två yttersta utvändigt nästan till ro-

ten, och de två medlersta helt och hållet svartakti-

ga. — Längd f\\ tum. Näbben grå; mot den hop-

tryckta spetsen brun. Iris och fötterne bruna.

Honan ofvan gråaktigt grön med tydliga svarta

fläckar. Öfvergumpen gul med svarta fläckar. Två

blekgula tvärstrek öfver vingen. Inunder hvit med

gulgrön anstrykning och en mängd svartaktiga fläckar

på bröst, sidor och undergump.

Varierar tillfälligtvis: Helt hvit, eller mer och'

mindre brokig af hvita fjädrar. Stundom svartaktig

beströdd med gulgröna glänsande fläckar, ofvan gle-

sa, under sammanlöpande. Denna uppkommer en-

dast i bur.

Vistelseort och lefnädssätt : Denna fogel finnes

om sommaren parvis i barrskogarna och de höga en-

buskarne i Sveriges medlersta Landskap, från Hal-

land och Småland ända till Norrland; och i Norrige

har jag sett honom äfven norr om Trondhiem i Stör-

dalen. I Lappland och Finnmarken förekommer haa

troligen icke. Icke heller har jag sett honom i Skå-

ne under sommaren, men om hösten och under hela

vintren träffas han här i stora skaror. Om hösten

stryker han kring i björkskogarna; om vintren up-
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pehåller han sig isynnerhet i altraden. Han flyger

gerna i täta flockar, oeh hela flocken slår merendels

ned i en oeh samma trädtopp» Liksom Mesarna, kan

Grönsiskan klättra förträffligt, och på alla sidor un-

dersöka fröhusen. Dess sång är ett angenämt qvitter

;

dess lockton är ett starkt : JJillah !

Födämnen : Frön af åtskilliga slags träd och ör-

ter t. e. af björk, fur, gran, al, tistel, m. m. I bur

underhålles han med vallmo- och krossade hampfrön.

Fortplantning: I bergiga trakter, isynnerhet i

barrskogen, bygger Grönsiskan sitt bo nära ytter-

sta spetsen af en hög gren. Det är medelst spindel-

väf och skägglafvar fästadt vid grenen. Utvändigt

består det af fina qvistar, rötter, skägglaf, videhän-

gen, ängull ; inuti fodradt med fina rötter. Äggen

5—6 gråhvita, tätt beströdda med rödaktigt pur-

purbruna små fläckar och punkter, isynnerhet på

den tjockare ändan.

Fångst: Denna är en af de foglar som man lät-

tast fångar på limpspön med lockfogel. Stundom slår

sig en hel flock på limspö-trädet. Denna fångst an-

ställes höst och vinter.

12. Steglits-Siskan, (Fringilla

Carduelis, Linn.)

Artm. Pannan, kinderne och strupen karmosin-
röda. Hjessan svart med ett nedgående band bak Örat.

Ryggen brun. Vingarne och stjerten svarta med hvita

fläckar och ett bredt gult bänd o/ver vingen.

Längd 5 ^ tum.

Wringilla carduelis, Lin. Faun. Sv. p. 86. — Retz. p.

245. — Nilss. Orn. Sv. I. p. i5i. — Lath. Ind. I.
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p. 449- — Le chardonncret, Buff. Ois. 4. 187. t.

10. — Pl. enl. 4. f. r. — Goldfinch, Lath. Syn*
3. p. a'31'. — Distelzeisig, Bechst. Naturg. Deut.
3. p. 200. — Sv. Steglits. Stcglitsa.

Beskrifn. Hanne: Panna, kinder och strupe

skönt karmosinröda. Trakten mellan öga och näbb

samt underhakan och ett strek kring näbbroten rent

svarta. Hjessan och nacken svai'ta ; från denna led-

Jöper ett svart band bak örat på sidan af halsen.

Bak om nacken står en hvit tvärfläck, och bak om
ögat öfver tinningarna nedgår på hvardera sidan ett

bredt hvitt band, hvilka förena sig framtill på hal-

sen. Rygg och skuldror ljust kastanjbruna, hvilken

färg från halsryggen nedstiger på sidorna af bröstet.

Eljest är bröst, mage och undergump samt stjertens

öfra och undra täckfjädrar rent hvita. Vingpennorna

svarta med en hvit flack i spetsen ; den yttersta

ofläckad ; de andra i yttre fanet frän roten till mid-

ten skönt gula, hvilket, i förening ined de långa täck-

fjädrarne, bildar ett långsgående gult strek och ett

dylikt bredt band öfver vingen. Vingtäckarne för

öfrigt svarta, Stjerten något klufven, svart ; sido-

pennorna (de 2 eller 3 ) med en stor hvit fläck på

inre fanet; de öfriga med en hvit spets. Näbben (tem-

ligen lång, spetsig och hoptryckt) , hvitaktig med

svartaktig spets. Iris kastanjbrun ; Benen ljusbruna.

Honan har det karmosinröda på pannan, kinder-

na och strupen ej så bredt eller skönt. Kinderne

med lju>sbrtwt inblandade. Kapsonen och de små

vingtäckarna bruna. Vingarnes svarta och gula färg:

mindre liflig.
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Vistelseort och lefnadssätt : Steglitsen bebor vår

halfö ända upp till Norrland och Dowrefjäll ; han

skall äfven förekomma Nordan fjälls, ehuru sällsynt,

och enligt Leem *) till och med i Finnmarken. T

det södra Sverige finnes han under alla årstider, dock.

ingenstädes talrikt, aldrig i flock ; alltid blott par-

vis eller familj vis. Om sommaren träffas han i skogs-

bryn som gränsa till åkerfält ; om hösten och vin-

trén infinner han sig på sådana ställen der en mängd

tistlar och karborrar växa.

Steglitsan är en munter och liflig fogel som stän-

digt är i rörelse, hoppar på qvistarna och vrider

kroppen än åt en sida, än åt en annan. Dess lock-

ton är ett välljudande Ziflit eller Sticklik, hvarifrån

dess namn härleder sig. I bur blir han snart tam,

och underhålles utan mycken omsorg. Man kan lätt

lära honom en hel hop små artiga konster, som roa

en liebhaber t. e. att medelst ett snöre eller kedja

med näbben och klorna sjelf upphissa till sig ett li-

tet embar med föda och dryck, att äta ur handen,

eller ur munnen, att flyga ut och åter väuda tillbaka

på handen då man ropar honom, att sjunga sittande

på fingret, o. s. v. Dess sång är hög, fyllig och an-

genäm samt fortsattes i bur under alla årstider un-

dantagande ruggningstiden. Utom dess egna sång, lä-

rer han äfven att efterpipa vis-toner o. d. , dock ej

med den lätthet som Hämplingen och Karnariefoglen.

Fodämnen: Frön af tistel, karborre, groblad, le-

jontand, vägvårda, salat, kål, m. fl. Om vintren för-

*) Lappiu. .sid. 258.
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tär han äfven alfron. I bur underhålles han med
hampfrön och vallmofrön. Man gifver honom derjemte

stundom litet grönt, s. s. sallat, kål, källkrasse o. s. v.

Hvarje dag bör han hafva friskt vatten att dricka.

Fortplantning : I skogar, så väl barrskogar som

löfskogar, bygger Steglitsen sitt bo i en klyka mellan

grenarna af en trädtopp. Det består af fin mossa,

lafvar, fina rötter, ängull, tistelfjun m. m. och är in-

vändigt fodradt med ull och hår. Äggen 4— 6 ova-

la, blekt blågröna, glest beströdda med blekröda små

fläckar och strek.

Med Kanariefoglen frambringar Steglitsen frukt-

bar afföda. De ungar sägas blifva bäst som födas af

Kanariehona med Steglitshanne. De äro ofta utmärkt

vackra, och sjunga vanligen mycket väl.

Fångst : Man fångar Steglitsen om vintren på
limspön med lockfogel. Äfven fångas den på limspön

som man lägger öfver tistlar och karborrar der den-

na fogel brukar infinna sig; i slagburar eller med
spränklor, då man nyttjar karborrar till lockmat.

Domherre Slag te t. (Pyrr-

hula, BrissS)

Näbben mycket kort och tjock, trind (lika bred

som hög) kegelformig, på alla sidor ganska

bullrig; öfverkäken något längre och i spet-

sen nedböjd, saknar tydlig ryggkant.

Näsborrarna vid näbbroten, små , runda*

täckta med hårlika fjädrar från pannan»
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Benen: tarserna korta, ungefär af mellantäns

längd.

Vingarna temligen korta, räcka ej till midten af
stjertcn ; \:sta vingpennan kortare än \:de

;

2:dra och $:dje längst, nästan lika langa.

S t j e r t e n temligen läng, tvär eller något run*

dad.

Domherrarna tillbringa sommaren i sto-

ra bergiga skogar* Deras föda består i frön
och kärnor, hvilka de merendels skala innan
de förtära dem. De hafva i sitt lefnadssätt

mycket gemensamt med arterua af föregå-

ende slägte. De äro dock mindre lifliga 5 men
också mindre tröga än arterna i det följan*

de, Könen äro till färgen mycket olika*

1. Allmänna Domherren. (Pyrrhula
vulgaris, Brws.)

Ar'tm. Hufvudet, vingarna och stjerten svarta;
ofvergumpen hvit ; ryggen askegrå; de undra delar-

na hos Hannen röda, hos Honan gra.
Längd 6 i tum.

Loxia Pyrrhula, Lin. Fn. Sv. p. 81. E.etz. p. 235. —
Nilss. Orn. Sv. I. p. i?.c). — Lath. Ind. I. p. 387-— Pyrrhula vulgaris, Tcram. Man. d'Orn. I. p.
338- — Bi-iss. Orn. 3. p. 3o3- — Le Bouvrenil,
Bufif. Ois. 4. p. 372. t. 17. — Pl enl. i/p. —
Bulfink, Lath. Syn. 3. p. i45. — Snppl. p. \5i.
Der rothbriistige Gimpel Bechst. JNaturg. Deut.
3. p. 53. — Sv. Domherre.
Besk rit n. Hannen: Hela hufvan ned genom

ögonen samt ett strek kring näbbroten renfc svarta

23
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med Wfi glans på bulvan. Halsen ofvan, ryggen,

skuldrorna och de mindre vingtäekarne blåakligt

askegrå. Öfvergumpcn, undergumpen och de undre

stjerttäckarne rent hvita. Halsen framtill och på si-

dorna, bröstet, magen och kroppssidorna cinober-rö-

da. Vingarna svarta ; de inre vingpennorna och de

långa vingtäekarne lysande med blå glans ; de sed-

nare med gråhvita spetsar, hvarigenom ett tvärband

öfver vingen af denna färg uppkommer. Stjerten och

dess öfra långa täckfjädrar svarta med blå glans.

Näbben svart. Benen svartgrå. Iris brun.

Honan har mer brungrå rygg och de undre

kroppsdelarna rödaktigt askegrå.

Varierar tillfälligtvis : A) Hvit med karmosin-

röd anstrykning på hufvudets öfra del, på dess och

halsens sidor samt på de undre kroppsdelarna. Näbb-

roten omgifven af svai taktiga småfjädrar ; bakre

ryggen der och hvar skuggad af mörkgrått; några

af vingpennorna samt spetsarna af de närmaste stora

täckfjädrarna svartbruna. Stjertpennorna utvändigt

smutsgrå. Näbben och benen hvita. Loxia Flammgo,

Mus. Carlson, t. 17. B) Hufvudet ofvan helt svart;

dess sidor och halsen framtill svarta med inströdda

grå fjädrar. Halsen ofvan, ryggen och undergumpen

grå med svart der och hvar anstruken. Undra de-

larna rödgrå, svartfiäckiga. En del af de undre stjert-

täckarne glänsande svarta, en del hvita. Hona. — C)

Helt svart med ett långsgående strek på vingen samt

stjerten s undra täckfjädrar hvita.

Anm. Alla dessa Artförändringar, som jag haft till-

fälle att undersöka, hafya lefyat i bur och der undergått
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förvandlingen. — Redan i8ij dä jag skref Ornith. Sveci-

Ca, hade jag liaft tillfälle att i Payfcullska Museum på
\yallox-Säbj granska originalet till Sparrmans Loxia
Flamengo (Mus. Carls. t. 17.) Jag kunde derföre med
Visshet sätta denna vari etc t under Domherren, dit han Kö-

rer. Detta oaktadt behagar dock H:r Temminck pasta i

Utdra upplagan af sin Man. d'Ornilh. I. p. 33g, att Loxia
Fl amengo Sparrm. alldeles icke är en varietét afDom-
herren, utan af Tall bi ten, under hvilken han äfven
anfört honom p. a, st. sid. 334- — Foglcn är dock ännu
vid makt och kan sjclf försvara sin härkomst af Dom-
herren. Han förvaras nu i Vctcnsk. Acad:s Museum i Stock-
holm. All vidare tvist härom är derföre alldeles öfver-
ilödig. Men jag kan äfven lemna den upplysning, som Or-
iiithologcn Doctor Lindroth meddelat i ett hrr.f till Herr
Prof. Retzius, dateradt Söderfors d. 28 April 1 79 1, att Re-
gemcnts-1'ältskären D:r

r
Eklund hade ifrågavarande fogel

länge lefvande i hur såsom vanlig Domherre, till dess han
der efter en sjukdom fick den hvita färgen, med hvilken
han blifvit uppstoppad, samt afritad oeh graverad i Mus.
Carlson.

Den svartaktiga varieteten B) undergick sirt förändring
i hur här i Lund* sedan hon en längre tid blifvit född
med hampfrön.

Vistelseort och lefnndssätt ; Domherren träffas

aldrig om sommaren i det södra Sverige; först mot

vintrens annalkande infinner han sig här familjvis i

skogar och trädgårdar, isynnerhet på sådana ställen

der rönnbär rinnas. Under hela vintren uppehåller

han sig här och mot våren flyttar han åter bort.

Om sommaren vistas han i hallons bergiga och skog-

fulla landskap. I grannskapet af polcirkeln har jag

sett honom under nämnde årstid, och i norra delen

af Y\ ermelaed tillbringar han äfven hela somma-

ren *}.

*) Enligt gunsligf meddelad underrättelse af Herr öf-
Vcr-Jägiuuutarcii H. Falk.
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Domherren är foga skygg, och blir i fångenska-

pen KiU tam, samt lärer sig snart att efterpipa åt-

skilliga årier och melodier. Dess naturliga sång ar

knirkande och föga melodisk. Äfven honorna sjunga

och äro läraktiga. Dess lockljud är en ren flöjtton ;

hui! hui! som man visslande kan lätt efterhärma.

Äfven de gamla som fångas hlifva snart tama.

Födämnen: Frön af åtskilliga slags träd, såsom

af fur, gran, rönnbär, enbär, njupon, haglornbär,

olvon m. ni. Äfven trädknoppar och åtskilliga örtfrön.

Bären bortkastas, endast frön eller kärnorna för-

täras.

I fångenlkapcn underhåller man dem med tramp-

frön och roffrön, hvaribland man stundom smular

uppmjukad t bröd.

Fortplantning : I träd eller buskar i skogarna

bygga de ett konstlöst näste af fina risqvistar, fo-

dradt med mossa. Äggen 3 — 6 blåaktigt hvila ined

violetta och bruna k tiga fläckar kring den tjockare

ändan. Bcgge könen rufva dem vexelvis i femton

dagar.

Fångst: På vanligt limspö-träd, (se sid. 325.)

under h vilket man antingen sätter en Iockfogel, eller

i brist derpå, sjelf ditlockar dem genom att efter-

härma deras lockton.

Nytta och skada: Köttet är välsmakligt och

sundt. Hannarna värderas för sin skönhet och sång.

— De skada stundom trädgårdarna om vintren der-

igenom alt de äla knoppar af fruktträden.
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Anm. Karmosinroda Domherren. (Pyrrhula
erythrina, Tenim.)

Hannen: Huf^udet, hallen ofvan och framiyggen.
skönt karmosinroda; öfvergumpen, hufvudets sidor, stru-
pen, frarnhalscn och bröstet rosenfärgade ; ryggen och ving-
täckarna gråbruna. Vingarne och stjärten svartaktiga.

Längd 5 1/2 tum.

Honan: Ofvan gråbrun ; strupen och kinderna racd
hvita och bruna fläckar. Framlialseu och alla undra kropps-
delar hvita raed stora, långsgåeude mörkbruna fläckar.

Pyrrhula erythrina, Tem. Man. I. p. 336. —
Fringilla erythrina, Me;/. Vögel Liv- u. Esthl. p.

77. fig. • Loxia cardinalis, Bescke Vög. Curl. p. 77.

Bebor de nordöstliga delarna af Europa 5 förekom-
mer i Finnland, Kurland o. s. v.

Högst sannolikt hörer denna fogel äfven till Skandina-
viens Fauna, fastän han mig vettcrligt ännu ej är funnen
på vår halfö ; så framt ej Linnés Fringilla fl a mm c a
Fn. p. 87. bör räknas hit. Om denna fogel känner man ej

mer än de få ord som stå i Linnés Fauna ; ty den figur

hos Rudbeck som citeras, finnes nu mera icke, hvarken i

det De Geerska eller Grillska exemplaret af Rudbecks
aves pict.

Tallbit-S lagte t. (Corythus, Cuv.)

Näbben kort, tjock, hoptryckt kegelformig, mera

hög än bred, kullrig; Öfuerkäken längre, of*

van försedd med tydlig ryggkant och i spet-

sen nedböjd till en hake*

Näsborrarna vid näbbroten, små, runda, täck'

ta med framåtliggande korta hårlika fjädrar.

Benen : tarserna föga längre än mellantån.

Vingarna temligen långa ; 2:dra och "§:dj&

vingpennan längst ; 1 :sta föga kortare, och

längre än /\.:de.

Stjerten lång, klufveiu
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De hithörande foglar, af hvilka ej mer

än en art är kand i Europa, komma lill \- f-

liadssätlet och kroppsformen närmast Kors-

näbbarna, hvilka de älven till färgombytet

mest synas likna. Mannarna äro olika ho-

norna och de få ej sin bt-ständiga färg förr

än 2:dra eller 3:dje året. De lefva af iiöa

och kärnor.

i. Allmänna Tallbiten. (Corythus
Enucleator)

Art na. Vingar och stjert svartaktiga med tvä

hvita tvärstrék 'ofver dr förstnämtfa. 'Kroppsfärgen
hos Hannen röd eller gul; bos Honan gråbrun c. r

gidaktig.
x

Längd 7 f — B tum.

Loxia Eniic/ratnr, Lin. Fn. Sv, p. 8>- —* Retz, Fa,

p. 23/[- — Lath I n d . 1. p. 372, — Lin. Syst.

J- P* 299- — Nilss. Ora. Sv I. p. ii5. — Pyrt-
huta Enucleator, Tern. Man d'Orn. I. p 33 '. —
Fringilla Enucleator, Mey. Y-ijg, Liv- u. Estbl.

p. 74. — Gros-bc du Cfrnoda, Luff Ois. 3. p.

4.07. pl. enl »35. f. 5 . — Edw. tab. 12 j 1 2/f.— Pine Grosbeah, Pen. Brit Zool. I. p. ii-, n.

1 4- — Aret. Zool. :>.. p 348- Suppl. p- 64' —

'

Lalh. S"yil. 3. p 111. n. ">. Suppl. p t'48. —
Haakcn-Kreutzschnahrl, Beph&t Naturg. Deut. 3.

p. 28. — Svenskan, Zett. Lapp. Resa l. p. 245»
— Sv. Tal lbit - Svenska, Svensk papgoja: AT

att-

vaha ; Smal. JVaktel,

Beskrifn. Gammal Hanne: Hufvud, hals, öf-

vergump och alla undre kroppsdelar pomeran^gula.

En hvitgrä (lack mellan näbben och ögat ; öfver

denna ett mörkt strek. Ryggen och skuldrorna aiörk-

bruna, njed gröngula fjäderkanter. Magen åt midf< q

samt undergumpen askegrå. Vingarna och stjerten
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svartaktiga med två hvita tvärstrek öfver de först-

nämda. Benen och näbben ofvan mörkbruna ; den

sednaie inunder ljusare.

Tngre Hanne: Vingar och stjert som hos före-

gående, dock mer svarta. Hufvudet och öfvergumpen

karmosinröda. Genom ögat ett svartaktigt strek.

Halsen ofvan och ryggen svartaktiga med karmosin-

röda fjäderkanter. Strupen, framhalsen och bröstet

ljust karmosinröda. Magen askegrå. Undergumpen

hvit.

Anm. Denna färg öfVergär småningom i gult • neml.

alla röda delar blifva först rödgula (mörkt pomeransfärga-
de) och sedan ljusare gula.

Honan : Ofvau gråbrun med gul anstrykning

på hufvudet och öfvergumpen ; inunder askegrå,

svagt stötande i gult.

Anm. Ingen Ornitholog har någonsin sett en röd Ho-
na af denna art. Herr Zelterstedt påstår doek p. a. st. att

"vid ett och samma bo träffas stundom Hannen röd och
Honan gulak tig, vid ett annat är förhållandet
tvertom", — således honan röd och hannen gulaktig 1

Varierar tillfälligtvis: Hvit, hufvudet ofvan samt

halsryggen och öfvergumpen slötande i gult. Vingar-

na svartaktiga med hvita fläckar och strek. Stjerten

svartaktig.

Anm Loxia Flamengo, Sparrm. hörer icke till

denna art, utan till Pyrrhula v u 1 g a r i s. Se sid. 356.

Vistelseort och lefnadssätt : Till Skåne kommer

Tallbiten, dock icke alla år, i November eller De-

cember, förr än starkt frost eller snö inträffar. I

Småland och de öfriga skogfulla och bergiga land-

skapen af det medlersta Sverige, infinner han sig stun-

dom under senhösten och vintren flocktals. Mot vå-
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ren återvänder han till Lappland, i lavars skogar lian

tillbringar sommaren och fortplantar sig *). Bock

synes han under denna årstid mera tillhöra det ime

ai' landet än kusttrakterna.

Till lynnet är denna fog el utomordentligt dum

och trög, samt låter utan möda fånga sig och blir i

fångenskapen genast tam. Dess sång som hestår af

rena flöjt-toner är ganska omvexlände och utmärkt

Täcker; dess färg är skön, och han blir snart sm

ägare ganska tillgifven. För dessa sednare egenskaper

skull, har nian honom ofta i hur, och han hör i san-

ning till de angenämaste sångfåglar ; men han tåler

ej värma. Om man derföre vill behålla honom vid

lif, mäsle man låta honom vistas i kallt rum.

Födcunneii : Frön af fur och gran, samt kärnor af

rönnbär, oxelbär, enbär m. m. I fångenskapen kan

man underhålla honom med samma födärrinen samt

med hafra, gryn, m. m. Af hampfrön blir han allt

för fet och dör snart.

Fortplantning : Sitt bo bygger Tallbiten på trä-

dens grenar invid stammen, i täta barrskogar f\ — 6

alnar från marken. Det är förfardigadt af risqvistar

och strån samt stundom fodrad t med fjäder. I Juni

månad lägger Honan 3 — 4 ägg, stora som Ke-ru-

sparfvens, blekt grönaktiga med större och mindre

svarta, lefverbruna och grå punkter, isynnerhet

kring den tjockare ändan.

Anm. Af denna, så väl som af flera foglar, hvilka
vanligen lägga fläckiga och färgade ägg, har man funnit

*) Äfven fortplantar foglen sig i Skottland och Horr«
Amerika. Se Penuauts Aret. Zool. 2. p. 348.
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dem ofläckadc och utblckta, således hvita. Se Pen. Aret.
Zuol. 2. |t. 348.

£fagt och fångst : Med hagel Lan man Jätt skju-

ta denna fogelart, emedan han alldeles icke är skygg.

I Smaland och pä flera ställen i Sverige, der lian

Stundom om vint ren i mängd infinner sig och besö-

ker rönnträdén, länga Gossar honom pä det sätt att

de vid ändan af en läng käpp fästa en snara af häst-

tagel, som de häda Öfver hnfvndet pä honom, samt

neddraga pä delta vis den ena efl er den andra ur

trädet.

Nytta: Költet är ätligt. — Som angenäm säng-

fogel hälles han ofta i bur.

Korsnäbb-Slägtet. (Loxia, Briss* *).

Näbben medelmåttig, stark, på sidorna hop-

tryckt, ofran och inunder knllrig ; bada kä-

karne krökta, den ofra nedåt, den nedra upp-

åt, sa att spetsarne korssa hvaraudra; under-'

käkens kanter inböjda;

Näsborrarna vid näbbroten, små runda, täck-

ta med frauiatliggandc borstlika fjädrar.

Benen temligeu undersättsiga, ut-tan vid roten

hopvuxen med uiellantan ; klorna temligeu star-

ka och krumböjda.

*) Benämningen Loxia kommer af Grekiska ordet \c{c£
sned, k rumböjd, och blef först tillaggd Kors-
näbbarna, men utsträcktes af Luuré till alla Sparf-
var med tjock och kegclforroig näbb. Sedermera bar
benämningen äter blifvit inskränkt till sin ursprungli-
ga betydelse.
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Vingarna medelmåttiga ; i:sta, 2:dra och $:dje

vingpennan nästan lika, dock 2:dra längst.

De hithörande foglar uppehålla sig om
sommaren i barrskogarne i Halföns nordliga-

re Landskap, och de finnas der så långt åt

Norden som tallar växa, således ända inom
polcirkeln. Om hösten och mot vintren stry-

ka de familj-vis eller i stora skaror omkring
i skogarne i det sydligare Sverige, och ned-

komma då ej sällan till Skåne, der de träffas

i skogar, trädgårdar och lundar, isynnerhet

der rönnbär växa, som här, vid nämnde års-

tid utgöra deras bufvudnäring. I barrsko-

garne lefva de nästan endast af fur- och
granfrön, till hvilkas utplockande ur kottar-

ne deras ovanliga näbbform synes isynner-

het danad *).

Anm. Det är märkvärdigt alt det sydligare Europas
Ornilhologcr pasta, att dessa foglar hos dem lägga bo ocli

fortplanta sig midt under kalla vintren, och att de mot
sommaren flytta mot Norden, just i omvänd ordning mot
allt hvad man hittills känner om andra foglar. (Se Tcmm.
Man. d'Ornith. I. p. 32j.) Och det som ännu mer synes

öka det besynnerliga häri, är att dessa foglar icke blott fin-

nas i våra mest nordliga provinser om sommaren, utan äf-

ven fortplanta sig der under nämnde årstid. Den nedan.

före beskrifna ungen af Lo.x.ia curvir östra, som nyss

lemnat nästet, blef skjuten i en granskog vid Högdal i Her-

jcdalcn, i början af Juli, af H:r Prof. A.Rctzius, Sonen.
— Detta synes bevisa riktigheten af H:r Brehms påstående

att dessa foglars fortplantning icke är bunden till någon,

viss årstid. Se Meyers Zusätze p. 4^

*) Härpå väckte redan Linsc uppmärksamhetcu. Se Fn.

Sv. p. g i.
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j. Större Korsnäbben. (Loxia pytiopsit-

tacus, Bechst )

A v t in. Näbben mycket stark och undersättsig ^
tum hög och likaså bred vid roten. Käkarne starkt

krökta ; öfverkäkens spets perpendikulär mot hufvudets

iångslinia; underkäkens uppstående, synes sällan Öfver

näbbryggen. Längd 7 tum.

Loxia jpgtiopsittacits, Bechst. Nat. Deutschl. 3. p. 21.

— Meijir Zusätze* p. 43. — Crucirostra pineto-

rinn. Meycr Vögel Liv- u. Estbi. p. 71. — iNilss.

Ornith. Sv. I. p. 120. — Loxies alia speczes,

Rudb. av. pict. fol. 100. — Loxia curvirostra

major, Gmci, Syst. I. p. 84^« — Sv Större Krum-
snabel. Större Korsnäbb.

B skr i In. Näbben mörkt hornfärgad med lju-

sare käkkanter (som hos de yngre äro gulaktiga),

myckel undersättsig och tjock, något kortare än mel-

Jäntan, då klon räknas. Käkarne, som bibehålla sin

tjocklek ett stycke fiån roten, äro trubbigare till-

spetsade ocli mer krök-a i spetsarne, så att öfverkä-

kens spets fortsalt skulle bilda en rät vinkel med

hufvudets longitudinella axis. Underkäkens spets öf-

verstiger sällan näbbryggen *). Underkäken inunder

mycket kullrig, dess rotgrenar starkt utspärrade. —
Ilufvudet är äfven större än hos följande art, och

synes nästan fyrkantigt Ögonen små. Iris kastanj-

brun. Eenen bruna, hos de yngre gråbruna. — Läng-

den 7 — 7 X tum, hvaraf stjerten ungefär 2^ tum,

*) Dock händer det ibland att han vcrkeligen öfversti-

gcr den; liksom det stundom hos följande art inträf-

far att underkäkens spets icke hinner näbbryggens ho-
risontella plan. Exempel på Låda fallen har jyg just

nu lör mig.
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och af denna betacka vingarna f ; vingbredden 12

tum. Näbben från näbbviken 4 *•> mellanlån med

klo något längre. Tarsen £|. tum.

Hannen : Röd, än zinnoberröd, än mynjeröd, än

tegelröd ; på ryggen och vingtäckarne mörkare brun-

aktig; på bufvndet, på de undra kroppsdelarna och

isynnerhet på öfvergumpen ljusare röd och glänsan-

de. På tinningarne en mörkbrun fläck. Magen åt

niidten hvitaktig. Ving- och stjertpennor svartaktiga

med en smal rödaktig kant. Undra stjertläckarne hvi-

ta med en svartgrå fläck i midten.

Anm. Att sluta af analogien med följande art, som

ia« af ce.cn erfarenhet närmare känner, sä är den heskrif-

na
?
en yngre Hanne. Följande färg tillkommer en

Äldre Hanne: Grön eller gulgrön på alla de de-

lar der föregående är röd, och med samma färgnu-

ancer, neml. mörkare grön på rygg ocb skuldror,

linsare gulgrön på bufvudet och de undre kroppsde-

larnc, samt ännu ljusare eller ljust gröngul på Öfver-

gumpen. Vingpennornas och stjertens smala kanter

äfven gröngula.

Hona: Grå, ofvan mörkare med mer eller min-

dre tvdliga grönaktiga fjädcrkanter ; inunder ljustgrå

med grönaktig anstrykning på bröst och sidor. Öf-

vergumpen gröngul. Ving- och stjertpennor svart-

bruna, smalt kantade med grönaktigt eller grått.

Unge före första ruggningen: Ofvan svartgrå

med ljusgrå eller grågula fjädcrkanter; inunder hvit-

aktig med gulgrön anstrykning och långsgående sma-

la svartgrå fläckar på bröstet, magen och sidorna.

Ving- ocb stjertpennor svartaktiga med gulgrå kanter.
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Vistelseort och lefnndssätt : Större Korsnäbben

uppehåller sig i barrskogarna så väl i de sydligare

som norra delarna af halfön. Under vissa årstider

träffas han här talrikare än följande art. Så har jag

ofta funnit honom familj-vis eller i sällskap af 10 —

•

20 — 3o stycken kringsvärmande i Blekinges, Små-

lands, Upplands m. m. barrskogar, i Juli och Augusti

månader, då jag sällan derstädes, under nämnde års-

tid träffat följande art. Man har anmärkt att denna

föredrager tallskogarna, då deremot den mindre Kors-

näbben hellre vistas i granskogarna; förmodligen sker

detta derföre att dennas näbb är starkare, så att han

lättare kan öppna de hårda tallkottarna. Han är äf-

ven så litet liflig och skygg som följande art, hvars

lefnadssätt han till det mesta delar. Då en skara

slayit sig ned i topparna af en tallskog för att äta

frön, sitta de helt stilla och man kan gå inunder

utan att upptäcka deras närvaro på annat än de

nedfallande kottarna.

Fodämen : Tal lfrön

.

Fortplantning : Sitt bo lägger han i toppen af

de högsta tallar. Äggen 3 — 4 gråaktigt hvita med
blodröda fläckar och punkter.

2. Mindre Korsnäbben. (Loxia cur-
virostra, Linn.)

A r t m. Näbben mindre undersättsig, ^w tum
hög ock lika sä bred vid roten; käkarne mer utdrag-
na, svagt krökta, afsmalnande ; underkäkens spets van-
ligen öfversiigande ofverkäkens rygg; dennas spets
sned mot hufvudets längslinia. Längd 6± tum.
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LQxia curvirostra. Lin. Faun. Svec. p. 8r- — MryerS
Zusätse, p. -\'J. — Crucirostra abietina, Mey Liv-

ii, Esthl. p. 72. — Nilss. örn. Sv. I. p. i
'>. 2 —

»

Ficht-ii-Kr; uzscknabel, Bechst. N. D. 3. p, 5, —

»

Sv. Mindre Korsnäbb, Kegclrifvare ; Krumsnabel,

Beskrifn. Näbben mindre undersättsig, horn-

färgod ; käkarne afsmalnande ända från näbbroten,

äro svagt krökta oeb mer långsträckta, så alt under-

käkens spets merendels Öfverstiger öfverkäkens ryggj

båda bilda med bufvudets långllinia, om den uldra-

gcs, spetsiga, ej rida vinklar ; deras kanter bleka ;

underkäkens i midten uppstående oeb skarpa. — Iris

]>run. Benen gråbruna. — Längd 6| — 6^ t. ving-

bredden n|t. Sljerfen ai t. räcker -| t. ulom vin-

garna. Näbben från näbbviken
f-
tum ; mcllantån,

äfvensom tarsen af samma längd

Hanne: Bud på hufvudet, halsen oeb bela krop-

pen; of\an mörkare isynnerhet på ryggen och skul-

drorna ; något ljusare på hufvudet och på kroppens

undra delar, och ännu ljusare på öfvergumpen. På

tinningarna en mörkbrun fläck, : om synes sträcka sig

framåt genom ögonen ; och spår till bruna flackar

iinnas äfven i nacken. Magen ål midten hvitaktig.

Vingar och sljert svarta med smaJa rådakliga penij-

kapter, oeli röd anstrykning på de små vingtackarne.

Stjertens undre täckfjädrar svartgrå med breda, hvila

fiäderkanler.

Anm. Genom flerfaldiga iakttagelser i Naturen tror

jag niig böra med Bcchslcin antaga att den héskrifna är

en yngre Hanne efter första mggiftngcn, ocli att ful-

jande 31 inne är en

Garn,, ull Nanne: Grön eller gröngul på alla de

delar der föregående är röd: ryggen och skuldrorna
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mörkast eller bruna med gröna fjäderkanter ; hufvu-

det, halsen och kroppens undra delar grönaktigt gula,

öfvergumpen gul. På tinningarna en mörkbrun flack,

och äfven i nacken fmnas dylika. Ving- och stjert-

pennor svartaktiga med smala grönaktiga kanter. De

små vingtäckarne med bredare gröna kanter. De när-

maste vingtäckarne och de innersta vingpennorna med

bredare hvitgråaktiga spetskanter, hvarigenom ett dy-

likt smalt strek öfver vingen uppkommer.

Anm. Den Leskrifna Hannen blcf dödad i medlet af

Maj. Honan har stundom alldeles samma färg.

Hona: Ofvan gråbrun med gröna fjaderkanter

på hufvud och rygg. Öfvergumpen gröngul. Undra

kroppsdelarna grå med gröngul anstrykning på bröst

och sidor. Pannan, hufvudets och halsens sidor aske-

grå, med en brun fläck på tinningarna. Strupen och

medlersta delen af magen grå hvitaktiga. — På an-

dra individer är den gröna och gula färgen mer ut-

vecklad så att de fullkomligt likna den beskrifna

gamla Hannen. I ingen ålder äro de röda j denna

färg tillkommer endast de yngre Hannarna.

Ungarna före första ruggningen: Ofvan mörk-

bruna med gulgrönt der och hvar inblandadt samt

med grå eller hvitaktiga fjäderkanter. Öfvergumpen

samt kroppens undra delar hvitaktiga äfven med mer
eller mindre gulgrönt, samt med långsgående svart-

bruna flackar och strek. De begge raderna af stora

vingtäckarc samt de innersta vingpennorna kantade

med. hvilaktigt.

Unge som nyligen leinnat boet: Ofvan mörkbrun

med gröngulalftjga, otydliga fjaderkanter som på huf-
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vudet äro bredare och ljusare ; inunder h v it med
gulaktig anstrykning och talrika Jångsgående svart-

aktiga flackar. Ving- och shjertpennor svartaktiga

med smala hvitaktiga kanter. På öfvergumpen och

på sidorna af halsen gulgrön. — JNabbkäkarna korsa

hvarandra icke ; ty underkäkens spets ar föga upp-

böjd. Längd 5 tum.

Anm. Herr Brclmi, enligtMeycr i dess Zusätze, utgif-

ver de gröna Hannarna af denna och föregående art for

ettåriga, och de röda för gamla ; och H:r Meyer antager
äfven denna mening. Häri kan jag för min del icke in-
stämma. D .sa foglars färg-förändring är fullkomligt ana-
log med Tallnitciu (Corythui Knucleator) och ho3
ctenna fä Hannarna hestämdt först röd, sedan rödgul och
derefter mer gul färg.

Vistelseort och lefncidssätt : Dess egentliga stam-

håll äro furu- och granskogarna, så väl i Sverige

som Norrige. Han finnes långt åt Korden, äfven in-

om polarcirkcln, så långt som barrskog växer. Om
hösten träffar man honom familjvis kringstrykande i

barrskogarna, der han söker sin näring. Mot vin-

trens annalkande kommer han stundom ned i träd-

gårdarna på. Skånska slättbygden.

Korsnäbben är af naturen trög 'och enfaldig,

hvarföre han af fogelfängaren tält kan ertapj as. Dess

rörelser äro föga lifliga, och han är alldeles icke

skvgg. I barrträden ser man honom stundom liela

timman sittande på en och samma kotte, af hvilken

han utplockar fröna och hvilken han med uppmärk-

samhet genomletar på alla sidor och sittande i alla

riglningar. Faller kotten lös, så flvger foglen skynd-

samt ned och fortsätter sin undersökning på marken,

Han blir lätt tam, men fägnar icke sin ägare genom



Mindre Korsnäbben. 571

h&gon angenäm sang. Går han lös i lammaren, så

söndcrgnagar han allt livad han kommer åt ; ty han

har i näbben en otrolig styrka. Sätter man honom

i bur, så måste denna vara af jcrn, ty en träbur

söndergnagar han snart. Han klättrar i buren med

tiilhjelp af näbben, likasom en Papegoja.

Fodämnen: Korsnäbben lefver endast af kärnor

och frön, isynnerhet af gran- och tallfrön, hvilka

han, med sin på sidorna vigglikt hopptryckta näbb

och dess krumböjda spetsiga käkar, lätt kan framleta

mellan de på hvarandra lagda fjäll hvaraf kotten be-

star. Vid detta arbefe fasthåller han sig på kotten

med de hvassa, krökta . klorna, och klättrar kring

honom på alla sidor, ofta hängande inunder honom

som en Mes. Blir kotten lös och nedfaller, så följer

stundom foglen med och fortsätter sitt arbete på

marken. Äfven förtär han alfrön, rönnbär och träd-

knoppar. I fångenskapen kan man föda honom med

hampfiön.

Fortplantning: Denna är icke bunden till nå-

gon viss årstid, utan man finner dess näste så väl

inidt om vinlren som midt om sommaren. Detta byg-

ger han på de högsta grenarna af barrträden. Det

bestar utvändigt af fina qvistar, hvarpå följer ett

tjo.kt underlag af mossa, och invändigt är det van-

ligen fodradt med skägglafvar. Aggen 3 — 4 gråak-

tigt hvita med röda och bruna Häckar och strek.

ofagt och fångst : Korsnäbben kan lätt skjutas

med hagel eller fallas med puströr, då han ej är

6kygg. Äfven fångas lian på limspön lör lockfogeL

24
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Nytta och skada: Kötlet kan ätas. Foglen' gör

i vilda tillståndet ingen annan skada än att han för-

tär en mängd trädfrön.

Andra Roten.

Långa Kegel näbbar. (Longicones).

Näbben medelmåttig eller läng, långsträckt -fa*

gslformig, rak, tnnd, något nedtryckt.

Näsborrarna vid näbbroten skylda af framåt-

liggande harlika fjädrar^ eller hal/täckta af
en hvälfd hinna.

Benen med tendigen korta torser ; Uttan vid

roten förenad med mellantan.

De hithörande foglar hafva sitt tillhåll

i skogarna. Deras föda består hufvudsakli-

gen i insekter och larver. Afven förtara de

frön, och några derjemte nötter, ollon m. m.
De lägga sina nästen uti ihåliga träd. De
rugga ej mer än en gång om året, o .h kö-

nen äro nästan lika. Deras kött är segt och

föga läckert.

A 11 ra. Den grupp af foglar som här blifvit förenade

torde rid första påseendet förekomma mindre naturlig. Men
intet enda af de hitraknade Slägten, passar för någon af

de andra Afdelningarna, S tårarna utgöra liksom öfver-

gången frän Kräk fog lar na till Sång foglama} de

ha vissa charakterer som tillhöra de förra, andra som till-

höra de sednare. Emedlcrtid tillåter ej deras näbhform att

förena dem med någondera. Nötk räkor na bilda öfver-

gången ii ån Korpslägte*t bland Kräk fog I a r n a till Hack-
spettslägtek bland Klättrarna; men näbben tillåter <j

att räkna dera bland de förra, ocli fötternas form förbju-

der att föra dem till de sednare. Nöt vä ek an närmar
sig tydligen till Klättrarna os. v.
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Emerllcrticl hafva de Lade i lcfnadssätt och former
mycket gemensamt, och de tyckas tillsammans förena. a:ne

skilda Ordningar, neml. Gångfog lar och Klätt-
rare. — H:r Illiger sätter Sitta och Sturnus i sam-
ma Familj, under namn af Gregarii; H:r Temminck
har Sturnus i samma Ordning som Caryocatactes;
och Herr Bar: Cuvier sätter Slägtcna Sturnus, Sitta
och Corvus näst efter hyaraudra.

Stare-Slägtet. (Sturnus, Linn*")

Näbben medelmåttig, rak, långdraget-kegelformig,

kantig, nedtryckti något trubbig. Öfverkäken

vid roten ined en i pannan inskjutande rygg,

i spetsen mycket nedtryckt, öfverböjd, i kan-

terne utstående och hel. Näbbsömmen bildands

vid roten en vinkel.

Näsborrarna vid näbbroten på sidan, ägg-

formiga, ofvan halftäckta med en hvälfd hinna.

Benen: tärseme föga längre än mellantän*

Vingarna langa ; 1 :sta vingpennan ganska kort

;

2 'Ara längst.
,

Stararna lefva isynnerhet af insekter och
larver. De bygga uti ihåliga träd, i murar,
under tak o. s. v» Sedan ungarna äro ut-

flögna, slå de sig tillsammans i stora täta

skaror och flytta åt sydligare länder. Ungarna
äro före ruggningen mycket olika de gamla.

ti Allmänna Staren. (Sturnus vul.

ga ris, Linn.)

Art m. Svartaktig med purpurröd, grön, och

blå metall glans; ofvan beströdd med små blekt rost-

färgade fläckar. Längd 8 f tum.
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Sturnus vulgaris, Lin. Fn. p. 77. — Retz. Fn. p. 224.— Nilss. Orn. I. p. 2G4. — Lath. In<l. I. p. ?.jt.— L 'Eiourneau, Bufl". Ois. 3. p. 176. t. 1 C. —
Pl. enl. 70. — Xeru. Man. I. p. i32. — Stare,

Lath. Syn. 3 p. 2. SuppF. p. 137. — Gm>,
Staar, Bechst. Nuturg. Leut. 3. p. &16. — Sv.

Stare. Norr. Sijr.

Eeskrifn. Hamnen i låräriigt: Hela foglens

grundfärg är svart och skönt glänsande, på hufvudet

och strupen af purpur, på främre ryggen oeh främre

bröstet af metallgrönt, på viugtäckarne, bakre ryg-

gen, bröstet och sidorna af azurblått. Alla öfrat

kroppsdelar ända från nacken beströdda med små

blekt rostiöda trekantiga fläckar; ty fjädrarna "är©

spetsiga och spetsarna ha denna färg. Vingarnes och

stjertens undre täckfjädrar kantade med rostgulaktigt

hvitt. Vingpennorna svartaktiga, mot spetsen mörkt

askeerå, omgifna af elt svart band och kantade ut-

vändigt med rqstgult. Stjerten tvär ; dess pennor

mörkt askegru, med svart spole och omgifna af ett

svart hand samt smalt kantade med rostgult. Näbben

under fortplantning! iden gul, eljest svartaktig, Be-

nen brunt-köttfargade. I ris brun. Längd Sf— gå to

Vingbredd. i5 — i~±- tum.

Honan är mindre glänsande; de rostgula fläc-

karna på öfra kroppsdelarna mindre talrika, smärre

och blekare ; öfvergumpens fjädrar kantade med

rostgrått ; magen oeh undergumpen med talrika, stun-

dom sammanlöpande hvita fläckar. Näbben har min-

dre gult.

Ungarna fl]re ruggningen: Gråbruna^ ofläckade

vingarne och sljcrleii af samma färg, men med wnald
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vostgrå eller (på vingpennorna af 2:dra ordningen)

hvitgru, kanter. En svart fläek mellan näbben och

ögat. Strupen hvitaktig med rostbrun anstrykning
;

magen med otydliga hvilaktiga och gråbruna fläckar.

Anm. I slutet af Augusti och i September rugga

Stavarna, och efter denna tid äro :

Unga och gamla efter höstrnggningen: lika de gamla

ivårdrägt ocli ined samma glans; alla ofra kroppsdelar

ända från pannan äro tätt beströdda med rödbruna (på

framrvggen blekare) fläckar ; men dessa fläckar äro ej

så trekantiga, ty fjädrarna äro ej så spetsiga, utan i

spetsen mer afrundade : äfven de afsmalnande huf-

Yudfjädrarna äro i sjclfva spetsen afrundade. Bak-

ryggens fjädrar bredt kantade med rödbrunt. Undre

kroppsdelarna beströdda med bvita, på halsen små

och runda, på bröstet och magen något större tvärs

ovala flackar, alla nästan tvådelade genomlett svart

strek. Ving- och stjertpennor med breda rödbruna

kanter. JN
räbben svartaktig. Benen rödbruna.

Anm. Fjäderymsningen hos de unga, hvarigenom den
gråbruna färgen ombytes till den svarta glänsande och fläc-

kiga, börjar på bröstet oeh öfvergum pen, fortsattes dcrefter

på midten af främre ryggen, på skuldrorna, vingpennorna
och deras närmaste täckfjädrar, deras mindre täckfjädrar,

stjertpenuorna ; derclter på öfra delarna af hufvudet,

sist på strupen och hufvudets sidor.

Varierar tillfälligtvis : Hvit, antingen helt och

hållet, eller på en och annan kroppsdel. Stundom

smutsigt isabellgul eller rostbrunaktig.

Vistelseort och lefnacissätt : Stararne bebo om

sommaren de flesta skogstrakter af vår halfö från
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Skine ända inom polcirkeln. I Helgcland äro de <s

sällsynta, och i Salten förekomma de älven. Dock

synes detta Fögderi utgöra deras gräns åt Norden, i

kusttrakterna af balfön. I Finnmarken finnas de icke.

Som flyltfoglar återkomma de till Skåne tidigt

om våren, redan i Mary månad, och träffas då i floc-

kar på sänka ängar vid sidan af åar och kärr. Redan

i April träffar man dem i skogarna, der de parvis

fördelt sig för sin fortplantning. I Juni träffar man

fullvuxna ungar, och efter denna tiden slå sig flera

familier tillsammans i stora täta skaror, och ströfva

kring på ängar och betesmarker. Ofta ser man dem
hela dagen söka sin föda bland boskapen. Mot aftnar-

na svärma de omkring och hvila öfver nätterna i

träd, eller i vassen bland rör och säf. I September

träffas de ännu flocktals äfven i det öfia Sverige, och

först i Oktober försvinna de småningom äfven i Skå-

ne. Om vintren träffas de högst räilau på vår halfö *).

Staren är af naturen en mycket sällskaplig fo-

gel, som icke blott under sträcktiden lefver flockvis,

utan som äfven under fortplantningstiden, liksom JAå-

lan och Björktrasten, ofta bildar lalrika kolonier. I

gamla eklundar, belägna vid ett fält, eller i höga

trädbyggnader, kyrkor, klockstaplar o. d. belägna i

skogstrakter, träffas han ofta i mängd, och flera par

hafva ej sällan sina bon i samma träd eller i samma

*) En enda gång har jag sett en Stare midt om vin-

tren vid Malmö, der han i sällskap med Kajor sökte
sin föda r>u gödselhögarna.
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byggnad. — Staren är II fl ig" och munter, och blir i

fångenskapen snart tam. Han bar, liksom arterna af

Korpslägtet, förmågan att lära eftersäga ord, och

han lärer sig äfven att efterhärma andra djurs och

foglars läten och sång, samt att hvissla vis-toner o. d.

Dess naturliga sång består af hvarjthanda besynner-

liga surrande och hvisslande toner. Honan sjunger

äfven ; men ej så bra som hannen.

Fodämnen: Insekter, larver, daggmaskar, sniglar

och åtskilliga slags frön och korn. Ofta sätta Sta-

rarna sig på ryggen af får och annan boskap för att

bortplocka flugor, bromsar och andra insekter. Stun-

dom kasta de sig på kadaver i sällskap med Kråkor

och Kajor; kanske likväl blott för att uppsöka ma-

skar och insekter. —«- I fångenskapen kan man föda

dem med bröd eller korngröpe som blifvit i mjölk

uppmjukadt. Stundom ger inan dem krossade hamp-

frön, mask, kött, ost m. m. Äfven böra de ständigt

hafva ett kärl med vatten för att kunna bada sig.

Fortplantning: I hål i gamla träd, i klockstap-

lar, under taken, i murar o. s. v. lägga de sina bon.

Äfven bygga de i ihåliga trädstycken som ha en öpp-

ning på sidan och som man uppsätter der de hafva

sitt tillhåll. Boet består af strån, löf, hår, ull, fjä-

drar m. m. och är utan konst sammanlagdt. Äggen

4 — 6 ljust blågröna ofläckade. Ungarna uppfödas

med insekt-larver. De ungar, man tager ur nästet

och uppföder, lära lättare än de gamla att eftersäga

prd, att hvissla arier o. d.
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gfagt och fångst : Då de icke äro särdeles skyg-«

ga, samt flyga eller sitta flockvis tålt tillsammans,

kan man lått med ett skott fina hagel nedlägga ett

stort antal. Isynnerhet kan man iäll öfverraska dem

om aftnarna i tråden eller vassen der de slagit ned

för att hvila öfver natten. I Tyskland brukar man

äfven att långa dem med slagnät.

Nytta: Köttet af unga Stävar är ätligt, ehuru

"visst icke läckert. — Stavarna gagna mest dci igenom

att de förlära %-n mängd skadliga och b.esväi liga in

sekter, gräshoppor, flugor o. S. v. samt larver.

Nötkrake- S i äg tet, (Caryocatactes >

Cuv. et i\'//y.f.)

Näbben längre än hyfvudet långdraget-kegelfor-x

mig, rak, nästan iriud, slutas med en ned-

tryckt trubbig spets ; Öfverk 'iken längre, sak-

nar ryggkani ; Underkäken inuti försedd med'

en längsgående knöl.

Näsborrarna vid näbbroten, runda, ofpua,

skylda ef styfva framliggande fjädrar frait,

pannan.

Benen; Tarsen längie än mdianlaiu

Vingarna: i :s1a vingpennan medelmåtttg ; 2:dra

längre än S-'de ; 4:de längst.

Detta Slägte utgör en tydlig öfvergång

från Korpslä.?;tet till Hackspettarna. Liksom
de sistnämda klättrar Nölkrakan på trädens

stammar, samt slår och borrar i barken med
näbben för att fä insekt-larver, hvilka utgörs
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dess föda. Äfven förtär hon nötter, kärnor,

frukter rn. m. Hon bygger i ihåliga träd.

Om ! östen slä sig fWa familier flockvis tilt-

sutn:n;ms och sirofva kring i sko ;arna. Kö.

nen aro nästan lika | och ungarna äro föga

olika de gamla,

l t
Nötkrakan. (Caryocatactes guttatus, JV.)

A. v t va. Brun beströdd med hvita droppformiga

fläckar. Vingar och stjcrt svarta, med stjertspetscn

och de undre stjerttäckarne hvita. Länga
1

i3 tum.

Caryocatactes guttatus, NUss, Orn. Sy. I, p, 90. —

«

Corvus Caryocatactes, Lin. Fn. ]>. 3i. — B.etz. p.

iy\. — Nucifraga Caryocatactes, lem. Maxi. d'Orn.

t. p. 1 1 ;. — Le Casse-Noie, Buff. Ois. 3. p. 122,

l, q. — PI. eol, 5o. — EdAv. A.v. t. 24.0. —

I

iVutcracker, Lath. Syn. I. p 4 (i)° Suppl. p. 82.

J)er, Tannenheher, Bechst. N. D. 2. p. 1257. •**

Nötkraka. Nötknäcka. Öl. Nötskrika.

Beskrifri. Hela kroppsbeklädnaden brun ; be^

strödd med hvita droppformiga fläckar på rygg och

skuldror, men ofläckad på hufvudet och i nacken.

Undra kroppsdelarna med talrikare och större hvita

fläckar. Strupen tecknad med hvita strek och trak-

ten mellan öga och näbb hvit. Vingarna svarta ; de

mediersta vingpennorna i inre fanet med en hvit fläck.

Stjerten svart med hvit spetskant som tilllager i

bredd på sidopennorna. Undra stjerttäckarne hvita,

öfra svarta. •

Honans bruna färg är mer rostbrun.

Vistelseort och lefnadssätt : I Sveriges medier-:

sta Landskap är denna fogels egentliga stamhåll om,

sommaren, Äfven förekommer han då i dess nord-»
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ligare trakter, samt i Norrige ända upp i Stördalen,

ofvan Trondhjém. I Skäne har jag aldrig trällat ho-

nörn utan om hösten och vintren, dock icke alla år.

Om sommaren bebor han helst täta skogar i bergiga

trakter, så väl barrskogar som löfskogar. Om hö-

sten dä han flockvis ströfvar omkring, besöker han

isynnerhet ek- bok- och hasselskogarne. Dess skrik

liknar Hackspettarnes ; dess flygt mera Kajans.

Fodämnen: Om sommaren isynnerhet insekter

och larver, som han uppsöker under trädens bark.

Äfven förtär han daggmaskar och sniglar. Om hö-

sten äter han ollon, nötter, frön af tall och gran,

rönnbär m. m. Om vintren upplockar han hafre-

korn i hästspillningen på vägarne. — Äfven förtär

han foglar som fastnat i snaror, Fogelungar och ägg

skola ej heller vara säkra för honom.

Fortplantning: I täta bergiga skogar lägger han

sitt bo i ihåliga träd. Äggen 5 — 6 smutsigt gul-

bruna med små rostfärgade och mörkbruna fläckar

och punkter.

tfClgt och fångst : Om sommaren äro de allde-

les icke skygga och kunna då lätt fällas med skjut-

gevär. Om hösten fastna de stundom, i de med rönn-

bär försedda donor som utsättas för Kramsfoglar.

Nytta: Köttet kan ätas.

Nötväcke-Slägtet. (Sitta, Linn)

Näbben medelmåttig, rak, längsträckt-kegelfor-

migy trindj vid roten nedtryckt, utåt något

hoptryckt.
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Jtfäs]jorra r n a rundaktiga, glest skylda affram-
åtliggande här.

J5 e n e n : Tärna langa med krökta spetsiga Hor

;

isynnerhet är taktån läng och dess klo stark.

S t j e r t e n tvär, mjuk,.

Vingarne: ] :sia vingpennan mycket kort ;

2:dra kortare än 7y.dje; denna litet kortare

än \:de som är längst.

Nötväckorna klättra på tradens stammar
både uppåt, m:dåt och i alla rigtningar. De-
ras lefnadssätt närmar dem till Mesarna. De
lefva af insekter och larver, samt ollon och
nötter. De bygga i ihåliga träd. Könen äro

nästan alldeles lika, och ungarne äro foga

plika de gamla.

1. Nötväckan. (Sitta Europaea, Linn*}

Artra Ofvan blägrä med ett svart strek genom
Ögonen; inunder hvitaktig. Stjertpennorna svarta med
en kvit fläck framfor den gra ändan ; de tvä medler-

sta blägrä. Längd 5 J tura.

Sitta Europcea, Lin. Fn. p. Zj. — Retz. p. 106. —
jNilss. Orn. I. p. 100. —- Tern. Man. I. 4°7- —

"

La Sitelle, Buff. Ois. 5. p. 460. f. 20. — Pl. enl.

623. f. 1. — Nuthatch, Lath. Syn. 2. p. 648.
Suppl. p, 1 r 7 . — Der Kleiber, Bechst. Nat. D. 2.

p. 1 061. — Sv. Notpacka, Notväcka; Norr. Not-
väcke, Egde, Eremit.

Beskrifn. Alla 6'fra kroppsdelar blågrå. Från

näsborrarna genom ögat och vidare åt sidan af hal-

sen går ett svart band. Undre kroppsdelarna hvita

ined svag rostgul anstrykning på bröst och mage.

$laksidorna och låren roströda. Vingpennorna mörk-
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bruna; de inre af ryggens färg. Sljertcn teml. kort,

dess pennor svarta'; de 3 — 4 yllre med en hvit

flack mot spetsen ; alla i sjelfva spetsen, och de två

medlersta öTver allt askegrå. De undra stjerttäckar-

na hvita med roströda kanter. — Näbben mörkt

gråblå ; inunder hvitaklig. Iris nötbrun. Benen gul-

aktigt grå. Längd 5 £ -^ 5 \ tum. Vingbredden 9 |
tum.

Bönan är något mindre, bar mindre lifliga får-

ger och det svarta bandet mindre tydligt.

Vistelseort och lefnädssätt : Nötväckan förekom-

mer allmänt i skogarna i det södra Sverige. Äfven

träffas bon i Norrige och i det öfra Sverige. Dess

gräns åt Norden är dock ännu ej bestämd. Hon blir

qvar bos oss hela året, bebor om sommaren isynner-

het löfskogar der gamla ekar, bokar o. s. v. finnas ;

om hösten och vintren besöker hon trädgårdarna.

Denna fogel är alldeles icke skygg. Ständigt är han

i rörelse, klättrar på trädstammarna uppåt, nedåt

och åt sidorna. Dess lockton är ett gällt och hastigt

hvisslande: tjutt, tjutt, tjutjutt, tjutjntt I Om natten

döljer han sig i hål i träd.

Födämnen: Isynnerhet insekter, hvilka han upp-

söker i trädens bark. Om hösten förtär han äfven

ollon och nötter. Dessa sätter han fast i en springa

i barken, ställer sig deröfver med hufvudet nedåt-

vändt, bultar derpå med näbben, hvarvid han an-

vänder hela kroppens tyngd, och öppnar på detta sätt

skalet, samt uttager kärnan. — I fångenskapen kan,
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man föda honom med hampfrön, hafra, bröd och

gröppning som blifvit uppmjukadt i mjölk. — I

fria tillståndet sandar han förråd af sitt öfverilöd i

hål i träd. Äfven i fångenskapen märker denna dess

instinkt att undangömma det öfverflödiga till en an-

nan måltid.

Fortplantning : I gamla ihåliga träd, då öpp-

ningen är lör stor, tillsmetar han den med våt jord

så att den ej blir större än att han jemt kan gå in

Och ut. Äggen 6 — 7 hvita beströdda med röda

fläckar. Begge makarna rnfva vexelvis.

Nytta och skada: Köttet är ätligt. — Om hö-

sten gör foglen skada på nötskogarna.

Andra Familieru

Sylnäbbar, (Subulirostres)

eller

T u n n - n ä b b a r
, ( Tenuirostres ).

Näbben läng eller medelmåttig , small hoptryckt,

böjd och kantig.

Näsborrarna vid näbbroten, bara eller glest

sbjlda af fjädrar frän pannan.

Benen korta, tittan hopvuxen med mellantan till

första stundom till yttersta taleden.

De hithörande foglar lefva af Insekter
hvllka de uppsnappa antingen klättrande på
trädstammarne, eller löpande på marken, el-

ler sväfvande i luften. De lägga sina bon i
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hål i träd, i klippor, murar, eller i bräddat"
vid vatten. Könen äro föga olika, och un-
garne likna de gamla.

Trädkrypare-Slägtet. (Certhia, L)

Näbben medelmåttig, smal, något bagböjd
t

hop-

tryckt, spetsig.

Näsborrarna vid näbbroten, bara, aflangaj

halftäckta af en kullrig hinna.

Benen : uttSn vid roten hopvuxen med mellan-:

tån: Klorna mycket krökta och spetsiga;

bakklon störst.

Stjerten vigglik, bestående af styfva, spetsiga

och något nedböjda pennor.

Vingarna: i :sta vingpennan kort ; 2:dra kor-

tare än ^:dje och denna något Kortare än ^:de

och §:te som äro längst.

De klättra på trädens stammar, liksom

Hackspettarna, och de stödja sig dervid på
den styfva, elastiska och inböjda stjerten. De
föda sig af små insekter, larver och in-

sektägg.

i. Trädkry paren. (Certhia familiaris, L)

A v t ra. Ofvan fläckig af brunt, rostgult och

hvitaktigt ; inunder livit ; ofver de utbredda vingarna

ett gulaktigt tvärband. Längd 5} tum.

Ctrtiiia familiartSi Lin. Fn. p. 33- — Retz. p. iog.

— Nilss. Orn. T. p. gg. — Latb. Ind. I. p. 280.

— Le Grimpereau, Buflf.Ois. 5. p. 53i. t. 21. f.

1. — Pl. enl. 68i. f. 1. — Sparrm. Svensk Om.
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Gg. — Common Crecper, Latli. Syn. 1. p. 701.

Suppl. p. 126. — Gemcincr Bauniläufer, Bechst.

Naturg. D. 2. p. 55o. — Motacilla scolopacina,

Morske Vidd. Selsk. nye Skrift. 2. p. 367. m. fig.

Sv. Trädkrypare.

Beskrifn. Hufvudet och halsen ofvan mörk-

bruna beströdda med hvitaktiga och rostbruna långs-

fläckar. Ryggen och skuldrorna mer rostbruna be-

strödda med hvitaktiga fläckar. Öfvergumpen rostgul.

Öfver ögonen ett hvitaktigt strek. Alla undra kropps-

delar hvita med rostfärgad anstrykning på under-

gutnpen och slaksidorna. Vingpennorna svartbruna

med hvilaktig spetsfläck. Ett matt rostgulaktigt

band går öfver dera alla, utom de 3 yttersta, yttre

kanten ho> de medlersta utåt iostgrå. Vitfgtäekarne

svartbruna med hvitaktiga spetsfläckar. Stjertpen-

horna rostgrå, i inre fanet mer bruna, styfva, spet-

sigav Näbben ofvan svartbrun, inunder hvitaktig. Iris

brun. Benen gråbruna. Bakklon längre än baktån.

Honan saknar det rostgula på kroppens öfra

delar, och bandet öfver vingarne är hvitt.

Vistelseort och lefnadssätt : Denna fogel tillhör

mera de södra än de norra trakterna af vår halfö*.

Likväl förekommer han äfven i Sveriges medlersta

landskap och i Norrige till och med någon gång norr

om Fjällryggen. Dess gräns åt Norden känner man
likväl ännu icke. I Skåne, Halland, Småland och

Blekinge är han temligen allmän i skogarna. Om hög-

sten infinner han sig äfven i trädgårdarna på Skån-
ska slättbygden. Med största lätthet och skicklighet

klättrar han på trädstammarna, och han är så litet
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skygg att mau krm ga nära in till honom, utan att

han flyger. Under det han klättrar har lian ständigt

hufvudet uppät vändt, och han kan icke, såsom Nöt-

Väckan, vända det nedåt eller åt sidorna. Liksom

hos Hackspettarna tjenar honörn, under klättrandet

den styfva elastiska stjerten till understöd.

Födcinineu: Insekter, larver, puppor och insekt-

ägg, hvilka han uppsöker mellan barken på träden.

Fortplantning: Sitt ho lägger han i häl i Iräd,

eller i springor mellan träd. Balen består af mossa,

suiå ris, fjäder och hår. Äggen 6 — 9 hviLa, be-

strödda med rostbruna prickar.

'flytta: Denna lilla fogel förtär många för sko-

garna skadliga Itfsektén

Härfogel-Siägtet. (Upupa, Linv.)

Näbben nn/cket läng, smal, något baghöjd, tre-

kantig och hoptryckt.

Näsborrarna vid näbbroten p?i sidan, öppna,

ovala.

Benen korta ; tursen af mellcmtans längd ; d

na hopvuxen med uttan till första h

Stjerten tvär, bestående af tio penna::

Vingarna medelmåttiga ; i:sta vingpennan

delmattig ; 2:dra och %:dje kortare än j:de

och Q.-te som aro längst.

Härtogeln vistas oftare på marken än

på träden, få fuktiga skogsängar söker han

insekter och larver, som utgöra dess näring»

tian hvgger sitt bo i ihåliga träd, eller i
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springor af klippor och gamla murar. Om
sommaren lefver hat» parvis i skogarna 5 om
hösten träffan han familjvis under sina resor

åt sydligare länder.

Härfogl&n, (Upupa Epops, Linn.)

A r t m. Rostgul fjäderkam med svart kant. Rygg
och vingar svarta med gulhvita tvärband. Stjerten

svart med ett hvitt tvärband. Längd 1 1 ^ tum.

Upupa Epops, Lin. Sv. p. 3y. — Retz. Fn. p. 107. —
Lath. {nd. 1. p. 277. — iNilss. Orn. Svec. I. p.

96. — La Huppe, 15uff. Öis. 6. p. 4^9- *• 2I -
—

Pl. enl. 02. — Hoopoe. Lath. Sva. 2. p. 637. —
Edv. tab. 345. — Gcmeincr IViedehopf, Bechs.

JVaturg. Dent. 2. p. 107. — Sv Härfogel ; Skån.
Popp. Hall. Oäringsfogel. Norr. Aerfugl.

Beskrifn. På hufvudet från pannan till nac-

ken sitta två rader af långa fjädrar hvilka bilda en

hög fjäderkam, som efter behag kan uppresas och

nedfällas Dessa fjädrar äro rostgula och i ändarna

svarta. Hufvudet, halsen, bröstet och öfra delen af

ryggen rödgrå ined rostgul anstrykning. Rygg skul-

dror och vingar svarta med gulaktigt hvita tvärband.

Öfvergumpen rent hvit. Magen hvit med långsgående

svarta strek. Vingpennorna svarta ; de fränare (10)

med ett bredt rent hvitt tvärband ; de af 2:dra ord-

ningen med fyra hvita tvärband ; de innersta bredt

kantade med gulaktigt. Stjerten svart med ett bredt

hvitt tvärband ; dess öfra täckfjädrar svarta ; dess

undra hvita. — Näbben svart ; vid roten inunder

25
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köttfärgarl. Tungan mycket kort. Benen mörkt askc-

grå. Iris brun. Längd n I — 12 tum.

Hu.ian är något mindre; dess fjäderkam är

kortare, och färgerna blekare samt mindre rena.

Ungarna då de lemna nästet halva kortare nä-

stan rak näbb, fjädcrkammen kort, och färgtecknin-

gen mindre utmärkt.

Vistelseort och Icfnadssätt : Härfoglen förekom-

mer i skogiga och buskrika trakter, helst i grann-

skapet ai* sumpiga ställen. Han finnes, ehuru alle-

städes sparsamt, i det sydliga och medlersta Sverige,

samt i Grefskaperna i Norrige. I de norra trakterna

af Sverige och norr om Fjällryggen i Norrige före-

kommer han högst sällan. Som flyttfogel anländer

lian till vår halfö i April eller i början af Maji. Om
hösten sedan ungarna äro utllögna, träffas han i säll-

skap af G — 8 i lågland ta busktrakter, och på betes-

marker. Han uppehåller sig då vanligen på marken,

men flyger merendels i träd, då han blir uppjagad»

I Augusti eller September flyttar han bort. Härfog-

len är liflig ocli skygg. På marken löper han gan-

ska snabbt, och ilå han blir rädd eller ond slår han

fjäderkammen upp : då lian löper eller flyger låter

han den ligga ned. Ofta får man i skogarna höra

dess besynnerliga läte: Opp-opp-opp ! Opp -opp -opp!

som han ofta upprepar. Och som nian derunder säl-

lan far >e foglen, som är ganska skygg och som då

li^an nalkas, flyttar sig undan och låter höra samma läte

från ett annat håll ; så har någon gång denna fogel

oskyldigtvis gifvit anledning till spökhistorier och ej
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sällan blifvit räknad bland elaka förebad af krig och
dyr tid. Frän detta skrock härleder sig dess Sven-
ska namn : Bärfogel, och dess Halländska benämning:

Oäringsfogel. Dess Skånska namn Fopp, har afse-

ende på dess läte.

Födämnen: Insekter isynnerhet sådana som up^
pehålla sig på sumpiga stållen eller i boskapens spill

ning. Äfven myror och myrägg. f^ör att uppgräfva
dessa födämnen begagnar han sig af sin långa näbb.

Fortplantning: I ihåliga träd eller i hål i klip-

por och murar ; sällan på marken. På en under-

bädd af kospillning och rispinnar lägger honan 4-5
gråaktigt hvita, ofläckade ägg.

Nytta: Härfoglen förtär skadliga Insekter.

Ungarna blifva mycket tama om de tagas ur boet och
uppfödas. I början bör man gifva dem mjölmaskar,

myrägg och insekter. Sedan hålla de till godo med
kokadt kött, bröd, o. s. v.

Bi-ätareslägtet. (Merops, Lirm)
Näbben temligen läng, något bagböjd, spetsig,

hoptryckt med upphöjd ryggkant.
Näsborrarna vid roten på sidan , öppna,

rundaktiga, glest täckta med har frän pannan.
Benen: tarserna mycket korta ; både ut-tan och

in-tan hopvuxna med mcliantan till den näst
yttersta leden. Baktan bred vid roten.

Vingarna: \:sta vingpennan mycket kort, nä-
stan ingen; 2:dra längst.

De hithörande foglar lefva af bi, vespor,
humlor, gräshoppor och andra insekter, hvil-
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ka dö fånga i flygten. Till nästen gräfva de

sie; hälor i jorden vid brädden af vatten och
lägga deri sina ägg på en underbädd af mos-

sa. — I lefnadssattet närma de sig Svalorna,

B i-äta ren. (Merop9 Apiaster, Linn.)

Årtra.' Rygg och vingtäckare brunröda; huf-

vudet mörkare kastanjbrunt ; geuom ögonen ett svart

strtk ; strupen gul ; kroppen inunder blågrön. De tvä

medlcrsta stjärtpennorna längre än de andra.

Längd. 1 1 tura.

Mcrops Apiaster, Lin. Syst. Nat- I. p. ig2. — Nilis,

Orn. Sv. 2. p. 262. — Le Guepier, BuiT. Ois. 6.

p. 480. t. a3. — Pl. enl. g38. — Gemeiner Bie-

nenfrcsser, Bechst. Nln. D. 2. P.É1099.

Beskrifn. Pannan hvit med grönaktig och blå

anstrykning upptill och öfver ögonen. Hufvudet of-

van, och halsryggen kastanjbruna, hvilken färg på

framrvggen och vingtäcl<arne öfvergår i brunröd ;

den ulliga ryggen rostgul. Frän näbbviken genom

ögat till hörseltrakten går ett svart band. Öfra de-

len af framhalsen guilgul, hvilken färg nedtill slutas

med ett svart band. Undra kroppsdelarna grönaktigt

blå, hvilken färg blir ljusare bakåt unclcrgumpen.

Vingpennorna, de främre och innersta utvändigt blå-

gröna ; de af 2: dra ordningen a! o brunröda och slu-

tas med ett bredt svart band. Stjerten blågrön tvär,

de två medlersta pennorne nästan en tum längre än

de andre och tillspetsade. Längd 11 tum.

Honan har i allmänhet mattare färger ; ett gult

strek öfver ögonen och rödbrunaktig anstrykning på

bröstet.
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Vistelseort: Denna fogel hörer egentligen till

det södra Europa, Asien och Afrika. I Spanien, Ita-

lien, Sicilien, Sardinien, Turkiet och Grekland är

han allmän ; i södra Tyskland, Sveitz och Frankrike

förekommer han äfven. I det nordligare Tyskland ser

man honom högst sällan. Det är derföre ganska märk-

värdigt att han någon gång förekommer äfven i Skå-

ne. Under sommaren (i Junii månad 1816) såg man

ett par, hanne och hona, i en hy nära Ystad, der de

valt sitt tillhåll i en hög ask, som stod nära en bäck.

Sedan de der uppehållit sig en veckas tid, blef den

ena skjuten ; den andra kom undan. Troligen hade

de i, sällskap med andra flyttfoglar, förflugit sig så

långt mot Norden.

Tredje Familien.

Brednäbbar eller Gapnäbbar.

(Fissirostres, Cuv+ Hiantes, J/%.)

Näbben ganska kort, liten ; vid roten mycket

nedtryckt, ganska bred, Hufven långt tillbaka

(under ögonen), hvaraf gapet är mycket stort;

öfverkähn i spetsen nedböjd.

Benen korta, svaga ; tårna klnfna eller vid ro-

ten förenade genom en kort hinna ; baktån hos

somliga äfven framåt vänd ; klorna krökta,

spetsiga «

Vingarna långa, spetsiga.

De till denna familj hörande foglar lef-

va endast af insekter, hvilka de långa i flyg-
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ten; de njuta aldrig andra fodämncn. De-

ras flygt är ganska snabb och lätt Då de ja-

ga, hålla de näbben öppen} och deras bre.

da klibbiga gap gör det lätt för dem att un-

derflygten fånga insekter. De aro alla flyit-

fo<*lar.

Svale-Slägtet. (Hirundo, Urin.)

Näbben mycket korf, Utåt fritid', inåt mycket ned-

tryckt och bred, klufuen ända under främre
delen af ögat. öfrerii iken i spetsen litet ned'

böjd, underkäken rak. Näbbviken saknar borst.

Näsborrarna vid roten, aflånga, till en del

slutna genom en hinna.

Benen korta; tårna och klorna spensliga; tre

tårframåt en bakåt; uttern hopvuxen med mel-

lantån till första leden.

Stjerten klufuen, beslående af tolf pennor.

Vingarna långa : \ :sta vingpennan längst.

Svalorna lefva af Myggor, Dagsländor
och andra Insekter som vistas vid vatten. De
uppehålla sig derföre helst på fådana ställen

der dessa träffas Peras flygt är utomordent-

ligt lätt och snabb, och de tyckas liksom

simma i luften. De ej blott fånga sitt rof,

utan de släcka äfven sin törst och bada sig

und r, r flygten. De bygga sina nästen af va t

jord., lera, o. d. och fodra dem inuti med
fjädrar. En del tillreda sitt bo i hål i jord-

branter eller klippor. De rugga ej mer än
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en gång om året, i Februari eller Mars må.
nad ;

således under det de äro borta från oss

och vistas i varmare länder. (Natterer, enligt

Tein. Man. I. p. 426). — Efter första rugg-
ningen likna ungarna de gamle ', till dess

äro de dem olika.

l. La dus valan» (Hirundo rustica, Linn.)

A r t ra. Svart med blå glans ; pannan och stru

pen rödbruna ; bröstet magen och undergumpen hvit-

aktiga. Stjrrtpennorna med en hvit fläck i inre fanet

;

de yttersta mycket långa och smala. Längd 7 tum.

Hirundo rustica., Lin. Fn. p. 98.. — Retz. Fn. p. 273.
— Nilss. Orn. Sv. I. p 2go. — Hirondelle de

chemince, Buff. Ois. 6. p. 5gi. t. 25. f. 1. — Pl

enl. 543. f. 1. — Chimnry Swallow, Lalh. Syn.

4. p. 061. — Suppl. I. p. 192. — Dic rauch*.

schwalbe, Bechst. J\
T

aturg. Deut. 3. p 902. —
-Sv. Ladusvala ; Norr. Ladesvala; Dovvrefj. Sulu.

Beskrifn. Pannan och strupen mörkt rödbru

na. Alla öfra kroppsdelar, samt halsen på sidorna

och framtill ända till bröstet svarta med blå glans.

Alla öfriga undra kroppsdelar hvita med rostbrun

anstrvkning. Stjertpennorna svarta med en stor hvit

fläck i inre fanet ; de två medlersta enfärgade ; den

yttersta på hvardera sidan mycket smal. Längd 7 - 7 i

tum ; vingbredden i3 tum.

Honan har mindre rödbrunt på pannan och det

svarta frampå halsen går ej så långt ned. Undra

kroppsdelarna äro mer hvita och de yttre stjertpen-

norna ej så långa.
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Varierar tillfälligtvis : helt hvil, eller gulaktig;

stundom med flera eller färre hvita flädrar bland de

vanliga.

Vistelseort och hfnadssätt : Ladusvalan vistas

om sommaren vid husen och gårdarne öfver allt pä

vår halfö, från Skåne ända lill polcirkeln. Vid

Trondhiem förekommer hon i mängd äfvensom, norr

om denna Stad i StOrda len och Sparfoo. Vid Mo in-

nanför Ranenljorden har jag äfven sett henne ; dock

blir hon sällsyntare ju mer inan närmar sig polcir-

keln, inom hvil ken hon ej går lui.gl. Någon gång

ser man henne likväl \\d ITundhoimeu ; men aldrig

på Lofoden. Äfven vistas hon vid hus och gårdar i

fjälltrakterna, såsom i Röras ocl; på DovvTefjäll.

Denna art så väl som alla Svalor äro flytlfog-

lar, hvilka lemna oss om hösten i böljan af Septem-

ber och återvända om våren. Till Skåne komma de

första Svalor vanligen mot slutet af April (d. 23 - 26

o. s. v.) eller de första dagarna af Maji. Till Röras

anlända de kring den 20 Maji ; men till gårdarna på

Dowreijäil voro de ännu icke ankomna den i:ste

Juni.

Denna Svala kan flyg* ganska snabbt ; dock ser

man henne pfta sväfva saktarc i luften. Då him-

len är klar och ren, stiger hon stundom till en be-

tydlig höjd; då det är mulet och rägnigt sväfvar

hon lågt vid jordytan eller vattenytan. Orsaken här-

till äi den a!t de insekter hon fångar i flygten stiga

högt då luften är klar. men vistas vid jordytan då

luften är mulen. Härifrån har det kommit att Sva-
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lan genom en högre eller lägre flygt tros bebada

torka eller rägn. Utomordentligt graiinsynl, år hon

på visst salt en väktare förändra foglar, höns, kyck-

lingar, dufvor in. fl. som finnas vid den gård eller

hus der hon bor. Så snart hon blir en RofTogel var-

se, gifvrr hon det genast tillkänna med ett hvasst

läte: /'ifit, In ars betydelse de nämda värnlösa fog-

lame ganska väl förstå. De lemna i ögonblicket sin

föda, \ oxa kring efter den holande faran, och löpa

i skjul om varningen förnvas. Liksom iiingärlan för-

fö!';:'r lion ufven de Rcilbgiar som närma sig. Dess

qviltra-.de och knii kände sang, låter hon ulia, under

vackra dagar, höra från skorstenarna och taken.

In: in Svalorna om hösten flytta bort, .samla de

sig på föga hus eller bland rör och vass vid dam-

mar och insjöar. Då kall och mulen väderlek i för-

sta hälften af September inträffar, ser man dem
ibland på nämnda ställen till hundrade eller tusend-

tals, ocli på en enda natt flyttar hela skaran bort.

De vandra då åt varmare länder och skola isynner-

het för.kommar i Afrika under den tid de saknas hos

oss. Dock sträcka de ej sina resor ut öiver vänd-

kretsen. Om våren återvända de ej 1 sällskap, ulan

ensliga eller parvis.

Anm. Man liar fordom trott, och mången torde än-
nu vara af den tankan, att Svalorna ej flytta bort om hö-
sten, utan lägga sig i vintcrqvarter bland gyttjan pä bott-
nen af sjöar, dammar och träsk. Förr berättade man det
samma om många andra llyltfoglar ; nu återstå dylika sa-
gor blott om Svalorna. Saken tyckes dock vara till don
grad orimlig, och så stridande mot physiologiska grunder,
att man åtminstone har rätt att tvilla dcrpä. till dess man far
säkrare facta, än dem man hittills äger. Nog har man sett
Svalor sent om hösten samla sig på rören vid insjöar ocd
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dammar. Man liar äfven sett dem, stelnande af köld och sö-

kaude vallen-injskter, sätta sig tätt tillhopa pä ett och sam-
ma rör som slutligen försvagt för den ökade bördan, sänkt
hela sällskapet i vattnet; men dessa Svalor ha (Va varit

sädana ungar, som ännu för svaga alt göra den länga re-

san, hlifvit lemnadc hemma af de bortflyttade föräidrarnc,

och i sin nöd sökt sitt uppehälle vid vatten, tills de slut-

ligen dcri omkommit. Äfven har man om vären, då frost

eller snö inträffat sedan de första Svalor anländt, funnit

dem af hunger och köld utmattade, och efter utseendet
liflösa, vid vatten eller pä sumpiga ställen, der de sökt

insekter. Man har burit dem in i varmt rum, der de efter

hand qvicknat vid. Men sädana händelser bevisa alldeles intet

mot Svalornas flyttning, som dessutom bestyrkes af oveder-
sägliga facta, meddelade af resande Naturkunniga. Det en-

da säkra bevis för deras viutcrdvala är, om man, som man
påstår, uppfiskar dem med isnoten eller eljest finner dem i

vatten in i d t u n d c r v i n tr e n, och om de, under nämnde
årstid funna, qvickua vid när de ko.-nma i varmt rum.
Mänga berättelser härom liar jag äfven hört; men ingen

enda till den grad pålitlig att jag i en så otrolig sak

dcrrid kan trygga mig. Om nägon skulle säsom ögonvittne

liafva säker erfarenhet härom, så önskar och beder jag att

han ville låta den,' omständliges bestyrkt, komma till

Naturforskarnes kännedom. Tills detta sker måste jag anse

Svalan, äfven i Sverige för (lyttfogcl.

Fodämnen: Åtskilliga slags insekter med mjuka

vingar, såsom myggor, flugor, dagsländor, humlor,

bi, mal, samt små fjärillar in. fl.

Fortplantning: I städer, byar och torp bygger

denna Svala sitt bo inuti husen i lador, stall, for-

stugor m. m. , under taken vid bjelkar, sparrverk,

Jäkten, fönsterramar o. s. v. Boet bygges af våt,

klibbig jord blandad med halm eller hö. Det liknar

till formen ett halfklot, och har ofvan en öppning

hvarigenom foglen kan flyga in och ut. Invändigt är

det fodradt med mossa, gräs och fjäder. De gamla

nästen repareras och begagnas åter det följande året.

Honan lägger två gånger om året 5 — 6 ägg som.

äro hvita och glest beströdda med rostfärgade fläckar.
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Nijtta: Svalorna gagna genom att fö; lära en

mängd skadliga i usel. ter. — Pä somliga ställett i

Xyskland, Italien och Spauien ätas Svalor; men det-

ta brukas icke hos oss.

2. Hussvalan. (FJirtindo urbica, Linn.)

A r t m. O/van svart nud blå glans ; inunder
sond öfvergumpen hvita ; stjertpennoma ofläckade.

Längd 5 ^ tum.

Hirundo urbica, Lin. Fn. p 93. — Retz. Fn p. 27L
— Nils*. Orn. Sv. I p. 23}. — ti irondClie c) cui

bin ne, Buft". Oi.s. 6. p. 6 4. t. 20. f. 2. — IM.

enl. 542. f 2. — Martin, Lath. Svn. 4- p- 5- 4-

— Suppl. 1. p. 192. — Die fiGus&kwälbe, Bech.st.

Na tu »g. Deut. 3. p. qi5 — Sv Hussvala.

Beskri'» Hela hufvudet ofvan samt ryggen

oeli skuldrorna svarta med blä skinns. Vingar och

sljert svarta utan gläns. Stjerten Jflufvén, dess pen-

nor ollackade. Alla undra kroppsdelar samt öfver-

gumpen rent hvita. Tarserna och tärna glest fjädrade.

Honan kan knappt skiljas frän hannen.

Varierar tillfälligtvis \.At hvit, eller ock. mer

och mindre hvitfläckig. — På samma sätt vaiiera

alla arter af delta Slägte.

Vistelseort och lefnådssätt : Äfven denna Svala

finnes om sommaren i de flesta trakter af hallon, än-

da till grannskapet af polcirkeln. Vid Trondhiem och

i Stördalen förekommer hon ännu i mängd ; och vid

Ranenfjorden har jag sett henne på flera stallen t. el

Hemnäs, Mo. — I dessa nordliga kxisttrakter finner

man henne stundom i stort antal bosatt hö gt uppe i
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remnorna af höga och branta klippväggar *). Som
flyttfogel anländer hon till Skåne ett par veckor scd-

nare än Ladusvalan, eller kring medlet af Maji. I

det södra Sverige är hon allmän vid kyrkor och an-

dra höga byggnader. Hon flyger högre än Ladasva-

lan, men mindre snabbt. Hon flyttar bort i sista hälf-

ten af Augusti.

Födämnen : Insekter.

Fortplantning : Nästet bygges af våt, klibbig

jord och fästes utanpå husen under taklisten, under

bjelkhufvuden o. s. v. Det är invändigt fodradt med

fjäder och honan lägger deri 3 — 5 hvita ofläcka-

de ägg.

3. Strandsvalan. (Hirimdo riparia, Linn.)

Artm. Gråbrun med strupen magen och under-
gumpen hvita. Längd 5 tum.

Hirimdo riparia, Lin. Fn. p. gr) — Reta. Fn. p. 274.
— JMilss. Orn. Sv. I. p. 2.84- — UHironddle de

rivage, Buff. Ois. 6. p 632. — Pl. enl. 5 (.3. f.

2. — Sand - Martin, Lath. Syn. 4- P- 56§. —
Uferschwalbe, Bechst. Naturg. Deut. 3. p. 922.

—

Sv. Strandsvala, backsvala, jordsvala.

Bpskrifn. Alla öfra kroppsdelar och ett bredt

band fram öfver bröstet gråbruna eller musblack.

Strupen, undra delen af bröstet, magen och undre

stjerttäckarne hvita. Vingar och stjert svarlbruna,

den sednare klufven, kortare än vingarne. Tarsen och

*) Så fann jag henne i talrik mängd Losatt i en klippa

mellan Tairock och Vigestad. H:r Boie säg en dylik

koloni i en klippa på Alstenö. Boie Reise p. ni.
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tårna bara, endast några få dun vid roten af baktån.

Näbben svart. Iris brun. Benen svartbruna.

Vistelseort och lefnadssätt : Strandsvalan före-

kommer tcmligen talrikt äfven inom polcirkeln. I

sandbackarna innanför Ranenfjorden förekommer hon

i mängd bosatt; och vid Saltenfjorden träffades hon

i Augusti under sitt återtåg från ännu nordligare

länder. I Skåne är hon allmän i jordbranter, i san-

diga stränder vid åar, sandgropar, lergrafvar, jord-

vallar, och i höga stenbroar. Som flyttfogel anlän-

der hon tidigare än Hussvalan, neml. mot slutet af

April, och träffas genast vid sina boplatsar. I slutet

af Augasti och i början af September flyttar han

bort.

Fodämnen : Insekter som lefv a i vattnet och i

luften.

Fortplantning: I jordbrinkar, sandiga branter

o. s. v. gräfver hon horizontela gångar ofta af 3 al-

nars längd och lägger in vid bottnen af dem sitt nä-

ste som består af gräsrötter och fjädrar. Äggen 5 — 6

aflånga, hvita. Stundom bygger hon i ihåliga träd.

Torn-Svale-Slägtet. (Cypse-
lus, lllig* )

Näbben mycket kort, utåt något hoptryckt, inåt

mycket nedtryckt och bred, klufmn ända midt
under ögonen; öfverkäken i spetsen nedböjd,

underkäken litet uppböjd. Näbbviken saknar

borsthär.

Näsborrarna klufna långsåt sidan af näbb-

rotens rygg, öppna, med upphöjda kanter.



400 Gängfoglar.

Benen wytket karla; alla fyra tårna frmiFitrig'

tade, klufna ända till roten ; tårna och klor-

na korta och tjocka

S t j e r t e n tvåklnfven, bestående af tio pennor.

Vingarna mycket långa : i :sta vingpennan lika

2:dra och längre än de ofriga.

De hithörande fojilar hiva, liksom Sva-

lorna, af insekter hvilka de fånga i lisfien
5

och i detta element äro de nästan oupphör-
ligt i rörelse. Aldrig ser man dem sätta sig

på marken ; sällan på upphöjda platsar. De-

ras flygt är utomordentligt snabb och de sy-

nas clervid kuapt röra vingarna. I springor i

höga murar och torn, eller i klippor samt i

ihåliga träd lägga de sitt näste. De rugga

en gång om åiet, vid samma tid som Sva-

lorna.

Torn-Svalan. (Cypselus Apus, Illig.)

Art m. Svdrtaktig med hvit strupe.

Längd 7£ tum.

flirundo Apus, Fn. p, 99. — Retz. Fn. p. 275. —
JNilss. Om. Svec I. p. 280. — Le grand Mor-
finet, Buff. Ois. 6. p. 643. — Pl. enl. 542. f. 2.

— Swift, Lath. Syn. 4. p. 684. — Thurmscktitol-

be, Becbst. Naturg. Dcut. 3 p. 92g. — Sv. Torn-

svala, Ringsvala. Korr. Svcrt-Sidu, Fjcld-Sidu.

Be^krifn. Strupen hvitaktig. Hela öfriga fjä-

derbeklädnaden svartbrun med mer eller mindre

märkbar grönaktig metallglans på ryggen, öfvergum-

pen, biös!< t och magen. Näbben svart. Iris mörk-

brun. Tarserna framtill fjädiade; baklill samt tårna
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nakna, Jjusbruna. Klorna mycket krökta och skarpa.

Längd yi t. Vingbredd. 16 i t. De hoplagda vin-

garna räcka 1 — 1 tum utom stjerten.

Honan är foga skild från hannen.

Vistelseort och lefnadssätt : Tornsvalan anlän-

der till Skåne kring den i2:te, i5:de Maji, och för-

råder genast sin ankomst genom ett skarpt h visslan-

de läte. Icke blott i halföns södra och medlersta

trakter, utan äfven i dess nordligare
#
delar förekom-

mer denna fogel. I Trondhiem, och ännu nordliga-

re, i Stördalen, finnes han i mängd. Vid kyrkor,

torn, klockstaplar och andra höga byggnader lefver

han vanligen i större eller mindre antal. Merendels

alltid träffar man en hel koloni, der de uppslagit sin

bostad. Blott i skogarna träffar man dem endast par-

vis boende i ihåliga träd. — Tornsvalan flyger bå-

de högt och snabbt. Med orörda vingar genomskär

bon luften med pilens fart, och det torde knapt gif-

vas någon fogel som i jemförelse med dess storlek fly-

ger snabbare än denna. Ofta flyger hon i större el-

ler mindre sällskap, och låter under flygten höra

sitt hvassa genomträngande skrik. Hon hvilar sig i

sitt näste eller på taken, och man ser henne aldrig

sätta sig på marken, emedan dess långa vingar och

korta ben skulle göra det s^årt om ej omöjligt för

henne att åter flyga upp.

Födämnen: Insekter, merendels sådana som flyga

högt ; äfven vatten-insekter.

Fortplantning: Bygger i ihåliga träd i skogar-

na, under tegelpannor, på höga hus, i springor i mu-
rar, i lorn o. s. v. Äggen 2 aflånga, hvita.



402 Gångfoglar.

Nattskärre-Slägtet. ( Capri-
mulgus, Linn?)

Näbben mycket kort, nedtryckt, klvfven ända
bak under ögat; öfverkäken i spetsen nedåt-

och underkäken uppåt-böjd; näbbviken kantad

med stijfva framåtriglade har.

Näsborrarna vid näbbroten tillslutna med en

hinna beklädd med fjädrar.

Benen: tre tår framåt, förenade till första le-

den genom en hinna ; e n baktå med dess klo

mycket korta. Mellauiåns klo inåt kamforiuig.

S t j e r t e n afrundad, bestående af tio pennor.

Vingarna långa: i:sta vingpennan föga kor-

tare än 2:dra, som är längst.

Dessa foglar hafva i lefnadssättet myc-
ken likhet med Svalorna j men, liksom Ugg-
lorna bland rloffoglarna. äro de nattliga fog-

lar som dölja sig om dagen och flyga ut en-

dast i skymningen och i gryningen lör att ja-

ga. Liksom Ugglorna blandas de af dagslju-

set, och liksom dessa halva de stora ögon och
stora öron. Deras fjädrar äro mjnka, och de-

ras flygt sker utan buller. De rugga en gång
om året. Hannarna skiljas från honorna ge-

nom hvita fläckar på de yttersta stjertpen-

norna. Ungarna äro föga olika de gamla.

Nattskärran. (Caprimulgus, Euro-

pa? us, Linn.)

A r t ni. Ofvan gråspräcklig, med långsgående

svarta fläckar och streh ; inunder med rostgulahtiga och

svartbruna tvärstrek. Längd io£ tum.
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Caprimulgus Europceus, Lin. Fn. p. 100. — Retz. Fn*

p. 275. — Nilss. Om. T. p. 288.
'— DEngoule-

vetit,- Buff. Ois. 6. p. 5ä2. — Pl. enl. ig3. —
European Goatsucker. Lath. Syn. 4* P- 5o3. —
Suppl. p. ig4- — Der Europäische Tagschläfer,
Bechst. Nat. Beut. 3. p. 939. — Sv. Nattskräfva,
Nattskärra, Nattblacka; Kärrgylta; Norr. Qväll-
knarr.

Beikrifn. Hela fjiidei beklädnaden spräcklig

af askegrått, svart, rostgult och hvitaktigt. På huf-

vudet och långs åt ryggen finnas svarta långsgående

strek och fläckar. Öfver vingarna går ett perlband

af rostgulaktiga fläckar; och långs näbbviken går

under ögat ett hvitt strek. Undra kroppsdelarna

tecknade med rostgula och svartaktiga tvärstrek.

Vingpennorna svartbruna med rostgula fläckar i yttre

fånen, och en stor rund hvit fläck i inre fanet på

hvardera af de tre yttersta. Stjerten spräcklig af

askegrått, rostgult och svartaktigt, samt tecknad med

9 — 10 svartaktiga tvärband; de två yttersta pen-

norna slutas nitd en bred rent hvit spels. — Ögonen

stora, svarta. JNabben svart. Öronen vida. Benen

bruna. Tarserna framtill, till en del fjäderklädda.

Längd io| t., vingbredd. 1 f. 9 \ t. utom ving. 2

tum.

Honan bar hela fjäderbeklädnaden betydligt lju-

sare, och de svarta streken, isynnerhet stjertens tvär-

strek, mycket smalare. Hon saknar dessutom allde-

les de sioia Ii vita fläckarne på inre fanct af ving-

pennorna, och den hvita spetsen på de yttersta stjert-

pennorna.

26
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Fistelseort oeh lefnådssätt : Nattskärran vistas i

skogarna, isynnerhet på sådana ställen der mycken

ljung och få träd finnas. Äfven ligger hon om dagen

på stenar och klippor merendels på södra sidan

vid skogsbrynen ; ty hon tycker om varma platsar.

Först i skymningen flyger hon ut och fångar insek-

ts- tills det blir helt mörkt. Äfven jagar hon. i mån-

skenet, och om morgonen i gryningen. Då hon om

dagen blir uppskrämd, flyger hon hastigt upp ; men

sätter sig åter snart antingen på marken, eller också

läggen hon sig ned långs åt en gren. Man ser hen-

ne aldrig löpa. Under vackra aftnar i Maji och Juni

månader får man ofta i skogarne höra dess besyn-

nerliga uthållande sång: Irrrrr eller urrrrr ! som

har någon likhet med ljudet af en källfrö eller med

bullret af en surrande spinnrock. Sittande på en

torr gren fortsätter hon denna sång med vissa af-

brott, och då flera finnas i en och samma trakt af

skogen, skärra de vexelvis och liksom aflösa hvai an-

dra, hvilket under en vacker sommarafton gör en

rätt angenäm musik. Nattskarran finnes ej blott i

det södra Sverige, utan äfven i dess nordligare trak-

ter och i Noni ge. Som flyttfogel anländer hon i

början af Maji och flvttar bort i September. Under

Augusti och September månader träffar inan henne

ofta i skymningen på ängar och betesmarker på

Skånska slättbygden. Då hon jagar, flyger hon med

öppen näLb, och de insekter hon träffar fastna lätt

i dess vida klibbiga gap.

Födämnen: öfver lågländta öppna fällt jagar

Nattskarran flygande insekter så väl med mjuka som
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hårda vingar : Skalbaggar, dagfjärillar, nattfjärillar

m. fl.

Fortplantning: På marken bland ljungen, i hål,

i träd eller i en bergskrefva lägger honan två aflån-

ga hvita ögg, regelbundet tecknade eller marmorera-

de med bruna och grå fläckar.

Nytta : Hon förlär en mängd för skogarna skad-

liga Insekter. — Dess kött har en angenäm smak.

Rättelser :

I Dedicafcionen i några exemplar rad. 3:dje står Orni-
thologr ; läs Ornithologer.

Sid. xvi. rad. a5 står: fällt än; läs: fält är.

Sid. 3 rad. i3 Sångfoglar; läs: Gångfoglar.— 6— 8 Falo; läs: Falco.
— 8 — 19 Jagtfalken (Falco Gyrfalco, Lin.) kaa

ändras till: Islandsfalken, (Falco
Islandicus, Latfo.)— 36 — 25 vaxhuden ; läs : näbbhuden.

— 46 — 18 I dessa trakter; — i de nordliga trak-
terna.

— 64 — 3o Allmänna Vraken, -Or ra vräk en.— 73 — a8 Sannare - Sannolikare.— 94 — 20 hvarpå men - hvarpå man.— 101 — 6 tjusande -tjutande.— — 34 utrota - utrotar.
— 106 — 35 detta liknar, läs: detta läte liknar.— 112 — 16 och de äro; läs: och några bland dem

äro.— 119 — 3o utdrefvo ; läs: utdref.— ta4 — 18 Thorraånadskråkor ; tillägg: De kallas
i Småland Marskråkor och anses ät-

— i37 — 4 delarna; läs : delen.— 141 — i3 förenade ; läs : församlade.



4o6 Rättelser.

Sid. i-."» rad.

176 —

196
209
aio

^7

367
3 7 8

583

— 38

— 246 —
— •- 260 —
— 270 —

— 294 —
— 299 —
— 3o8 —
— 364 —

28 icke ; läs : sällan.

10 N ä k t e r g a 1 a r ; läs
:
E g e n 1 1 i g a S å n»

g a r e.

l8 blott några få; läs: de flesta.

sista raden: föregående; läs: föregåendes,
sista raden: convexa ; läs: utböjda.

a conoava ; läs: inböjda,

nattrosten tilltaga; läs:

8
18

22
23

24
ir

5

*4
21

22

»7
28
5

nattfrosten till-

tager,

anföres
J

läs: anföras,

önskade ; läs : önskar,

praten tis; läs: pratensis.
förtära de ; läs : förtära de flestc.

och de uppföda; läs: och uppföda,
summa; läs: samma,
flera ; läs : många.
eller rostgrått ; läs : på honan rostgrått.

de mot; läs: de likväl mot.

ordning; tillägg: (hvad fortplantningen
beträffar),

slagit; läs: satt.

klättrar; läs: sätter sig.

märker; läs: märkes.

Mindre fel täckes Läsaren sjclf rätta.










