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Aiiman del. godaonal Ubrary

I. Öfversikt af Finlands gastropodfauna.

Finland erbjuder ej något synnerligt intresse för den, som

söker efter en på egendomliga arter rik moUuskfauna. Det få-

tal vattenmollusker, som hittills tinnes, beskrifvet endast frän

vårt område, skall sannolikt vid framtida undersökningar åt-

minstone till en del visa sig vara endast former af vidare ut-

bredda arter. Invandrad efter istiden, som vår moUuskfauna

är, är den sammansatt af arter, som äfven förekomma i grann-

länderna i Ö. och V. Då emellertid af våra c. 90 gastropod-

arter endast c. 21 äro utbredda öfver hela vårt område, äro vi

här i tillfälle att konstatera en del af utbredningsgränserna för

de flesta af våra hithörande arter och att på grund af geologiska

och geografiska fakta söka förklara desamma. Det första vil-

koret härvid är själffallet samlandet af ett så stort antal lokal-

uppgifter som möjligt.

De lokaluppgifter, som vi äga från finskt område finnas till

största delen upptagna uti Middendorff 's „Sibirische Beise'',

Nordenskiöld och Nylander's ,,Fmlands inoUusker", E. N y-

1 and ers »Bidrag till Finlands malakosoologi" och i några af

Westerlunds arbeten. Ett icke ringa antal smärre mollusk-

förteckningar äfvensom uppgifter om enskilda arters förekomst fin-

nas dessutom spridda i olika arbeten och tidskrifter. Med afseende

på dessa hänvisar jag till den bifogade literaturförteckningen.

Uti sin år 1897 publicerade »Synopsis moUuscorum extra-

marinorum Scandinavim (Saecice, Noruegice, Danice et Fennice),

hvilket arbete, hvad Finland vidkommer, är baseradt på stu-

dium af Universitetets (inska moUnsksamling, nöjer sig. Wester-
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lund i många fall med att anföra endast »Fennia nieridionalis»,

»media», »tota», etc, eller med att omnämna endast några en-

staka lokaler. Endast då fyndorterna äro mycket fåtaliga an-

föras alla i samlingen representerade lokaler. Någon noggrann

bild af vår kännedom om arternas utbredning hos oss gifver

sålunda det nämnda arbetet icke. Jag har därför trott, att en

sammanställning af samtliga hittils från Finland kända fynd-

orter för de skilda molluskarterna ej skulle sakna intresse.

Min ursprungliga afsikt att behandla såväl gastropoder som

lamellibranchiater har jag tills vidare frångått och behandlar

i denna uppsats endast gastropoderna, dock med det undan-

tag, att i ståndsortsanteckningarna äfven musslorna upptagits

och uti literaturöfversikten plats inrymts jämväl åt publikationer

rörande tinska lamellibranchiater.

Materialet till förteckningen har jag erhållit dels genom

egna insamlingar uti särskilda delar af södra och mellersta Fin-

land, bl. a. i trakten kring Keitele sjö (Tb.), hvartill jag satts i

tillfälle genom ett af Societas pro Fauna et Flora fennica

sommaren 1897 mig tilldeladt stipendium, — dels genom att

sammanställa alla mig tillgängliga literaturuppgifter i ämnet

äfvensom genom att granska Universitetets i Helsingfors finska

mollusksamling och Riksmuseets i Stockholm mollusksamling^),

hvilka kollektioner genom välvilligt tillmötesgående af dessa

museers itendenter. Herrar Prof. J. A. Palmen och Dr. K. M.

Levander i Helsingfors samt Prof. Hj. Théel i Stockholm

upplåtits till mitt begagnande. Vidare har jag haft förmånen

att få studera privatsamlingar tillhöriga följande personer:

Lektor A. J. Me la i Helsingfors,

Dr H. Hillebard i Åbo,

Kand. Erl. Nordenskiöld i Stockholm,

Herr O. Lindblad i Jorois,

Herr H. Nordqvist i Malm äfvensom

A.E.Nordenskiölds på Frugård i Mäntsälä förvarade samling.

För bestämningen af största delen af sniglarna, särskildt af

släktet Arion står jag i tacksamhetsskuld till Prof. H. Simroth

'') Denna samling hann jag tyvärr endast llyktigf genorntigna.
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i Leipzig Angående några snäckor tillhörande olika grupper

har Dr (1. A. W ester lund i Ronneby godhetsfullt meddelat mig

sin åsikt. Slutligen har Herr S. Clessin i Ochsenfurth under-

kastat sig besväret att bestämma ett stort antal profver af släk-

tena Pisidium och Sphaernim, hvaraf en del bestämningar här

kommit till användning i stundortsanteckningarna.

Till alla de ofvannämnda personerna, äfvensom till herrar

rektor A. Arrhenius, stud. W. M. Axelson, dr R. Boldt,

steid. C. W. Fontell, mag. Gadolin stud. E. Häyrén, dr.

K, M. Levander, amanuens H. Lindberg, mag. J. L Lind-

roth, herr Erik Luther, stud. J. Lydecken, stud. S. Nord-

berg, kand. Erl. Nordenskiöld, mag. B. R. Poppius, mag.

A. P. Rantaniemi, dr E. Reuter, stud. A. J. Silfvenius,

mag. H. Stenberg, dr K. E. Stenroos samt stud. H. Sö-

derman, h vilka alla understödt mitt arbete genom att till Uni-

versitetets linska museum inlämna större eller mindre kollek-

tioner af finska mollusker, frambär jag härmed mitt varmaste

tack. Särskildt vill jag här till min högt uppskattade lärare, prof.

J. A. Palmen uttala min djupt kända tacksamhet för det bistånd

med råd och dåd, som han städse har låtit komma mig till del.

Det har icke legat inom planen för detta arbete att lämna

en närmare utredning af varieteter och former, utan har i all-

mänhet hänsyn tagits endast till själfva arterna ^) och varieteter

omnämnts endast da de haft att uppvisa en karakteristisk utbred-

ning. — Hvad utredandet af varieteter och former på biologisk

grund beträffar så återstår hos oss ännu ett stort fält för fram-

tida bearbetning. Främst tarfvas hos oss en grundlig utredning

af släktet Fupa bland landsnäekorna äfvensom af si. Limnaea,

Flanorhis (Oyraulus) och Valvata bland vattengastropoderna.

Det behöfver ej sägas, att denna förteckning endast kan

gifva ett mycket bristfälligt begrepp om arternas värkliga ut-

bredning. Jag har dock icke längre velat uppskjuta publiceran-

1) Ibland har det varit mig omöjligt att med visshet afgöra hvad som

borde uppfattas såsom art och hvad som borde betecknas med en lägre

systematisk rang. — Att jag i flere fall icke har kunnat före mig om denna

uppfattning af artbegreppet, som West er lund i sitt ofvannämnda arbete

hyllar, framgår af det följande.
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det af densamma, atan hoppas att just de uti detta arbete fram-

trädande bristerna i vår kunskap skola sporra till större ifver

vid insamlingen och studiet af våra land- och sötvattenmollusker.

Skulle detta blifva fallet, så vore en af denna förtecknings främ-

sta uppgifter fylld.

Tabell, utvisande antalet kända gastropodarter uti de skilda

provinserna af det finska faunaområdet (d. 5:te oktober 1900).

Kännedomen om vår moUuskfauna

är mycket ojämnt fördelad på de

skilda provinserna ^). Medan provin-

serna Al, Ah., N. och Sb. åtminstone

j

Provins.
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Iraktvis äro så väl kända, atl endast ett fåtal nya arter där äro

att förvänta, och äfven frän Ik. Ka., och Th. ej obetydliga sam-

lingar föreligga, känna vi från Ks. 12, från Om, 13, från Kk. 3

och från Lmiir. ingen enda art. Huru antalet kända arter f. ö.

fördelar sig på de skilda provinserna, framgår af tablån på före-

gående sida.

Följande arter torde vara utbredda öfver hela vårt område^):

Agriolimax agrestis('^)

Hyalinia hammonis,

H. Petronella,

Arion suhfuscus,

Patula 2^1/gmaea,

P. riiderata,

Pupa edentida,

P. ardica,

P. alpestrisf^J,

Succinea putris,

S. pfeifferi,

Limnaea stagnalis,

L. ovata,

L. palustris,

L. truncatula,

AmpJiipeplea glutinosa,

Planorbis contortus,

Valvata piscinalis.

form

Cochlicopa lubrica,

Af dessa är endast Patula ruderata en nordisk (boreal)

; alla de öfriga äga en vidsträckt utbredning.

( Gentemot den öfriga delen af området är Syd-Finland

ganska väl afgränsadt i malakozoologiskt hänseende. Dess

N-gräns löper, begynnande från Ladogakarelen någonstädes N
om Ruskeala längs Salpausselkä ända till trakten kring Vesi-

järvi, därifrån den längs Hattula åsen i NV-riktning går till

Tammerfors och, fortsättande åt samma håll, slutligen når den

österbottniska kusten. — Denna gräns tyckes ej öfverskridas af

följande arter:

Limax arborum,

Hyalinia pura,

H. cellaria,

Arion hortensis,

A. Bourguignati,

Acanthinula aculeata,

Hélix lapicida,

H. liortensiSf

H. bidens,

H. strigella,

Pupa pygmaea,

Balea perversa,

^)Saiin()likl liöra härilrån iiiulaiilatias tundrorna pa Ivolahalföns N-kust,

(ini livilka intol är kiindl i nialak(>zoolouiskl. afseemle.
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Clausilia laminata, Ancylus lacustris.

Cl. ortliostoma, Bythinia ventricosa,

Cl. plicatula, Pahidina contecta,

Planorbis crista, Hydrohia steini.

Arion Jiortensis är t. v. anträffad endast på Åland. Limax

arhorum, Hyalinia pura, Acantlimula aculeata, Balea perversa,

Clausilia ortliostoma och Planorbis crista äro kända endast från

området för ekens utbredning ^), utan att dock deras förekomst

står i något direkt sammanhang med det nämnda trädets upp-

trädande. Äfven Pupa pyymaea öfverskrider denna gräns en-

dast obetydligt (Nystad). — Åtminstone Balea perversa är rent

sydvestlig.

Af de öfriga arterna må särskildt framhållas de sydvestliga

Helixhidens, H. Jiortensis och Clausilia bidentata^), den sydliga

CL laminata samt de sydostliga Cl. plicatula och Paludina conteda,

hvilka alla, åtminstone på någon punkt, uppnå den tidigare an-

gifna gränslinjen, eller dock komma densamma mycket nära.

Jämför man den ofvan angifna malakozoologiska gränslin-

jen med kartbladet n:o 4 uti »Atlas öfver Finland», utgifven af

Sällskapet för Finlands Geografi (H:fors 1899), så frapperas

man af öfverensstämmelsen mellan denna linje och gränsen mel-

lan glacialleran i Syd-Finland och morängruset i det inre af

landet. Denna öfverensstämmelse är säkert icke någon tillfällig-

het, utan torde fastmer just den fruktbarare lerjordens

förekomst vara den faktor, som direkt eller ock in-

direkt genom dess inflytande på vegetationen i Syd-

Finland möjliggör de ifrågavarande gastropodernas

existens eller, m. a. o., det är det sterila morängruset, som i

N omöjliggör dessa snäckors vidare framryckande.

Måhända spela äfven orsaker af rent klimatiskt slag med

afseende på några arter en viss rol. Jag vill i detta hänseende

framhålla öfverensstämmelsen mellan de anförda sydvestliga ar-

1) Jämt. Hjelt, Hj.: Utbredningen af Finlands träd, buslvar och ris.

Kinska Forstfören. Medd. Bd. 14 Sep. p. 18.

-j Pörekcnnmer iifven i det österbottniska leromradet.
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terna och års- och vinter-isotermernas förlopp i SV-Finland ^).

Någon mera i detalj gående öfverensstämmelse mellan isoter-

mer och utbredningsgränser kan dock ej påvisas, utan torde

det inflytande, som temperaturen utöfvar på snäckorna, hufvud-

sakligen yttra sig sålunda, att desamma, ju ogynsammare klima-

tet är, bli desto mera nogräknande med de lokaler på hvilka

de uppträda.

Inom det Sydfinska lerområdet förefinnas ganska stora olik-

heter mellan de vestra och de östra provinserna. — Åland med

dess kalkrika jord karaktäriseras genom sin rikedom på stora

Helices, främst H. arbustorum, H. hortensis, H. lapicida och

H. strigella. Medan dessa arter på fastlandet endast sparsamt

förekomma här och där, utgöra de på Åland bland landsnäc-

korna det mest framträdande elementet. Bland vattengastropo-

derna äro Planorhis spirorhis och Pl. nautileus särskildt fram-

trädande. —
• Provinserna Aho och Satakunta utgöra ett öfver-

gångsområde, uti hvilket de åländska karaktärerna ännu finnas,

ehuru i försvagad och mot N. och Ö. allt mera tillbakaträdande

form. Tillsvidare endast kända från provinsen Ab. äro Hyalinia

pura och Clausilia ortJiostoma. Bland vattenmolluskerna är Lim-

naea auricidaria ganska allmän. — Nyland saknar någon mera

utpräglad karaktär. En afskild ställning inom denna provins

intager Högland, hvars gastropodfauna genom uppträdandet af

de stora i7e/2;«-arterna, bland dem H. arhustorum och H. lajncida

m. fl. påminner om den åländska. Uns molluskrikedom be-

ror sannolikt till en del på den rikliga förekomsten därstä-

des af kalkrik labradorporfyr. Äfven något kalksinter finnes.

— De ostliga provinserna Ka., Ik., Kl. och On. utmärka sig

genom sin rikedom på vattenmollusker, bland dem Planorhis

corneus, m. fl. arter af detta släkte, men främst genom proso-

branchierna Paludina conteda, Valvata macrosfoma, Bythinia

ventricosa och Bythinella Steini (de två sistnämnda dock västerut

anträffade ända till Nyland). Bland landsnäckor ersattes för

1) .lämf. Atlas öfver Finland. Ivartbl. JNl:o 5, isotermer för 1881—1890;

arsisoleim^r och isot. för nov.— febr.
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det mesla i M. oeh O. Clausilia hidentata af Cl. cruciata, hvar-

jämte på ett ställe Cl. cana har blifvit anträffad.

För området N. om den tidigare angifna gränsen framstår

den ofta rikligt uppträdande Acanthinula harpa såsom en karak-

tärsform, hvilken framträder allt mera, ju längre man kommer.

För öfrikt utmärkes detta område af ett successivt aftagande

af sydligare arter, hvarjämte längst i N. några arktiska species

tillkomma.

Af praktiska skäl skall området N. om det sydfinska ler-

området i det följande delas uti trenne områden : mellersta Fin-

land, från den tidigare nämnda gränsen norrut till N-gränsen

af provinserna Ga., Tb., Sb., Kb. och On: N-Finland norrom

detta område ända till N-gränsen af provinserna Ob., Ks. och

Kk. samt slutligen Lappland längst i N, Det behöfver knapt

påpekas, att dessa gränser ej beteckna några värkliga zoogeo-

grafiska gränslinjer, utan att öfvergångarne mellan resp. områ-

den ske småningom.

Med afseende på utbredningen kan man indela de uti

mellersta och N-Finland äfvensom i Lappland förekommande

gastropoderna, om man frånser de tidigare uppräknade, öfver

hela Finland utbredda arterna, uti 1) arktiska arter, hvilka inom

området finna sin sydgräns samt 2) arter, hvilka här upimå

nordgränsen för sin utbredning. Härtill kommer ännu 3) ett

antal arter, hvilkas utbredning är egendomlig eller ock föga känd,

och hvilka arter fördenskull icke kunna hänföras till någon

af grupperna 1) och 2).

Uti Mellersta Finland finna vi N-gränserna för följande

arter (inom parentes äro de nordligaste fyndorterna angifna):

Limax tenellus (Viitasaari, Kuopio),

Pupa antivertigo (Viitasaari, Kuopio),

Clausilia cruciata (Idensalmi, Pieli.sjärvi),

Cl. cana (Pielisjärvi),

Physa hypnorum (Kalvola, Jorois, Ruskeala, Tiudi),

Ph. fontinalis (Nastola, Kirjavalaks, Impilaks, Tiudi),

Planorbis corneiis (Björneborg, Kuopio, Onega, [Arkangel]),

Pl. umbilicatns (Björneborg, Kuopio, Tiudi),

Pl. carinatus (Luhango, Kuopio, Jalguba),
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FL limophiln^ (Konginkangas, Vesanto, Kiiopio),

Pl. fonianus (Kiiopio),

Pl. nitidus (Taipalsaari),

Valvata macrostoma (Viborg, St. Andrea", Tiudi).

Af dessa arter äro Cl. cruciata och Cl. cana ostliga, Pl.

concinnus, Pl limophihis och V. macrostoma företrädesvis bo-

reala; de öfriga hafva en vidsträkt utbredning.

Arktiska arter äro:

Acanthinula harpa (sydh'gaste fyndorter: Jakobstad, lUio-

vesi, Villmanstrand, Pälkjärvi, Jalguba),

Planorhis arcticus (Kuopio),

Valvata cyclomphala (Kuopio).

F. alpestris (Kuopio).

Inom vårt område endast anträffade i Mellersta Finland äro:

Siiccinea parvula (Kuopio) [vestlig art],

Planorhis glaher (Viitasaari) [vidsträckt utbredn.],

Pl. leptostoma (Rantasalmi),

den sistnämnda känd endast från denna lokal.

Arion intermedius är hos oss anträffad endast i Kb. och

Kajana.

Uti N-Finland hafva följande arter sina N-gränser:

Limax maximus (Paltamo),

Zonitoides nitidus (Kiiminki, Kuusamo),

Helix costata (Uleåborg, Kemiträsk),

H. pulchella (Kiiminki),

H. friiticum (Torneå, Paltamo, Solovetsk),

Pupa substriata (Kiiminki, Paltamo, Pielisjärvi, Schungu),

P. lilljeborcji (Paltamo, Pielisjärvi, Soaneskje),

P. imsilla (Kemi, Kuopio, Pielisjärvi),

Carychium minimum (Kiiminki, Kuopio),

Planorhis nautileus (Uleåborg, Kuopio, Sordavala),

Ancylus fluviatilis (Uleåborg, Tiudi),

Valvata "^pusilla (Viitasaari, Paanajärvi),

V. cristata (Kiiminki, Kuopio),

P. substriata, P. lilljehorgi och P. pmsilla äro boreala arter,

de öfriga hafva en vidsträckt utbredning.
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A rk tiska äro:

Vitrina amjeUcae (Solovetsk) och

Planorbis strömi (Uleåborg).

Endast funna på Solovetsk äro Helix extrema och PJa-

norbis foveolatus.

En karakterisering af molluskfaunan i de skilda provin-

serna af mellersta och N-Finland kan, i brist på material, ej

genomföras. Endast några spridda anmärkningar kunna här

lämnas.

En afskild ställning gentemot de ostligare, af morängrus

betäckta trakterna tyckes det österbottniska lerområdet ^) intaga

att döma af förekomsten af ClausiUa bidentata och det åtmin-

stone på sina ställen massvisa uppträdandet af Helb: costata.

Äfven fick jag under en kort exkursion uti Kyrö älfdal det in-

trycket, att den särdeles ymniga förekomsten af CochUcopa lubrica

var karakteristisk för trakten i jämförelse med de af mig tidi-

gare undersökta, på ungefär samma breddgrad belägna näjderna

omkring Keitele sjö. Dessa på några få insamhngar grundade

omdömen tarfva dock en närmare bekräftelse.

Vid en jämförelse af faunan i provinsen Tb. med den uti

Sb. och Kb. framstår mest afsaknaden af släktet ClausiUa i Tb.

Likaså är Sb. rikare på Planorbis- och Valvata-'dv\.QT än Tb. —
Provinsen On. äger flere vattensnäckor, hvilka i vestra delen af

område finnas endast i S-Finland och tyckes i allmänhet ut-

märka sig genom stor rikedom på vattenmollusker. — Anmärk-

ningsvärd är förekomsten af den arktiska Vitrina angelicae på

Solovetsk och den till en högarktisk grupp hörande Helix ex-

trema j)å ön »Ras Ostrow». Af dessa fakta tyckes framgå, att

längst i O. å ena sidan gränsen för en del sydligare arter betyd-

ligt höjer sig mot N., medan å andra sidan de arktiska arter-

nas sydgränser här sänka sig.

Inom Lappland slutligen tyckes N-gränsen för följande ar-

ter falla:

Limnaea auricularia [Kuolaiärwi, »Veskonine et Lueschjaure»

[Lujaur?]),

h .läinf. Allas öfver Fiiilaml. Karlblailct JNio i-.
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L. peregra (Kuolajärvi, ömba, Kusräka, Olenitsa, Varsuga),

Planorhis vortex (Kuolajärvi, Tiudi, [Arkangel]),

Bytliinia ientacidata (Kemi, Kuolajärvi).

Alla dessa arter äro vidt utbredda.

Icke anträffade utom Lappland äro:

Valvata raboti (endast känd från Klostervand, Pasvig el v), och

r, /"n^/f^a (sydligaste fyndorter: Muonioniska, Kittilä, Kuola-

järvi, Varsuga, Tetrina).

De här meddelade gränserna för arternas utbredning skola

sannolikt ännu kunna framryckas betydligt, åtminstone för de

flesta arterna.

Bland lappska landgastropoder är Acanthinula harpa mest

karakteristisk. Allmänna äro vidare;

Conulus fulvus, Pupa ardica,

Hyalinia petronella, P. alpestris (teml. allm.),

Hyalinia hammonis, Succinea puiris,

Patida pygmaea, 8. pfeifferi.

P. ruderata,

Sniglar äro temligen sällsynta.

Af vattengastropoder är specielt Limnaea ovaia ytterst all-

män, och denna snäcka torde ingenstädes saknas uti Lapplands

talrika floder. Karakteristiska äro vidare Planorhis borealis, Pl.

alhus v. cindiäus och Valvata frigida.

Den säregna utbredningen af ett par arter förtjänar att

särskildt påpekas: Helix arbustorum, hvilken såsom f. septen-

trionalis Cless. på ett antal spridda ställen förekommer på högre

bärg, företrädesvis (eller endast?) på kalk, och hvilken form kan

betecknas såsom aljJin, samt vidare Piipa miiscorum, som hos

oss uppträder såsom en ganska tydlig kustiovm, och detta såväl

vid Finska viken, som ock vid Hvita hafvet.

Slutligen må ännu de importerade arterna sammanställas.

Af ute i det fria förekommande arter höra med säkerhet hit

Limax maximus v. cinereus och Helix nemoralis samt möjligen

äfven Hyalinia cellaria och Helix liispida. Härtill komma ännu

de uti växthus funna H>jalinia alliaria och Zonitoides? sp.
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Angående Finlands iand- och sötvattenmolluskers historia

äga vi tyvärr nästan inga direkta dokument i form af fossihi

snäckor^). Segercrantz omnämner en Limnaea ovata från

Litorma-\.k\en (Ekenäs), men denna tillhör brakvattenformen

haltica.

De senare årens forskning har ådagalagt, att den recenta

pahearktiska molluskfaunan småningom har utvecklat sig ur den

tertiära, och att istiden endast betecknar ett (eller flere) tem-

porärt tillbakaträngande och därpå ett förnyadt framryckande 2)

Vid detta förnyade framryckande stodo, hvad Finland angår,

tvänne vägar till buds. Den ena öfver den Skandinaviska halfön

och Åland, den andra öfver Ryssland på ömse sidor om La-

doga. De flesta arter hafva efterhand utbredt sig öfver hela

området eller en så stor del däraf, att man af deras nuvarande

utbredning ej kan sluta hvilken väg de inkommit. Endast för

ett fåtal, som det tyckes, mycket sent inkomna arter, kunna vi

med stor sannolikhet konstatera invandringsvägen.

Från V. hafva inkommit:

Arion hortensis ^),

Helix lapicida och

Balea perversa,

hvilka alla saknas uti N- Ryssland och Estland, samt sannolikt

äfven Helix arhistonun (Jämf. den speciela delen).

Från i), hafva vi erhållit:

Clausilia orthostoma,

Cl. cana,

Paludina contecta och

PlanorUs corneus (i dess östra utbredningsområde),

af hvilka de 2 förstnämnda saknas på Skandinaviska halfön, de

2 senare åter hos oss endast eller företrädesvis finnas i landets

1) iNagia hvarkftn med afseende pa art, tid eller rum bestämda fynd

af Z,m)2oe«-aftryck i gyttjor omnämner dock Andersson (p. 145). I samma

arbete (p. 44% 65 o. 115) omtalas äfven frän Stormossen i IvOJo och Helylän-

oja nära Sordavala förekomsten af cnticula-fragment ntaf Unio- ocli Anodonta-

skal i a(lagrin;iar frän tiden efter Liforma-sänkningens maximum.
'^) .länif. l\ol)elt, W.; Studien zur Zoogeographie. t Wiesbaden 1897.

•'; .läiiil', Simrnlh. 1'. i1. Nacktschnecken f. d. russ. Reichos p. 'Jö2.



Ada Sticiolalis pio Kanna rl Klura Feiinica, XX, no 15. 1)5

sydöstra liörn. — Sannolikt liafva iifven följande arter inkom-

mit denna väg:

Glmisilia cruciata,

Hydrohia steini,

Bythinia ventricosa.

Såsom relikter från tider, då resp. arter haft en vid-

sträcktare utbredning än nu, torde böra tolkas förekomsterna af

Acanthinula harpa på Åland och af Helix arhustorum på några

bärg i de inre delarna af mellersta och norra Finland. (Se

närmare om dessa arter i den speciela delen).

IL Jämförelse med grannländernas molluskfauna.

Söka vi att i detalj jämföra Finlands molluskfauna med

den Skandinaviska halföns å den ena sidan och Rysslands å

den andra, så stöta vi på hvardera sidan på ej obetydliga svå-

righeter, ehuru dessa äro af hvarandra mycket olika slag. En

jämförelse af vår fauna med den Skandinaviska halföns för-

svåras genom den utan tvifvel allt för trånga uppfattning af

artbegreppet, som, i öfverensstämmelse med den franska »école

nouvelle» gör sig gällande uti Westerlunds malakozoologiska

arbeten, isynnerhet i dem från senare tid. Man är här tvungen

att utöfva en kritik af arternas värde, en kritik, som dock är

ytterst vansklig, då man i de flesta fall ej har tillgång till exem-

plar af arterna, utan är hänvisad endast till de af författaren

gifna, nästan aldrig af figurer åtföljda diagnoserna. I följd af

den af Westerlund hyllade uppfattningen af artbegreppet är

man nödgad att förhålla sig skeptisk gentemot hvarje af honom

såsom ny uppställd art. Jag har därför i det följande såsom

säker (»god») art upptagit endast sådana former, hvilka äfven

af andra författare erkänts såsom sådana eller om hvilka jag

själf varit i tillfälle att bilda mig ett omdöme. Alla de öfriga

arterna betraktar jag såsom kritiska eller såsom varieteter och

former af andra arter.
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De 83 land- sötvatlens-gastropoder, som West er lund an-

för från Skandinaviska halfön, men ej från Finland komma då

att grupperas på följande sätt:

landmollusker, säkra arter c. 37 sp.

,,
osäkra eller var, och form . c. 30 ,,

Summa c. 67 sp.

vattenmollusker, säkra arter c. 7 sp.

osäkra eller var. och form. c. 9 ,,

Summa c. 16 sp.

eller inalles c. 44 säkra och 39 osäkra arter.

Vid en jämförelse med Finlands gastropoder behöfva vi

dock icke taga hänsyn till hela detta antal. Vi kunna saklöst

eliminera de arter, som äro bundna vid Syd-Sverges bokhult

eller som finnas endast på Gotland och Oland, äfvensom öfver-

hufvud de arter, som nå sin N-gräns S. om 59 ° n. br. i Sverge,

och som i Norge endast finnas i landets södra del. Hit höra

43 sp.

Af de återstående 40 arterna uppnå 17 sin nordgräns inom

Mälarprovinserna Södermanland, Vestmanland och Uppland.

Säkra arter äro af dessa ^):

Hyalinia nitens Mich. (Stockholm),

Fatula rotimdata Miill. (Stockholm),

Helix (Pomatia) pomatia L. (Stockholm, Upsala),

Pupa [Isthmia) mmidissima Hartm. (Sörml.: Dalbyö; Uppland:

Harg),

Clausilia (Pyrostoma) sejunda W. [enl. Clessin dock endast

form af Cl. pumila Ziegl.] (Södermanland),

Planorhis {Hippeutis) riparins W. (Upland),

Valvata antiqua Sow.^) (Upland).

Helix pomatia är inkommen genom människans förmedling.

Osäkra synas mig följande arter vara:

Limax heydeni Heyn [L. agrestis] (Stockholm),

1) Inom ( ) äru de nordligaste fyndorterna angifna.

2) Enl. .Tohansen (Vidensk. Medd. Kjobenhavn 1899 1 endast varietet

af V, piscinalis.



AcUi So<ie(alis pro K.vima ol Flora Pcniiica, XX, ii:o H. lö

Vitrina holmiensis W. [sannol. form af V. pallHciila] (d.o),

Hyalinia upsaliensis \\L |forni af H. cellaria Mull.!] ^ (1'psala:

bot. trädg.).

Pwpa (Vertigo) clicaea VV. (Södermanland: Dalbyö),

P. (V.) celata W. (d:o),

F. (V.) gemma W. (d:o).

P. (V.) pineficola VV. (Westmanl.: Sala),

P. (Vertilla) clevei W. (d:o),

P. {V.) erlandi W. (Södermani.: Dalbyö),

P. (V.) callista W. (d:o),

Valvata [Cincinnd\ lilljeborgi W. [= W. imcinalis forma?] (Up-

sala, Fyris å).

Dessa P^t^^a-arters stora sällsynthet, — endast en af dem,

P. pinetkola, är funnen på mer än en lokal och af flere arter

är endast ett exemplar kändt, — gör själfva »arterna» miss-

tiinkta.

N. om Mälar-provinserna finna följande arter sin N-gräns.

Säkra arter:

Hyalinia [Vitrea) crystalUna Miill. (Dalarne),

Helix [Trichia] tumescens W. (Stockh., Upsala, Gefle),

PH2)a (Vertigo) genesii Gredl. (Jämtland: Östersund),

P. (V.) daliaca VV. ^) (Dalsland, Dalarne),

P. (Vertilla) angustior Jeffr. (Jämtland),

Clansilia (Pyrostoma) dubia Dr. (Dalarne, Jämtland),

Succinea (Lucena) ohlonga Dr. (Jämtl.),

Paludina vivipara L. (Dalelfven).

Såsom osäkra betecknar jag följande:

Pupa (Vertigo) eremia W. (Medelpad: Ange, 1 ex.),

Succinea (Amphibina) altaica Mts. v. norvegica V^^ (Lofoten),

S. (Lucena) borealis W
c, ,T ^

• r, Il [= former af S. ohlo7iqa ])i\\ (Jämtl.),
iS. (L.) arenaria Jiouch. ' ^

^) Med ! har jag utmärkt arter, af livilka jag har sett exemplar.

^) P. daliaca, som är funnen endast i några fä exemplar, tyckes ge-

nom sin långt cylindriska form vara väl skild från öfriga Trrf^^o-arter. Jag

har sett en fotografi af densamma.
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Limnaea (Gulnaria) ampulla K List. f. laevis [= L. (G.) aitricula-

ria monstr.I] (d:o),

Planorbis {Bathyomphalus) dispar W. [= form af Pl. contortus]

(Jämtland),

Fl. (Oyraulus) socius W. (Stockh., Helsingl.: Arbrö),

Pl. (G.) gredleri Bz. (Pite Lappm. Jämtl. Härjed.),

Pl (G.) coddearis W, (Jämtl.).

Pl. (G.) gelidus W. (d:o).

I de trakter af Sverge, som med afseende på sitt klimat

närma sig Finland, finna vi sålunda inalles c. 15 säkra arter,

hvilka hos oss ännu ej anträffats. Då de arter, som nå sin

N-gräns inom Mälarprovinserna ej eller föga nå N. om bredd-

graden för Finlands sydspets, ligger intet egendomligt däruti

att de saknas hos oss. Måhända skola af dessa arter dock

Pupa mimitissima och Planorbis riparius kunna anträffas på

Åland. — Mera anmärkningsvärd är däremot afsaknaden af de

öfriga 7 arterna. Af dessa har Paludina vivipara med säker-

het icke öfverskridit Ålands haf; i följd af sin storlek har den

icke kunnat blifva förbisedd. De öfriga äro med undantag af

den alpina P. genesii och den endemiska(V) P. daliaca sydligare

arter, som endast i följd af kalkförekomster nå upp till Dalarne

och Jämtland. Vi kunna med ganska stor sannolikhet antaga,

att åtminstone Hyalinia crystallina, Piipa angustior, Succinea

oblonga och Pupa genesii ännu skola anträffas hos oss, de tre

förstnämnda på Åland eller i SW-Finland, den sistnämnda åter

i Lappland, och detta så mycket mera, som dessa arter nästan

alla äro små och lätt hafva kunnat blifva förbisedda.

Från finskt område åter finnas 11 arter antecknade,

hvilka ej förekomma på den Skandinaviska halfön, nämligen:

Ario7i intermedius Norm.,

Helix extrema W. [arktisk art],

Clausilia orthostoma Menke I
(Qg^ijo-a arterl

Cl. cana Held I

Ferrussacia arctica W. [tvifvelaktig],

Planorbis (Gyrauliis) correctus W.,

Pl. (G.) foveolatus W.,

Pl. (G.) limophilus W.,
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Pl. (Hippeutis) leptostoma W.,

Valvata (CmcinnaJ cyclomphala W. ^),

V. (C.) raboti W.,

V. {Gyrorbis) fennica W.

De 8 senast nämnda arterna äro kritiska eller föga kända.

Af säkra, icke på den skandinaviska halfön nu lefvande

arter äga vi sålunda endast de båda ofvannämnda Clausilia och

den med den från Skåne ss. subfossil kända Helix (Valloyiia)

adela W. möjligen identiska H. extrema W.
Vi finna sålunda, att det i själfva värket endast är ett

fåtal säkra arter (i Sverige 8, i Finland 3), som på
hvarandra motsvarande breddgrader skilja det Fin-

ska och det Skandinaviska faunaområdet åt i malako-
zoologiskt hänseende.

Erbjöd en jämförelse med grannlandet i V. svårigheter på

grund af en afvikande uppfattning af artbegreppet, så försvåras

en jämförelse med N-Rysslands gastropodfauna genom brist på

nödiga literaturuppgifter. Visserligen föreligga en mängd upp-

gifter om de Baltiska provinsernas gastropoder ^) och äfven

Ingermanlands mollusker äro, tack vare Siemaschko's^) af Mid-

dendorff*), Lilljeborg ^), Gerstfeld "^j, Böttger^) och Sim-

roth^) kompletterade undersökningar relativt väl kända. Men

*) Synops. p. 222 använder West er lund namnet V. cyclostoma.

2) En sammanställning häraf finnes i M. Braun: Beitr. z. Kenntn.

der Fauna baltica II, i Arch. f. d. Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurlands Ser. Il,

Bd. IX, Lief. 5. Dorpat 1884. — Efter detta arbetes publicering hafva en-

dast några fä uppgifter af Ferd. Schmidt (i Sitz-ber. Naturf. Ges. Dorpat

Bd. VII, H. 1, p. 190 och Bd. VIII, H. 2, p. 342), H. Simroth (se Litera-

turförteckn.) och förf. (dessa Acta XX, n:o 2) tillkommit.

^) Beitr. z. Kenntn. d. Konchylien Russlands i Bull. Soc. Nat. Mos-

cou. T. XX. 1847, p. 93—131.

-*) Sibirische Reise. Bd. II. T. 1, p. 389-421.

5) Bidr. t. Norra Ryssl. och Norriges fauna, etc. K. Svenska Vet.

Ak. Handl. 1850 p. 309-311.

^) Aufzählung der in Ehst-, Liv. u. Kurland beobachteten Land- u.

Siissw.-moUusken etc. Corresp.-bl. d. Naturf. Ver. Riga XI. 1859 p. 102—113.

'') Katalog, russ. Clausilia (se Literaturförteckn.).

S) Gått. Limax in Russl. (se Literaturförteckn.).

2
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från hela det Europeiska Ryssland N. om 60:de breddgraden

känner man för öfrigt endast 5 gastropodarter från Wytegra ^)

och 23 från Arkangel ^).

Af de Baltiska provinsernas gastropodfauna äger egentligen

endast Estlands något större intresse vid en jämförelse med
Finlands. Såsom man på förhand af denna provins' stora rike-

dom på silurisk kalk kunde vänta, är den äfven mycket rik

på mollusker, och detta såväl hvad art- som individantalet be-

träffar. Jag känner från Estland inalles 78 säkra arter. Föl-

jande 12 äro ej anträffade i Finland

:

Hyalinia (Vitrea) crystallina Cl. (Pyrostoma) duhia Dr.

Mull. Cl. (P.) ventricosa Dr.

Buliminus (Napeiis) ohscurus Cl. (P.) latestriata E. A. Bielz.

Miill. Cl. (P.) filograna Ziegl.

Piipa (VertigoJ angustior 3 ef fr. Siiccinea (Lucena) oblonga Dr.

Clmisilia (Alinda) biplicata Äcme polita L.

Mont"! Valvata (Cincinna) antiqua

Cl. {A) plicata Dr. Sow.

Af de 55 från Ingermanland kända snäckorna äro 4 arter

icke anträffade i Finland, nämligen:

Claiisilia (Pyrostoma) densestriata Ros sm.

Succinea (Lucena) oblonga Dr.

Planorbis (Diplodiscus) septemgyratus Ziegl.

Paliidina vivipara L.

Riktigheten af den första och den tredje artens bestäm-

ning torde dock ej vara höjd öfver allt tvifvel ^).

1) Lilljeborg (1. c). Se denna uppsats p. 20.

2) Lilljeborg och Middendorf f (1. c).

3) Till de nämnda snäckorna komma ännu de säkert orätt bestämda,

af Siemaschko (1. c.) anförda:

tHelix sericea Miill.» [enl. Middend. = H. incarnafa MiiU.].

»H. glahella Dr.».

»IT, ericetorum Miill.».
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Af de ofvan uppräknade estliindska och ingermanländska

arterna skola följande möjligen ännu kunna anträffas inom vårt

område:

Hynlinia (Vitrea) crystallina Miill.

Buliminus (Napeus) ohscurus Miill.

Pitpa (Vertilla) angustior J e f f r.

Claiisilia (Pyrostoma) dubia Dr.

Succmea (Lucena) ohlonga Dr.

Möjligt är dock äfven att dessa, liksom sannolikt de öfriga

uppräknade, för vår fauna främmande gastropoderna nå sin

N-gräns i Estland och Ingermanland, och att deras existens där-

städes möjliggöres af de genom förefintligheten af sedimentär

kalk för dem exceptionell gynnsamma förhållandena.

Jämföra vi åter molluskfaunan i Syd-Finland med Est-

lands och Ingermanlands faunor, så gruppera sig de arter af

vår fauna, hvilka ej äro kända från de nämnda provinserna,

på följande sätt.

I Estland förekommer med säkerhet Limax tenellus.

Sannolikt förekomma äfven Acanthinula aculeafa, Pupa lillje-

borgi, Claiisilia criiciata och Bythinella steini.

Om Helix arbustorum,

Balea perversa,

Planorbis borealis.

Hvilka arter med namnen »Pupa cUlucida Ziegh oah j>Clausilia

macilenta Rm.» afses, har jag ej kunnat utreda, hvarför de hafva lämnats

utan afseende. Sannolikt är det unga individer af någon Valvata, som

gä under namnet Valvata minuta

Följande af Siemaschko uppräknade »arter» torde endast vara

former af andra arter.

Paludina decollata = Bythinia tentaciilata,

P. Eickxii \ -r> j.

i = B. ventricosa,
P. similis >

Limnaeiis Karpinskii = L. stagnalis,

L. leucostomus \ r i j.
•

\ = L. palustns,
L. fuscus )

L. vulgaris = L. ovata.

Achatina foUiculus \ _ Cochlicopa luhrica.
A. minima ]
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Pl. Umopkiliis och Pl. coyicinnus kunna inga tillräckligt

grundade förmodanden uttalas, dock är specielt afsaknaden af

de två förstnämnda arterna anmärkningsvärd.

Acanthinula harpa och Helix lapicida torde med be-

stämdhet saknas.

De öfriga, endast i Finland anträffade arterna äro ännu

så föga kända, att de här kunna lämnas utan afseende.

I Inger manland kunna vi med säkerhet vänta ännu föl-

jande arter:

Limax tenellus, P. suhsbiata,

Agriolimax agrestis, P. lilljeborgi,

A. laevis, P. pusilla,

Hyalinia pura^ Clausilia orthostoma,

H. cellaria, Cl. cana,

Acanthinula aculeata, Cl. cruciata,

Piipa edentula, Physa liypnorum,

P. arctica, Planorbis carinatus,

P. alpestris, Bythinella steini.

Om Planorbis limophiliis och Pl. concinnus kunna inga

grundade förmodanden uttalas.

Säkert torde däremot saknas:

Acanthinula harpa,

Helix lapicida och

H. arbustorum.

Af de 5 från Wytegra kända moUuskerna ^) är förekom-

sten därstädes af Helix bidens mycket anmärkningsvärd, då denna

art i Finland är tagen endast i landets sydvestra del.

De från Arkangel kända 23 arterna tillhöra äfven alla

Finlands fauna (angående Helix schrenki jämför den speciella

delen!), så när som på Paludina vivipara L. Denna art utgör,

såvidt vi för närvarande känna, den enda nordryskasnäck-
art, som ej är anträffad i Finland. Dessutom förtjänar

^) Hyalinia nitidula, Patula ruderata, Helix bidens, Planorbis cor-

neus, Pl. vortex.
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ännu att framhållas, att Irenne Planorhis-avier här gå vida

nordligare än från finskt område är kändt, nämligen:

PL corneiis (nordligaste fyndorter i Finland: Björneborg, Kuo-

pio, Onega sjön).

Pl. umhilicatiis (Björneborg, Jorois, Onega sjön),

Pl. spirorhis (Virmo, Onega sjön).

Utaf afsaknaden i N- Ryssland af en mängd i Finland före-

kommande arter kunna själffallet inga slutsatser dragas, då ju

N-Ryssland ännu är så ytterst bristfälligt undersökt.

Utbredningen af Paludina vivipara, Helix hiclens jämte

några af de vid Arkangel anträffade arterna antyder dock, att

i N-Ryssland förefinnas andra, för molluskerna gynn-

sammare existens vilkor än de Finland på motsvarande
breddgrader har att erbjuda, och vi torde knappast miss-

taga oss, om vi såsom det viktigaste momentet i detta afseende

beteckna förekomsten i N-Ryssland af sedimentära, kalkrika

bärgarter (Devon) ^).

III. Ståndortsanteckningar.

För en riktig uppfattning och förklaring af molluskernas

utbredning är kännedomen af deras förekomstplatser, ståndorten-,

af stor betydelse. Tyvärr äga vi ännu så godt som inga an-

teckningar uti detta ämne från vårt område. Nordenskiöld

och Nyländer egna visserligen ett par sidor åt molluskernas

förekomst, men deras framställning, — afsedd som den är, att

något vägleda nybörjare på malakozoologins område, — är allt-

för allmänt hållen och för litet genomförd för att äga något

större värde.

Det är ju en känd sak, att djur såväl som växter ofta

mot gränsen af sitt utbredningsområde blifva allt mera nog-

1) Jämf. Berghaus, Physikal. Atl. .S:dje uppl. 1892. Kartljl. N:o 11

(Geologi N:o IX).
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räknade med de lokaliteter, på hvilka de förekomma, och att

dessa deras ståndorter ofta kunna vara väsentligt olika i olika

trakter. Det är därför af vikt att ståndortsiakttagelser ej utan

vidare generaliseras, utan att orten, där de blifvit gjorda, städse

antecknas. Att de ståndorter, där anteckningar göras, böra vara

så vidt möjligt typiska för de resp. slagen af ståndorter är

själffallet.

Jag kan här, i brist på tillräckliga anteckningar, icke gifva

någon ens närmelsevis fullständig mollusk-topografisk bild af

någon trakt, men vill dock försöka ett utkast, hvartill mina

anteckningar från Lojo och delvis äfven från trakterna kring

Keitele sjö och andra spridda orter ligga till grund.

För att gifva ett begrepp om de skilda arternas relativa

frekvens på samma ställe, bifogar jag till skildringen af en del

landståndorter tabeller, uti hvilka siffrorna beteckna antalet indi-

vider af resp. arter uti en riklig sållning. Siffrorna äga sitt

värde endast vid jämförelse inom samma sållning och få ej di-

rekt användas till jämförelse af olika sållningar, emedan de

sållade kvantiteterna ej äro lika. — I tabellerna hafva i all-

mänhet sniglarne ej kunnat upptagas, emedan de ej insamlats

medels samma metod och antalet funna exemplar sålunda ej

har varit jämförbart med antalet af öfriga snäckor y.

Hvad ståndorternas indelning beträffar, så har jag i hufvud-

sak följt Norrlins 2) framställning. I flere afseenden hafva dock

1) En närmelsevis riktig uppskattning af landmoUuskernas kvantitativa

förekomst på en del mera homogena ståndorter skulle måhända kunna vin-

nas genom att på en bestämd, noggrant uppmätt areal, exempelvis 1—2 m^,

af för den resp. ståndorten typisk beskaffenhet, uppsamla och sålla alla på
marken befintliga löf, kvistar, mossa, barkbitar, etc. Sniglar och större

snäckor kunde lätt ur det på sållet kvarstannande utletas. Man kunde på
detta sätt få med hvarandra jämförbara tal från skilda ståndorter och dessa

tal blefve tillförlitligare ju större den undersökta arealen är. Att individer-

nas fördelning på olika platser af samma ståndort icke är alldeles jämn
och i icke ringa mån påvärkas af tillfälliga omständigheter är visserligen

sant, men genom ett lämpligt urval af platserna för undersökningen torde

dock användbara medelväi^den kunna erhållas.

'^) Jämför Norrlin: Sydöstra Tavastlands Flora. (Not. Sällsk. pro

Fauna et Flora fenn. XI, 1870) och Flora Kareliae Onegmsis (Ibid. XII, 1871).
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afvikelser blifvit gjorda. Så hafva de flesta löfträdslagen be-

handlats skildt för sig och för vattnen har en vidlyftigare indel-

ning försökts, medan å andra sidan försumpningarna hafva blif-

vit behandlade mycket summariskt. Dessa afvikelser hafva till

största delen nödvändiggjorts genom ämnets olika natur.

I. Skogbeklädda marker.

Molluskfaunan på de torra tallmoar, som till stor del be-

täcka de af morängrus bildade åsarna är mycket fattig. Jag

har på dessa lokaler (i Lojo) endast lyckats anträffa en enda

art, Arion suhfuscus, hvilken uppehåller sig i stubbar och under

kullfallna träd, men framförallt på försommaren temligen rik-

ligt anträffas på murklor, om hösten på andra svampar.

I den mån mosstäcket på marken tilltager, träden bli tä-

tare och tallskog uppstår, tillkomma några arter, främst (i Lojo)

Patida ruderata och Limax maximus v. dnereoniger. Norrut

kommer härtill ännu Acanthinula harpa. Tallskogen är dock

städse fattig på mollusker, och endast då några andra träd-

slag finnas inblandade i densamma uppträder där ett större

antal arter.

Något rikare på mollusker är granskogen (Lojo) där mar-

ken i följd af den starka beskuggningen är fuktigare och ofta

visar benägenhet till försumpning. Äfven här uppträda Arian

subfuscus och Limax maximus v. dnereoniger, men karakte-

ristisk för granskogen tyckes bland sniglarna framför allt Limax
tenellus vara, i det att den här uppträder mycket rikligare än

på någon annan ståndort. Af skalbärande snäckor är Hyalinia

Petronella allmän. Dessutom har jag från granskog antecknat:

Conuliis fulvus, Pupa edentula,

Hyalinia hammo7iis, P. ardica,

Patula pygmaea, Codilicopa lubrica.

P. ruderata,

I björkskog (Lojo) äro Arion subfuscus, Conulus fulvus och

Hyalinia hammonis de mest framträdande elementen. Regel-

bundet anträffas vidare:
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Vitrina pellucida,

Patula pygmaea,

äfvensom ofta:

Limax maximus v. cine-

reo7iiger,

Hyalinia petrojiella,

Pupa edentula,

P. suhstriata,

Patula ruderata,

Clausilia hidentata,

Cochlicopa liibrica.
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Pupa (Edentulina) edentida, F. (V.) alpestris,

P. (Vertigo) ardica (f.), Cocidicopa luhrica (\^di?>s.) siox: iovm.

Aldungar hysa i allmänhet en mängd mollusker, hvilka

bland de på marken multnande, oftast fuktiga löfven finna gyn-

samma lefnadsvilkor. Jag har hiltils ej lyckats finna någon

konstans uti sammansättningen af aldungarnas molluskfauna,

utan denna har visat sig olika på nästan alla af mig under-

sökta ställen, dock äro mina anteckningar alltför bristfälliga för

att tillåta några slutsatser. Jag vill anföra några exempel på

faunans sammansättning.

I Lojo erhöll jag vid sållning af löf af båda alarterna vid

stranden af Lojo sjö:

Arion subfusciis 1 ex. Patula pygmaea 231 ex.

Vitrina pellucida 30 „ Helix pidchella 6 ,,

Conidus fidviis 52 „ Cochlicojm luhrica 20 ,,

Zonitoides nitidus 14 „ Succinea putris 1 ,,

Hyalinia hammonis 37 ,,

På andra, äfvenledes lågländta ställen i samma socken har

jag utom en del af ofvannämnda arter funnit:

Patula ruderata, P. pusilla,

Pupa edentula, Clausilia bidentata,

Pupa substriata, Carychium minimum.

I Jaakimvaara (Kl.) fann jag däremot i en med Alnus

incana bevuxen sänka mellan tvänne bärg bland löf och murkna

stammar:

Patula ruderata 2 ex. Cl. cruciata 1 ex.

Pujja edentula 1 ,, Coclilicopa luhrica 1 ,,

Clausilia laminata 3 ,,

Synnerligen rik och karakteristisk är liassellundernas fauna

(Karislojo o. Lojo) Regelbundet anträffas här framför allt Pupa

imsilla, ofta i stor mängd, vidare allmänt;

Arion suhfuscus (f.), Hyali^iia hammonis (f.),

Vitrina pellucida (f.), Patula xjygmaea (ff.),

Conulus fulvus (f.), Coclilicopa f. minima (f.).

Dessutom förekomma sparsamt tre, hos oss endast på denna

ståndort funna snäckor: Hyalinia pura (rr.), Acanthinida acu-

leata (r.) och Clausilia orthostoma (rr.) samt vidare:
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Limax maximus v. cinereo-

niger (pass.),

L. arhorum (rr.),

Hyalinia petronella (sf.),

Patula ruderata (f.),

Helix costata (f.),

Fupa edentula (f.),

P. suhstriata (f.),

P. alpestris (sf.).

P. arctica (r.),

Clansilia laminata (sf.),

Cl. hidentata (f.),

Succinea putris (pass.).

Carychium minimum (pass.)

Någongång (Karislojo) anträffas äfven de stora Helix hor-

tensis, H. strigella och H. fruticmn här. — På Åland är H. arbii-

storum, dessutom alhnän i hasselkmder.

Följande tabell visar exempel på de skilda arternas fre-

kvens i några sållningar.

Vitrina pellucida

Conulus fulvus
Hyalinia hammonis- . . .

R. petronella

Patula pygmaea
P- ruderata
Acanthinula aculeata . . .

Helix costata

H. pulchella

Pupa edentula
P. alpestris

P. arctica

P. suhstriata

P. pusilla

Clausilia laminata . . . .

Cl. hidentata .

Cochlicopa lubrica f. mi-
nima

Succinea putris

o- Ö^

Om'
Cp iyj c3

a> 3

o: rt c 3

tu
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Jämte hassellunderna höra asphestånden till de på mollu-

sker rikaste ståndorterna, och detta äger isynnerhet sin tillämp-

ning om träden befinna sig på bärgig eller stenig mark. Isyn-

nerhet släktena Pupa och Clausilia äro på sådana ställen of-

tast representerade genom flere arter. Patula pygmaea upp-

träder ofta mycket talrikt. I följande tabell har jag samman-

ställt resultaten af några sållningar.

Vitrina pellucida

Conidus fulvus

Hyalinia hammonis

H. Petronella

Patula pygmaea

P. ruderata

Helix costata

Pupa edentula

P. alpestris

P. ardica

P. substriata

P. pusilla

Clausilia laminata

Cl. bidentata

Cl. cruciata

Cochlicopa lubrica f. minima

-s' P3 Ef
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1
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1
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9

4

1

9
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9

12

1

69
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16

20

12

1

9

35

13

12

1

Härtill komma ännu några större arter: Arion siibfuscus,

Helix fruticum och H. strigella, den förstnämnda nästan regel-

bundet, de båda andra här och där.

På lågland mark kan dock faunan i aspbestånd någon gång

vara ganska fattig. Så fann jag på Åland (Jomala, Ramsholmen)

trots noggrann undersökning och riklig sållning pä en dylik

lokal endast:
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Arton subflisens några exempl.

Conuhis fulviis sparsamt.

Hyalinia liammonis sparsamt.

Helix strigella 1 unge,

Pupa edentula te ml. rikl.

Cochlicopa luhrica 1 exmpl.

Hvad de öfriga af våra trädslag beträffar så kan jag, i

brist på nödiga anteckningar, ej ingå på någon närmare karakte-

ristik af desamma. — Rika på mollusker äro lindbestånden
i hvilka jag bland annat [Ab. Karislojo) har anträffat den hos

oss sällsynta Limax mai^ginatus. — Äfven alm och rönn
tyckas för snäckorna erbjuda gynnsamma existensbetingelser.

I Jaakimvaara (Kl.) anträffade jag på och under rönnar, hvilka

delvis voro döda och öfvervuxna med Stida pulmonacea m. fl.

lafvar, följande mollusker. Anmärkas bör, att träden stodo

på ett starkt förklyftadt bärg, omgifna af tallskog.

Arion subfiiscus fl

Vitrina pelbidda

Co7iidus fulvus

Hyalinia hammonis

H. Petronella

Patula pygmaea

P. ruderata

Helix fruticum

Piipa edentula

Fattiga på snäckor äro ek och hägg. — Huru ask, lönn

och öfriga återstående trädslag i detta afseende förhålla sig har

jag icke undersökt.

Såsom en särskild ståndort inom de redan nämnda stånd-

orterna kunde man med afseende på molluskfaunan beteckna

det i våra skogar allmänna blåbärsriset. Dess fauna modifieras

visserligen betydligt af den omgifvande ståndorten, af det träd-

slag, hvaraf skogen består, men den intager dock alltid en sär-

skild ställning genom den nästan städse massvisa förekomsten

af Piqja edentula, hvartill ofta (främst i granskog) ännu kom-

mer P. ardica och N. om Syd-Finland Acanthinula harpa. —

!re ex.

1 „

12 „
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Nedan stående tabell utvisar resultatet af några insamlingar i

Syd-Finland.
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Vitrina pellucida, Pupa edentula,

Conulus fulvus, P. ardica,

Arion subfuscus, Succinea putris.

Äcanthinula harpa,

Samtliga här meddelade uppgifter om blåbärsrisets fauna

grunda sig på insamlingar medels slaghåf. Till de på marken

befintliga snäckorna har sålunda ingen hänsyn tagits.

Det har redan ofvan nämnts, att kuperad mark och spe-

cielt b är g i allmänhet är gynsammare för molluskernas före-

komst än jämn mark. I synnerhet erbjuda skogbevuxna, starkt

förklyftade bärg med rikligt mosstäcke för molluskerna gynn-

samma vistelseorter. Faunan på sådana ställen rättar sig efter

vegetationstäckets beskaffenhet, men är i allmänhet rikare än i

omgifningen. Detsamma gäller äfven om skogbeklädda kullar,

bestående af större stenar och block. — Bär g v ägg ar med

nedsipprande vatten locka ofta Clausilier, Patula riiderata m. fl.

snäckor från omgifningen, hvilka där afbeta algvegetationen.

Vid torr väderlek träffas dessa snäckor ofta talrikt vid bärgs-

rötterna. — Små mossbevuxna afsatser på bärgsskittningar

hysa ibland en förvånande mängd individer af Pupa aJpestris.

— På liknande, med Hypna och Sedum acre bevuxna bärg-

afsatser har jag vid Helsingfors (Observatoriebärgen) och Viborg

funnit Pupa muscorum.

Det sagda gäller om urbärg. Ännu rikare är faunan på

Jcalkbärg, som för de flesta mollusker är mycket gynnsamt.

Några kalkflyende mollusker känner jag ej från vår fauna. Ej

häller äga vi någon art, som i allmänhet endast förekommer

på kalk, men anmärkningsvärdt är, att några arter, hvilka i

Centraleuropa uppträda oberoende af det geologiska underlaget

hos oss tyckas vara bundna till kalk eller dock hufvudsakligen

förekomma på kalkhaltig jord. De ifrågavarande arterna äro:

Belix lapicida,

Clausilia plkatula (huruvida kalk förekommer vid Mjatusova är

mig dock obekant),

Carychium minimum.
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Många andra arter uppträda i vida större ymnighet på

kalkgrund än annorstädes och visa sig på sådana ställen äfven

mycket litet nogräknade med lokalitetens beskaffenhet i öfrigt.

Sä till ex. har jag i Lojo på små med mossa, Sedum acre,

Thymus serpyllum, m. m. bevuxna afsalser af en mot SV riktad,

solöppen och torr bärgvägg funnit följande arter, delvis i stor

mängd

:

Vitrina peUncida, Fupa edentula,

Conulus fiilviis, P. alpestris,

Patula ruderata, P. siibstriata,

P. pygmaea, P. pusilla,

Helix costata, Cochlicopa liibrica.

Mycket rika på mollusker äro rudera, säsom t. ex. ruiner

och äldre afstjälpningsplatser för begagnadt byggnadsmaterial,

på hvilka båda lokaler kalken i det vittrande murbruket utöfvar

en mäktig dragningskraft på molluskerna. 1 Helsingfors om-

näjd äro bland rudera allmännast:

Vitrina pellucida, Patula ruderata,

Agriolimax agrestis, Helix costata,

Arion suhfuscus, H. hispida,

Conulus fidvus, Cochlicopa luhrica.

Hyalinia hammonis,

Kastelholms ruiner på Åland äro hos oss ju en nästan

klassisk vorden mollusklokal, känd för de massor af stora He-

Uces, främst H. arhustorurn och H. lapicida, som den hyser. —
Äfven Raseborgs ruiner äro synnerligen rika på snäckor.

Uti källare under bondstugor uti Tb. (Konginkangas) an-

träffade jag någon gång Arion subfuscus (delvis f. brunnens) och

Agriolimax laevis f. perversus Simr. i mycket stor mängd.

II. Öppna marker.

Torra sandiga ljunghedar hysa, såvidt min erfarenhet

räcker, ej några mollusker.

Odlade ängar och åkrar karakteriseras genom den oftast

synnerligen talrika förekomsten af Agriolimax agrestis. Såsom
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exempel på dess stundom massvisa förekomst må nämnas att

jag (27. VIII. 1899) på några leriga åkrar i Jaakimvaara hade

svårt att finna en yta af en dm^ storlek, på hvilken ej en eller

flere sniglar funnos. — Utom A. agrestis anträffas äfven Arion

suhfuscus ganska allmänt på åkrar (Ab., Kl., Tb.), ehuru den,

såvidt jag känner, aldrig uppträder i större mängd. Vidare före-

komma allmänt Vitrina pellucicla och Cochlicopa hibrica, hvartill

ofta sälla sig Conulus fulvus, Hyalinia hammonis, H. petronella,

Helix costata och H. pulchella samt på mycket fuktiga ställen,

vid dikeskanter, i diken (vattenlösa), etc. Siiccinea putris, Cary-

chium minimum och någon gång äfven Limnaea truncatula.

I Konginkangas (Tb.) anträffade jag vid dikeskanter af

torra rågåkrar, utom de båda snigelarterna:

Vitrina pellucida, Patula pygmaea,

Conulus fulvus, Cochlicopa lubrica.

På de naturliga starr- eller kärrängarna (Ab. Lojo) re-

presenteras sniglarna af Agriolimax laevis samt ofta äfven af A.

agrestis. Karakteristiska för ståndorten äro vidare: Conulus ful-

vus f. alderi, Pupa lilljeborgi, Pupa antivertigo och Succinea putris.

På mycket fuktiga platser tillkomma här och där Zonitoides

nitidus och Limtiaea truncatula. — Vitrina pellucida, Hyalinia

hammonis, Patula pygmaea, Cochlicopa lubrica och CarycJiium

minimum böra sannolikt uppfattas såsom mera tillfälliga gäster.

— Ett par exempel må ännu belysa faunans sammansättning.

I Lojo (Ab.) fann jag på en starräng nära stranden af Lojo sjö:

Agriolimax agrestis 2 ex. P. lilljeborgi 84 ex.

A. laevis 5 ,, Obestämbara ungar af

Zonitoides nitidus 3 „ de båda sistnämnda 72 ,,

Conulus fulvus [f. alderi) \\ „ Succinea putris 30 ,,

Patula pygmaea 1 ,, Limnaea truncatula 4 „

Pu2M antivertigo 17 ,,

I Konginkangas (Tb.) anträffade jag på starräng vid stran-

den af ett träsk:

Agriolimax laevis, Pupa antivertigo,

Vitrina pelliicida, P. lilljeborgi,

Hyalinia hammonis, Succinea putris.



Acta Socictatis pro Fauna et Flora Fennica, XX, n:o 3. 33

Faunan på sjöstränder innanför vegetationsbälten af

Fhragmites och Scirpiis lacustris erbjuder ofta en viss likhet

med starrängarnas fauna. Vi finna här (Lojo och Konginkangas)

på och under uppkastad vass, på ved och barkbitar, etc. främst

Limax laevis och Succinea pfeifferi, till hvilka mycket ofta Co-

nidus fulvus f. alderi (sparsamt), Zonitoides nitidus (ofta ymnig),

Pwpa antivertigo (sparsamt) och P. lilljeborgi (teml. sparsamt)

sälla sig.

På steniga stränder träffas ofia Succinea pei/feri, ibland

åtföljd af Limax laevis och Conulus fulvus f. alderi.

III. Sumpmarker.

Angående grankärrens fauna kan jag endast lämna yt-

terst ofullständiga uppgifter. Den enda hithörande, ehuru ej

typiska lokal, hvilken jag haft tillfälle att undersöka äro Ojamo

källor i Lojo. Uti det af granar och löfträd starkt beskuggade,

hufvudsakligen af Hypnum- och il/nznm-arter jämte lefver-

mossor bildade mosstäcket, öfver hvilket en gles örtvegetation

af Spiraea Uhnaria, Stellaria nemorum, Impatiens noli tangere,

m. m. reser sig, förekomma här:

Limax tenellus, Pupa alpestris,

Vitrina pellucida, Cochlicopa lubrica,

Hyalinia hammonis, Carychium minimum,

H. Petronella, Succinea putris.

Mag. H. Lindberg har i Pyhäjärvi (Ik.) »på stammar i

ett grankärr» tagit den hos oss ytterst sällsynta Clausilia cana.

Uti sphagneter af olika slag har jag ej funnit andra

mollusker än Pisidium-Sirier. — Middendorff (Sib. Reise p.

424) säger om Ärion subfuscus: »Ich traf diese Art in grosser

Häufigkeit durch ganz Finnland bis in den Polarkreis hinein

namentlich auf Sphagnum.» Egendomligt nog har jag uti de

trakter, där jag samlat mollusker, aldrig bland Sphagnum anträf-

fat någon Arion-Sivi.

IV. Vatten.

Våra stillastående vatten skola här indelas i följande huf-

vudgrupper:
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1. puttar,

2. kärrgölar,

3. träsk,

4. lerpölar och dammar,

5. sjöar,

af hvilka dock särskildt de två första och den sista gruppen

sönderfalla i flere underafdelningar.

Puttar na äro små vattensamlingar på bärggrund, ofta

med fattig eller ingen vegetation. Deras moUuskfauna är städse,

då den förefinnes, mycket fattig. Den består oftast af Limnaea

palustris (Esbo-Löfö), hvartill dock ej sällan, isynnerhet om rik-

ligare mossa finnes (Lojo), Pisidier och i sällsyntare fall (H:fors,

Hangö) äfven Limnaea peregra och Planorhis contortus kunna

sälla sig. Mycket ofta saknas dock mollusker helt och hållet.

Såsom kärrgölar betecknar jag grunda vattensamlingar

af ringa utsträckning på de olika slagen af försumpningar.

Bottnet är än täckt af mossa [Hypna eller Sphagna), än och

oftast vegetationslöst. Vattnet är brunt, humushaltigt. Regel-

bundet förekomma här endast arter af släktet Pisidinm: P. oh-

tusale, P. nitidum och P. milium. På öppna marker anträffas

i kärrgölarna dessutom ofta (Lojo) Limnaea palustris, L. peregra,

L. truncatula äfvensom någon gång (Lojo; Konginkangas) Plait-

orbis contortus. Då mycket riklig vegetation af Calla, Me-

nyanthes, etc. uppträder, tilltaga äfven molluskarterna i antal.

Så t. ex. har jag i Lojo engång på ett dylikt ställe anträffat

(Skraatila):

Limnaea stagnalis, Planorhis contortus,

L. palustris, Spliaerium corneum,

Amphipeplea glutinosa, Pisidium sp.

Pliysa fontinalis.

Bland kärrgölarna intaga de i regeln starkt beskuggade

skogstjärnen en ganska själfständig ställning. Bottnet är ofta

täckt af ett lager affallna löf. Bland mossorna framträda mest

Polytrkha och Sphagna. Under längre perioder af torka händer

det, att de delvis eller helt och hållet uttorka. Skogstjärnens

moUuskfauna har (Lojo) sällan annat än Pisidier att uppvisa.
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Till kärrgölarna ställer jag slutligen ännu torfgroparne,

hvilka konstgjorda ståndorter pläga befolkas af Fisidier äfven-

som af Limnaea palustris (Konginkangas; Sumiais).

Molluskfaunan uti träsken ^) är fattig. Af gastropoder

är endast Limnaea jpalustris allmän. I enstaka fall har jag

dessutom anträffat Limnaea ovata (f. ampullacea Rossm.) 1 ex,

Planorhis contortus och Pl. concinnus (Tb. Konginkangas) samt

Limnaea siagnaUs och Planorhis corneus (Lojo: Skraatila). Tal-

rika äro Pisidierna, af hvilka jag anträffat (Tb.) Pisidium obtu-

sale, P. nitidum och P. milium.

Gemensamt för de båda sistnämnda ståndorterna, gölarna

och träsken, äro det af humussyror brunt färgade vattnet äfven-

som det af dy bestående bottnet ^).

1 motsats härtill består bottnet uti ler polar na och dam-
marna af lera och gyttja. Hithörande vattensamlingar äro

för det mesta af artificielt ursprung. Deras vatten är ofta

grumligt och gråaktigt af uppslammade partiklar. — Polarna,

till hvilka äfven diken med stillastående vatten höra, äro små,

och deras vatten kan, då torka en längre tid råder, fullständigt

uttorka. Deras molluskfauna utgöres i följd häraf af arter,

som kunna tåla att någon tid uppehålla sig utom vattet, gömda

i den fuktiga leran på bottnet, bland i gropen nedfallna löf,

vedbitar, etc. Vi finna här allmänt såsom karaktärsformer (Tb.

och Lojo) Limnaea truncatula och Pisidium oUusale; vidare här

och där (Lojo) Limnaea peregra, L. palustris, Planorhis contor-

tus och Pis. milium samt undantagsvis (Lojo), Planorhis corneus.

Dammarna skilja sig från polarna genom sin betydligare

storlek — ända till omkring hundra m. i diameter och därut-

öfver, — äfvensom därigenom, att de aldrig uttorka. Vi finna

därför i dem, utom de ofvan nämnda arterna, af hvilka L.

peregra här framstår såsom en karaktärsforra, ännu (H:fors)

Sphaerium corneum och ibland Limn. stagnalis^).

1) Jämf. Norrlin, SÖ-Tavastlands flora p. 106.

2) Detta senare är dock icke alltid fallet med skogstjärnen.

3) Uti dammen i botaniska trädgården i Helsingfors har jag anträffat

följande arter: Limnaea stagnalis, L. ovata, L. palustris, Planorhis corneus,

Pl. contortus, Calyculina steini, Pisidium sp.
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Utmärkande för sjöarna är det klara, vanligen blå- eller

grönaktiga vattnet. Genomskinligheten i regeln 2 m. eller mera')

(i Keitele c. 4 V2—5 m.).

Mycket nära dammarna står en kategori af grunda sjöar,

hvarpå den af Stenroos utförligt beskrifna Nurmijärvi utgör

ett exempel. Bottnet består af lera och gyttja och vid starkare

blåst uppröres hela vattenmassan, så att densamma grumlas af

uppslammade gyttjepartiklar. Jag vill för denna typ af sjöar

använda beteckningen flacksjöar. Stenroos (p. 59) har uti

Nurmijärvi anträffat följande arter:

Limnaea stagnalis, Bythinella steini,

L. ovata (f. amjmUacea Rm.), Valvata piscinalis,

L. peregra, V. cristata,

L. paliistris, Anodonta variabilis, f. lance-

Pliysa fontinalts, olata (Drt.),

Planorhis contortus, Unio sp.,

Pl. alhus, Sphaerium corneum,

Ancylus lacustris, Pisidium sp.

Bytldnia tentaculata,

Uti en annan hithörande sjö, det något djupare och pä

vegetation fattigare »Oravala träsket» i Vichtis (Ab.) har jag

funnit massor af Anodonta variabilis Dr. v. cellensis (Gm.) och

f. moulinsiana (Drt). Öfriga här förekommande snäckor har jag

försummat att anteckna.

I motsats mot flacksjöarna karakteriseras våra relikt-

sjöar genom tillvaron af en djupregion, uti hvilken jämnare

fysikaliska förhållanden hafva möjliggjort existensen af en relikt

krustacéfauna. Den följande skildringen baserar sig, där annat

ej särskildt namnes, på mina undersökningar i Keitele sjö.

Vattenstranden af nämnda sjö utgöres till stor del af

något lerblandadt grus och sand, på hvilket en låg, synnerligen

konstant och karakteristisk vegetation förekommer, uti hvilken

1) Till mätning af vattnets genomskinlighet har jag enligt Apsteins
(Siisswasserplankton, p. 22) föredöme användt en hvitmålad plåtskifva af

25 cm. diam., hvilken frän båtkanten vid lugn väderlek nedsänktes. —
I fyra af mig uppmätta träsk varierade genomskinliglieten frän c. O,05 till 2 m.
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Isoetes lacustris, Scirpus acicidaris och Lobelia Dortmcmna ut-

göra hufvudbeståndsdelarna. I denna Isoetes-region upp-

träda konstant: Limnaea ovata (talrik), Bijthinia tentaculata och

Sphaeriiim corneum v. niideus Stud. Härtill komma ännu Lim-

naea stagnalis (sf.), Pisidium nitidum v. infiatum Cl. (r.) och

Planorhis Umophilus (r.).

På af ren sand bestående stränder har jag endast an-

träffat Pisidium nitidum (pass). — I Lojo sjö förekommer på

sandbotten (dock något gyttjeblandadt) talrikt P. amnicum.

På steniga stränder af Keitele, dock sällan vid öppna

fjärdar med starkt vågsvall, vistas:

Limnaea stagnalis i. horealis, Pl. vortex,

L. ovata, Pl. concinnus (r.).

Planorhis contortus,

Phragmites-bestånden äro temligen fattiga på mol-

lusker. Här förekomma sparsamt Limnaea stagnalis och L.

ovata, samt på öfvervägande sandigt botten Pisidium nitidum,

på gyttjigt botten P. ohtusale och Valvata f. pusilla samt ibland

äfven Anodonta variahilis. — 1 Lojo sjö äfvensom i Hiidenvesi

i Vichtis anträffas i P/wa^mzYes-bestånden rikligt Union tumidus,

U. pidorum, Anodonta variahilis (i flere former) äfvensom ställ-

vis A. complanata.

Equisetum lim os um -bestånden hysa endast sparsamt

(Keitele):

Limnaea stagnalis f. horealis, Pisidium nitidum,

L. palustris, P. ohtusale (sf.).

Rikast på mollusker äro grunda, gyttjerika sund och vikar,

där närmast stranden Glyceria fluitans och litet längre ut Nym-
pliaea, Nuphar, Myriophgllum, m. fl. växter bilda vegetationen.

På sådana lokaler anträffas:

Limnaea stagnalis (ff.), Pl. Umophilus (r.),

L. ovata (ff.), Bytliinia tentaculata (sf.),

L. palustris (f.), Sphaerium corneum (sf.),

Amphipeplea glutinosa (sf.), Pisidium nitidum (sf,),

Planorhis contortus (pass.), P. ohtusale (f.).



38 A. Luther, Land- och sötv.-gastropoder i Finland.

Uti Pieni Vesijärvi i Vesanto (Tb.), hvars botten vid strän-

derna till stor del (O— c. 4 m. dj.) är beklädt med täta mattor

af en Characé, fann jag uti dessa bestånd:

L. stagyialis (sparsamt), Pl. concinnus (rikligt),

L. ovata (rikligt), Pisidium nitidum (rik!.),

Planorbis contortus, P. hensloivianum.

Här må inskjutas en ståndort, hvars fulla motsvarighet

jag ej funnit i Keitele. Jag afser grunda, igenväxande vikar,

på hvilka Horma sjö i Lojo (Ab.) erbjuder några utmärkta exem-

pel. Bland en ymnig fanerogam-vegetation af Potamogeton- och

Sparganium-ixrter, Utricularia vulgaris, Lenina trisidca, m. m.

och stora mattor af Conferva hombycina, Mougeotia, Nostoc-

kolonier o. a. alger finner man en mycket rik molluskfauna

bestående af följande arter;

Limnaea stagnalis, Pl. crista,

L. aiiricularia, Pl. fontanus,

L. palustris, Bytliinia tentaculata,

Åmphipeplea glutinosa, Valvata cristata,

Physa fontinalis, Sphaeriurn corneum,

Planorbis corneus, Pisidier (icke bestämda).

Pl. contortus,

I Lojo sjö fann jag på en liknande, ehuru ej lika typisk

lokal, utom de flesta ofvannämnda snäckorna ännu Ancylus

lacustris, fästad på växterna.

Uti den med Keitele sammanhängande Vuosijärvi fann

jag vid en holme bottnet närmast stranden till ett djup af åt-

minstone 1 m. betäckt af stora, fatlika plattor af limonit

af ända till c. 72 ™- i diam. På dessa anträffades: ^)

1) Talrika, pa undre sidan af dessa sjömalmskifvor befintliga hålig-

heter voro mycket rika på djur, bl. a. Phi,matella-)/io\on\ev, Spongiilider,

Oligochaeter. Såsom ett kuriosum må omnämnas, att några lefvande exem-

plar af Sphaeriurn corneum v. nucleus voro nästan orörligt inneslutna i så-

dana håligheter, så att plattorna måste sönderbrytas vid deras uttagande.

De hade antagligen såsom helt små inkommit i håligheterna och sedan i

följd af sin egen tillväxt, måhända äfven delvis därigenom, att nya malm-

skikt afsattes, blifvit instängda i håliglieterna.
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Limnaea stagnalis, Sphaerium corneum v. nuc-

L. ovata, lens,

Planorhis contortiis, Pisidium hensloivianum.

Pl. glober (sparsamt),

Vid den nedra gränsen af valtenstranden på c. 1— 1 Ya

m. djup uppträda Anodonta-'ÅV\.evr\^ talrikast. Huru djupt deras

nedre förekomstgräns ligger, kan jag ej angifva, men från ett

djup af mellan 4 och 5 m har jag i Keitele erhållit såväl A. va-

vcmabilis, (f. rossmässleriana Dup.) som A. complanata ^). —
I Lojo sjö går den sistnämnda arten ned till åtminstone 9

m. djup.

Från ett djup af mellan 1,5 och 4 m. — varierande på

olika platser, — till omkring 10 m. finner man ofta en af

mycket grof, grönaktigt grå gyttja bestående zon. Gytt-

jan är mycket rik på fiskexcrementer(?) och innehåller ofta

i mängd delar af växter ss. Phragmites, Equisetum Umosiim, etc.

1 denna gyttja anträffas regelbundet i stort antal larver af Sialis,

Chironomus, m. fl. insekter. Af moUusker har jag nästan regel-

bundet, ofta talrikt anträffat Valvata f. pusilla och Pisidium ni-

tidmn. I enstaka fall komma härtill ännu Sphaerium corneum

och Pisidium hensloivianum. — Tillvaron af sjömalm tyckes ej

på något vis påvärka molluskernas förekomst. Alla de fyra

nämnda arterna har jag äfven funnit på rikligt sjömalmhaltig

grund.

Den nedanom den sistnämnda zonen befintliga delen af

bottnet upptages i regeln af en mycket fin och lös gråaktig

gyttja, hvilken vid beröring med luften inom kort an-

tager en brun färg^). Här anträffas ofta den relikta krusta-

cén Pontoporeia affinis. Af mollusker har jag funnit Valvata

pusilla sparsamt ned till ett djup af 20 m*. Ganska allmän är

däremot Pisidium fontinale, hvilken ännu lefver på ett djup af

80 m. och sannolikt äfven på ännu djupare vatten. Vid ett

par draggningar på 40 m. dj. erhöll jag inga mollusker.

^) ^Mo^ow^rt-arterna förekomma talrikt på så starkt sjömalmhaltigt

botten, att exploitering af malmen äger rum.

2) I den N. om Keitele belägna lilla sjön Ristinen (Viitasaari) begynte

en liknande gyttja redan vid 6 m. Denna innehöll endast Pisidhim nitidum.
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Endast ett par gånger har jag på djup, varierande mel-

lan 20 och 30 m. funnit bottnet bestå af hård lera. I det

ena fallet (»Pahittu» nära litsalo i Konginkangas) rådde på stäl-

let en stark ström, i det andra tydde förekomsten af riklig sjö-

malm på källor i bottnet. I hvartdera fallet förekom Sphaerium

corneum, i det senare dessutom Pisidium fontinale.

Ännu återstå att nämna de rinnande vattnen.

I helt små, ofta till stor del vegetationslösa, från källor

kommande bäckar, källbäckar, med klart och »hårdt» vatten

har jag (Tb. Konginkangas) anträffat Pisidium ohtusale och en-

gång, uppkrupen på Fontinalis dalecarlica på ett ganska stridt

ställe, P. miliiim.

Rikare är redan faunan uti från träsk kommande bäckar

och diken med rinnande vatten, hvilka jag vill beteckna så-

som träskbäckar. I det mörka, på humussyror rika vatt-

net, i hvilket ofta en rik vegetation af Potamogeton pusHlus,

Sparganium minimum, Hippuris vulgaris, m. m., någon gång

t. o. m. NnpJiar frodas, äro äfven molluskerna, åtminstone hvad

individantalet beträffar, i regeln talrika. Jag har anträffat föl-

jande arter (Tb. Konginkangas):

Limnaea stagnalis, Sphaerium corneum,

Planorhis alhus, Pisidium ohtusale.

Uti åarna, som karakteriseras genom sin betydligare stor-

lek, sitt »lena», ofta grumliga, ljust brunaktiga vatten, finner

man (Tb.), äfven uti ganska snabbt rinnande vatten, uppkrupna

på Myriophyllum, Potamogeto7i-nrier, etc. talrikt Limnaea ovata

och Sphaerium corneum var. nucleus. På lugnare ställen bland

växter dessutom Limnaea stagnalis. Uti bottnet anträffas talrikt

Anodonta variabilis Dr. i flere former [t. ex. f. moulinsiana Dup.

och f. fuliginea (Dr t.)] samt vidare Pisidium ohtusale, P. nitidum

och P. henslowianum. Uti andra trakter, isynnerhet i S-Finland,

äro C/nio-arterna (i Lojo U. tumidus och U. pictorum) synnerli-

gen rikhgt representerade uti åar.

Uti forsar förekommer uti hela landet, mest dock i norra

delen, Margaritana margaritifera äfvensom här och där Ancylus

fluviatilis.
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Särskildt förtjäna att omnämnas åmynningar och de med
dem öfverenstämmande utvidgningarna i åar, isynnerhet ofvan-

för uppdämningar, hvilka på finska benämnas »suvanto« (»joen-

suvanto»). Bland den rika vegetationen på sådana ställen har

jag anträffat (Tb.):

Limnaea stagnalis, Sphaerium corneum,

L. ovata, Pisidium ohtusale,

L. palustfis, P. fontinale,

Ampliipeplea glutinosa^ P. henslowianum,

Planorhis vortex, Anodonta variabilis.

Pl. contortus,

Slutligen må ännu omnämnas att jag uti ett par kvarn-

rännor i Konginkangas (Tb.), hvilka utmärkte sig genom en

ymnig Spirogi/ra-yegetaiion, anträffade stora mängder af Amplii-

peplea glutinosa.



Speciel del.

Uti förteckningen angifves inom parentes insamlarens namn;

vid citat ur literaturen, utan tillgång till originalexemplar har

[ ] begagnats. Därvid hafva följande förkortningar kommit till

användning:

U. F. M. = Universitetets finska museum (förkortningen

har användts endast då samlarens namn ej varit utsatt).

R. M. St. ^= Riksmuseum i Stockholm.

W. A. = W. Axelson.

G. B. = G. Brummer.
H. B. = H. Backman.
R. B. = Robert Boldt.

J. J. Gh. = J. J. Ghydenius.

K. E. = K. Edgren.

R. E. = R. Envald.

G. = Gadolin.

H. H. = Dr. Hillebard's i Åbo privatsamling.

E. J. = E. Juslin.

A. L. = A. Luther.

H. L. = H. Lindberg.

J. L. = J. Lindroth.

K. M. L. = K. M. Levander.

O. L. = O. Lindblad; privatsamhng.

A v. N. = Alex. v. Nordmann.

A. E. N. = A. E. Nordenskiöld.

Coll. Nord. = A. E. Nordenskiölds på Frugård i Mänt-

sälä förvarade samling.

E. N. = Erland Nordenskiöld.

E. Nyl. = Edvin Nyländer.
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H. N. = H. Nordqvist; privatsamling,

O. N. = O. Nordqvist; delvis privatsamling.

W. Nyl. = W. Nyländer.
M. = A. J, Mel a; privatsamling.

A. H. P. =1 A. H. Petander; i Mela's samling.

B. P. = B. B. Poppius.

E. R. = E. Reuter.

A. J. S. = A. J. Silfvenius.

H, S. = H. Söderman.
J. S. = J. Sahlberg.

J. A. S. = J. A. Sandman.
K. E. S. = K. E. Sten ro os.

R. S. = R. Sievers; delvis i lektor Mela's samling.

A. W. = Aulis Westerlund.
W. W. = »W. W:s» (okänd).

H. Z. = H. Zilliacus.

Där annat icke särskildt finnes antecknadt, tillhöra de af

ofvannämnda personer gjorda samlingarna U. F. M.

För hvarje art har jag, så fullständigt som möjligt, anfört

alla literaturuppgifter om dess förekomst i Finland.

Vitrina peUucida M ij 1 1.

Nord. & Nyl. p. 8. pl. I. f. 1. — Nyl. Bidr. p. 130. — West.

Exc.-f. p. 10. — Syn. p. 10.

Allmän i S-Finland, aftager den norrut i frekvens, »högst

sparsamt» i Enare Lappmark [Nyl. 1. c], för att i Li., på Kola

halfön och Solovetsk delvis ersättas af den följande arten,

Vitrina pelhicida är i allmänhet ettårig. På våren finner

man i mängd toma skal af fullvuxna individer; under försom-

maren uppträda endast mycket unga individer och först sent

på hösten de fullvuxna, — Måhända tillhöra de på några orter

i Syd-Finland (t. ex. littis, Åbo) funna mycket stora skalen

(v. hrunnensis Tlicny) öfvervintrade individer, hvilka under den

andra sommaren fortsatt att växa.

Fyndorter: Al. Saltvik (H. H.; M.). Sund (M). Jomala

(A. L.). — Ab. Pargas (M.); Lofsdal (E. R.). Sagu (G.). Åbo (M.).

St, Karins: Ispois (E. R.). Villnäs (E. N.). Sammatti (O. N.).
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Karislojo. Nummis. Lojo. Wichtis (A. L.). — N. Esbo. H:fors.

Helsinge (M. m. fl.). Thusby: Träskända (K. M. L.). Mänt-

sälä: Frugård (coll. Nord.). Borgnäs: (H. N.). Borgå: Molnby

kalkbrott (G.). — Ka. Säkjärvi (M.). Viborg. St. Andreae. St.

Johannes (A. J. S.). — Ik. Björkö. Nykyrka. Kuolemajärvi. Kivi-

nebb. Muola. Räisälä (A. J. S.). Pyhäjärvi: Sortanlaks (A. L.).

— St. Birkkala (Simming). — Ta. Nastola (A. J. S.). littis (C.

A. Knabe). — Sa. Sääminki (W. W.). Rantasalmi (A. W.). —
Kl. »Kar. ladog.» (H. B.). Impilahti (A. W.). Ruskeala (M.). Jaa-

kimvaara. Kexholm (A. L.). — Oa. Ylistaro (A. L.). — Tb. Jy-

väskylä (G. B.; G.). Konginkangas. Viitasaari (A. L.). — Sb.

Kuopio (M.). Jorois (O. L.). — Kb. Joensuu: Linnunniemi

Pielisjärvi: Koli (VV. A.). — Ok. Paltamo (M.). — Ob. Kiiminki.

Uleåborg. Torneå: Kalkkimaa (M.). — Ks. »Kuusamo» [Middend.

p. 417; N. & N. p. 8J.
— Lkem. Kittilä (J. A. S.). — Lp. Ponoj

(J. Montell).

Arten är utbredd öfver hela den Skandinaviska halfön.

I Ryssland är den ej funnen norrom St. Petersburg.

Vitrina angelicae Beck.

West. Syn. p. 10. — E sm ark. Moll. Norw. p. 103. —

.

Då de lappska exemplar af Vitrina, hvilka jag varit i till-

fälle att se, oftast hafva varit unga eller bristfälligt konserverade,

har det varit svårt att afgöra, om de hörde till V. pellucida eller

till V. angelicae. Nedananförda kollekter har jag dock trott

mig böra hänföra till denna art.

Kp. Solovetsk (K. M. L). — Li. Pasvig (Malm: B. M. St.).

V. angelicae förekommer f. ö. i nordligaste delen af Skan-

dinaviska halfön, på Island och Grönland,

Limax maximus L. var. cinereoniger Wolff.

Nord. & Nyl. p. 4 (L. cinereus). — Kessler p. 71. — West. Exc.

f. p. 8. {L. maximus).; Synopsis p. 27. — Simroth. Gått. Limax in Russl.

p. 12.

Temligen allmän åtminstone i SV-delen af landet och uti

Ladogakarelen, äfvensom på Högland, där den uppgifves vara

den allmännaste snigeln. Uti mellersta delen af landet är den

endast känd från ett fåtal orter. Nordligast är den anträffad
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pä Kivesvaara (kalk) i Paltanio vid c. 64° 30', österut ända

till Petrosovodsk.

Förekommer i såväl barr- som löfskog, hälst på skiiggrika

platser, om dagen ofta under bark af murkna stubbar, under

bräder, etc.

Al. Jomala. Sund (M.). Brandö (A. v. N.). — Ab. Pargas

(Bergstadi). Lojo t. allm. (RI.; A. L.). Karislojo. Vichtis (A. L,).

— N. Esbo: Bobäck (M.); Esbo-Löfö (A. L). H:fors (M.). Helsinge:

Stansvik (A. L.). Borgnäs (H. N.). Ingå. Mäntsälä. Högland

[N. & N.]. — Ka. Viborg [Simr. 1. c.]. ~ Ik. Pyhäjärvi: Sortan-

laks i grankärr (A. L.). — Kl. Kexholm: Rapilasaari (A. v. N.).

Valamo (A. v. N.; J. S,). Ruskeala (M.). Impilaks : Avainlahti

(A. W.). — 01. Petosavodsk [Simr. 1. c.]. — Oa. Vasa [West.

Syn. 1. c.]. — Tb. ? ^) — Sb. Kuopio (A. W.) Nilsiä (Lindström

& Palmen). — Kb. Pielisjärvi : Kolinvuori (W. A.). — Ok. Ka-

jana (P. Meriläinen). Paltamo : Kivesvaara (M.).

I Sverge är arten nordligast anträffad vid Funåsdalen i

Härjedalen (c. 62 ° 30 O- — I Ryssland i Ingermanland, de

Baltiska provinserna o. en mängd sydligare belägna orter; ost-

ligast vid Moskva.

(?) Var. cinereus Lister.

Luther Medd. pro F. & F. fenn. XXV, p. 57 o. 134.

En af mig tidigare under namn af Limax maximus var.

cinereus för Sällskapet pro F. et Fl. fennica förevisad snigel

har af Simroth betecknats såsom »cinereus öder junger cine-

reoniger». Skölden företer de för var. cinereus karakteristiska

stora mörka fläckarna och fotsulan är enfärgadt hvit. Alla de

talrika af mig i olika delar af Syd-Finland iakttagna unga indi-

viderna af var. cinereoniger hafva haft en alldeles annan färg-

teckning, öfverensstämmande med de af Simroth i hans

»Naturgeschichte der Nacktschnecken Deutschlands» (Z. f. w.

^) I trakten omkring Keitele sjö omtalade allmogen flerstädes t. ex.

Konginkangas: Laajaniemi; Viitasaari: Kiminki)en stor svart snigel, hvilken

de kallade »vuorietana», och om hvilken jag kunde uppteckna en särskild

»ursprungs-runa >. Ehuru jag ej lyckades erhålla något exemplar af arten,

tviflar jag icke på att denna art med ofvananförda namn åsyftas.
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Z. Bd. XLII) pl. VII, figg. 2 och 4 gifna utmärkta afbildningarna

och varierande i olika nuancer af rödbrunt till svartgrått, aldrig

med fläckig sköld. Då uti samma trädgårdsanläggningar där

den ifrågavarande snigeln blef funnen, äfven en annan central-

europeisk, säkerhgen importerad mollusk har anträffats i stort

antal, och var. cinereus på flere andra orter äfven utom Europa

har blifvit importerad, så förefaller det mig fortfarande sanno-

likt, att exemplaren tillhöra den sistnämnda varieteten och blifvit

hit importerade med utländska trädgårdsalster. — A andra si-

dan kunde man dock äfven tänka sig, att en lokalt utvecklad

form skulle föreligga, hvilken skulle hafva uppstått uti drifhus

eller källare under de där rådande abnorma förhållandena med

jämn och relativt hög temperatur,

N. Helsingfors: under barken af en murken lindstubbe

uti trädgårdsmästar Sundstens handelsträdgård i Röddälden

(C. W. Fontell).

Limax tenellus N i 1 s s.

Sievers Medd. Soc pro F. et Fl. f. H. I p. 120. — Spoof Ibid.

p. 130. — West. Synops. p. 28. — Simroth Gått. Limax in Russl. p. 13.

Ej sällsynt i södra och mellersta Finland. Nordligast fun-

nen i Viitasaari o. Kuopio (c. 63 °).

Arten tyckes hos oss företrädesvis vistas i granskog, där

man sällan torde söka den förgäfves — dock förekommer den

äfven i löfskog. Anträffas om hösten ofta på svampar.

Al. Saltvik: Haraldsby. Jomala. Sund: Kastelholm (M.).

— Ab. Pargas (M.). Lojo. Karislojo (A. L.). — N. Esbo-Löfö.

Helsingfors (A. L.). Helsinge: Meilans (M); Stansvik (A. L.).

Högland (M. Brenner & Fr. Runeberg). Borgnäs (H. N.). — Ka.

Viborg, i murkna stubbar. St. Andreae: Linnanniemi (A. J. S.).

— Ik. Pyhäjärvi: Sortanlaks i grankärr (A. L.). — Kl. Jaakim-

vaara: Kärppäsensaari (A. L.). — Tb. Viitasaari (A. L.). — Sb.

Kuopio (A. H. P.).

I Sverge är arten nordligast funnen i Jämtland (63—64 °)

i Ryssland är den känd endast från Livland och guvernementet

Witebsk.
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Limax marginatus Miill. {= L. arhorum B. C).

West. Synops. p. 29. - Simroth. (lätt. Limax in Russl. p. 13.

Hittils endast funnen på några orter i SV-Finland äfven-

som på Valamo (c. 61 ° 25 '). I Karislojo fann jag arten tidigt

på morgonen krypande på af dagg fuktade lindstammar.

Al. Jomala: Kasberget (M.). — Ab. Åbo: Ispois. Nådendal

(M.). Karislojo: Karkkali (A. L.). — Kl. Valamo (Sgolan).

I Sverge nordliga.st anträffad i Jämtland och Härjedalen

vid c. 62 ° 30 '. — I Ryssland i Ingermanland och vid Reval.

Agriolimax agrestis L.

Nord. & Nyl. p. 6. — Nyl. Bidr. p. 130. — Kessler p. 72. —
Mela i Ignatius p. 425. — West. Exc. f. p. 8. — Synopsis p. 29. —
Simr. Finnische Nacktschn. p. 39. —

Är uti södra och mellersta Finland på öppna, hälst odlade

marker, den allmännaste arten. Anföres af Nord. och Nyl.

samt af Nyländer från Lappland, dock är det att märka,

att dessa författare ej särskilja våra båda Agriolimax-arier.

Några fullt säkert bestämda lappska exemplar har jag ej

sett, dock är det sannolikt, att arten förekommer öfver hela

området. — Arten tyckes hos oss nästan öfverallt förekomma

i tvänne färgvariationer f. reficulahis och f. pallidus.

Förekommer främst på odlade marker, åkrar och ängar,

men äfven bland grus (rudera), på lundartade ställen bland fro-

diga örter etc.

Al. Sund: Kastelholm [f. reticidatus & f. pallidus] (M.). —
Ab. Åbo: Ispois [palL] (M.). Lojo. Karislojo [pall] (A. L.). — N.

Ekenäs [^udL] (A. L.). H:fors: bot. trädg. [pall] (A. v. N). Borg-

näs (H. N.). — Ka. Viborg. Viborgs socken, allm. [pall. & ret.].

St. Johannes [pall.] (A. J. S.). ^ Ik. Björkö [pall.]. Nykyrka

[albidus & ret.]. Kuolemajärvi Sjöstrand [pall. & ret.] (A. J. S.).

— Ta. Nastola [ijall. & ret.] (A. J. S.). — Kl. St. Andrese [pall.].

Valamo (Seelan). Jaakimvaara m. allm. på åkrar 1899 [palL]

(A. L.). — Oa. Vasa hamn, bland grus [pall. & ret] (A. L.). —
Tb. Konginkangas. Sumiais. Vesanto. Viitasaari. allm. [pall. &
ret.] (A. L.). — Sb. Kuopio (O. N.). — Kb. Kontiolaks (W. A.).

— On. öfverallt, t. ex: Tscholmuscha, Kischi [^all] [Kessler].
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— Li.? Ivalojoki mellan Tolos och Ritaskoski under brädstumpar

vid stranden (H. N.) (unga individer, bestämningen ej fullt säker!)

Enl. Westerlund utbredd öfver hela Skandinavien. I

Ryssland förekommer den enl. Simroth ända upp till tun-

drorna.

Agriolimax laevis Miill.

West. Synops. p. 30. — Simr. Finn. Nacktschn. p. 39.

I södra och mellersta Finland allmän på sjöstränder, under

vedbitar och stenar, på uppkastad vass etc, på starrängar och

Hknande, mycket fuktiga lokaler. Den af Simroth (1. c.) be-

skrifna f. perversus fanns i mängd tillsamman med Arion suh-

fuscus f. hrunneus uti källaren under en torpstuga i Kongin-

kangas, på en till sänka ängar gränsande kulle. — Angående

denna arts förekomst i Lappland gäller äfven det om A agrestis

sagda. Den är icke med säkerhet anträffad N. om 63 ° n. br.

Ab. Lojo. Vichtis (A. L.). — N. Esbo: Löfö (A L.). Hel-

singe: Degerö (M.; A. L.). Borgnäs (H. N.). — Ka. Viborg: Sauna-

lahti strand. St. Johannes (A. J. S.). — Ik. Björkö. Muola. Kuo-

lemajärvi. Nykyrka. Kivinebb (A. J. S.). — Ta. På en holme i

Näsijärvi (J. Söderström). — Kl. St. Andrese (A. J. S.). — Tb.

Konginkangas [f. perversus Simr.] Sumiais. Vesanto. Viitasaari.

allm. (A. L.). — Kb. Pielisjärvi: Kolinkylä. Kontiolaks (W. A.).

Enl. Westerlund i Sverge utbredd till Upland. — Från

Ryssland känner jag ej någon fyndort norr om Reval.

Hyalinia (Conidus) fulva Miill.

Midd. p. 4.11 (Helix fulva). — Nord. & Nyl. p. 12. pl. I f. 4. —
Nyl. Bidr. p. 131. — West. Exc.f. p. 11 (Hyalinia). — West. Syn. p. 32

(Conulus).

Öfver hela området, ända upp till Ishafskusten en af de

allmännaste arterna.

Förekommer på nästan alla ståndorter där landmollusker

öfverhufvud trifvas.

Al. Finnström (H. H.). Saltvik. Jomala (M.). Geta: Bolsta-

holm (G.). — Ab. Pargas (M.; H. H.; E. N); Lofsdal (E. R.).

Åbo (G.). St. Karins: Ispois (E. R.). Nådendal (M.). Nystad (H. S.).
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Karislojo. Lojo. Vichtis. Nummis (A. L.). — N. Esbo (M.). H:fors

(A. L.). Helsinge (M.). Sibbo: Nevas (G.). Mäntsälä (coll. Nord.).

Borgnäs (H. N.). Högland (R. S.). — Ka. Viborg (M.; A. J. S.).

St. Andrese (A. J. S.). St. Johannes (O. N.; A. J. S.). — Ik.

Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola. Kivinebb (A. J. S.). Py-

häjärvi: Sortanlaks (A. L.). — St. Yläne (K. M. L.). -- Ta. Hol-

lola (J. S.). littis (C. A. Knabe). Riihimäki (A. L.). — Sa. Sää-

minki (M.). Rantasalnai (A. W.). — Kl. Kexholm. Jaakimvaara

(A. L.). Sordavala: Kirjavalaks (B. P.). Ruskeala (M.). ~ Oa.

Vasa. Ylistaro (A. L.). Orismala (Erik Luther). — Tb. Jyväskylä

(G. B.; G.). Konginkangas. Vesanto. Sumiais. Viitasaari (A. L.).

— Sb. Jorois (O. L.). Heinävesi: Palokki. Kuopio (M.). Nilsiä

(K, M. L). — Kb. Joensuu. Pielisjärvi: Koli. Juuka: Ahmo-

vaara (W. A.). — On. Jalguba (J. S.; B. P.). — Om. Peders-

öre (C. W. Fontell). — Ok. Paltamo: Melalahti (M.). — Kp.

Solovetsk (K. M. L.). — Ob. Uleåborg. Kiiminki (M.). Ijo (S.

Nordberg). Torneå: Kalkkimaa (M.). — Ks [Middend. p. 411].

—

Lkem. Kittilä: Seurujärvi (J. A. S.). Kuolajärvi: Tuntsa (A. R.).

Sodankylä: Alaperä by, Kalkkivaara. Mellan Kultala och Rova-

nen. Enontekis vid stranden af Käkkälänjokis mynning i Ounas-

joki bl. mossa i skog. Vid Käkkälänjoki (H. N.). — Im. Imandra

(R. Enwald). Umba (K. M. L..) Ketola vid Nuortijärvi, bland

mossa och löf (B. P.). — Lv. Kaschkarantsa (K. M. L.). — Lp.

Tsjapoma (K. M. L.). Ponoj (J. Montell). — Li. Ivalojoki: mel-

lan Tolos och Ritakoski, under brädstumpar vid stranden. Mel-

lan Kultala och Rovanen. Enare: Thule, nära Kalajoki under

bark af multnande björkstam (H. N.); stranden af Enare sjö;

Tscharminjarga under löf (B. P.). [Mellan Ischkarajoki och

Kuoppaniva vid stranden af Anarjoki, björkskog]. Outakoski

fjell mellan Ylikongäs och Utsjoki's mynning, björkskog, bland

löf. Vid Patsjoki vid Maito- och Hakokoski forsar. Elvenses

bland affallna löf vid bärgsrot (H. N.). Pasvig(Malm, R. M. St.).

— Lt. Tuloma, under stenar vid stranden. Sorvitsjäyr, under

löf (B. P.).

På hela den Skandinaviska halfön; i Ryssland till Peters-

burg i N.
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Hyalinia pura Ålder [var. viridula (Menke)].

Luther. Medd. Soc. pro F. et Fl. f. 3 nov. 1900.

Tillsvidare hos oss anträffad endast på ett par ställen i

trakten kring Lojo sjö (c. 60 ° 30 ').

Jag har erhållit arten vid sållning af löf utaf hassel och lind.

Ab. Karislojo: Karkkali udde. Lojo: Ojamo källor (A. L.).

I Sverge är den nordligast funnen i Dalarne; i Ryssland

är den nordligaste säkra fyndorten Reval.

Hyalinia hammonis Ström.

Nord. och Nyl. p. 27 (Helix pura var. a) pl. II f. 19. — Nyl. Bidr.

p. 133. — W e s t. Exc.-f. p. 13 (Hyalinia hammonis). — Syn. p. 34.

Uti hela området en af de allmännaste arterna.

Uppehåller sig hälst i skogar bland affallna löf, kvistar,

etc, men finnes äfven på andra ståndorter.

Al. Eckerö (J. Lydecken). Saltvik (M.). Finnström (H. H.).

Jomala (A. L.). Korpo: Pensar (K. M. L.). — Ab. Åbo (H. La-

germarck). Kakskerta. Reso. Pargas (M.); Lofsdal (E. R.). Vill-

näs (E. N.). Nystad (H. S.). Sammatti (O. N.). Karislojo. Num-
mis. Lojo. Vichtis (A. L.). — N. Snappertuna (A. L.). Esbo

(U. F. M.). H:fors. Helsinge (M.). Sibbo: Nevas (G.). Borgnäs

(H. N.). Mäntsälä (coll. Nord.; H. N.). Borgå: Gammelbacka (G.).

Högland (R. S.). — Ka. Viborg. Viborgs s:n. St. Andrese. St.

Johannes (A. J. S.). — ik. Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola.

Kivinebb. Räisälä (A. J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). — St. Yläne

(U. F. M.). — Ta. Nastola (A. J. S.). littis (C. A. Knabe). Riihi-

mäki (A. L.). — Sa. Rantasalmi (A. W.). — Kl. Ruskeala (M.).

Kexholm. Jaakimvaara (A. L.). — Oa. Kristinestad (M.). Vasa.

Ylistaro (A. L.). Orismala (Erik Luther). — Tb. Jyväskylä (G. B.;

G.). Konginkangas. Sumiais. Viitasaari (A. L.j. — Sb. Kuopio

(M.; K. M. L.; T. L.). Jorois (O. L.). Suonenjoki (T. L.). — Kb.

Joensuu. Kontiolaks: Puso. Pielisjärvi: Koli (W. A.). — On. Tiudi

(U. F. M.). — Ok. Paltamo (M.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). —
Ob. Kiiminki. Uleåborg. Kemi, Torneå: Kalkkimaa (M.). — Ks.

Kuusamo (W. Nyl). — Lkem. Sodankylä: Alaperä by vid Kiti-

nen, Kalkkivaara. Enontekis nära Käkkälänjokis mynn. i Ounas-
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joki under mossa i skog; vid Käkkälänjoki (H. N.). — Im.

»Imandra» (R. Enwald). Umba (K. M. L.). — Lv. Varsuga-

dalen (K. M. L.)- — Lp. Ponoj (J. Montell). — Li. Enare s:n

nära Anarjoki, björkskog. Vid Patsjoki vid Maito- och Hako-

koski forsar (H. N.). — Lt. Nnorlijärvi, under stenar på gräs-

bevuxet ställe, »Kaurelin kenttä». Tuioma, under stenar vid

stranden (B. P).

Allmän i hela Skandinavien. I uppgifterna från Ryssland

anföres denna art i allmänhet ej skild från den följande. Kol-

lektiv-arten, H. radiatula, är anträffad ända till Arkangel, där

säkerligen båda arterna förekomma.

Hyalinia petronella Charp.

Nord. och Nyl. p. 27 (Helix pura var. ^) pl. II f. 19. — Nyl. Bidr.

p. 133. — West. Exc.-f. p. 18 (Hyalinia petronella). — Syn. p. 35.

Allmän uti hela området. 1 Lappland tyckes den vara

allmännare än H. hammonis.

Förekommer i allmänhet på fuktigare lokaler än föregående

art, men anträffas äfven ofta tillsamman med denna.

Al. Eckerö (J. Lydecken). Jomala (M.). Finnström (H. fi.).

Saltvik (M.). — Ab. Åbo: Kulho; Observatoriebärget (G.). Pargas

(M.; E. N.); Lofsdal. St. Karins: Ispois (E. R.). Sammatti (O. N.).

Karislojo. Lojo. Nummis (A. L.). — N. Snappertuna {A. L.).

Ingo (J. V. Chydenius); Esbo. H:fors. Helsinge (M.); Malm (H. N.).

Sibbo: Nevas (G). Mäntsälä: Frugård (coll. Nord.). Borgnäs

(H. N.). Kannusjärvi vid Fredrikshamn (O. N.). — Ka. Viborg.

St. Andreae. St. Johannes (A. J. S.). — Ik. Björkö. Kuolema-

järvi. Nykyrka. Muola (A. J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). — St. Yläne

(K. M. L). Birkk-ala (Simming). — Ta. Kalvola (Domander). Hol-

lola (J. S.). — Sa. Sääminki (W. W.). — Kl. Impilaks (A. W.).

Ruskeala (M ). Sordavala: Kirjavalaks (B. P.). Jaakimvaara (A. L.).

— Oa. Ylistaro (A. L.). — Tb. Konginkangas. Viitasaari (A. L.).

— Sb. Kuopio (T. L.; K. M. L.). — Kb. Pielisjärvi: Koli (W. A.).

— On. Jalguba. Tiudi (J. S.). — Om. Jakobstad (J. S.). — Ok.

Paltamo: Melalahti (M.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Ob.

Uleåborg. Kiiminki. Kemi. Kalkkimaa (M.). — Ks. Kuusamo [N.

& N. p. 27]. — Lkem. Kittilä: Seurujärvi (J. A. S.). Sodankylä
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mell. Kultala och Rovanen. Enontekis nära Käkkälänjokis myn-

ning i Ounasjoki, under mossa i skog. (H. N.). — Im. Umba

(K. M. L.). Ketola vid Nuortijärvi, bland mossa och löf (B. P.).

— Lv. Kusreka. Kaschkarantsa. Varsuga floddal (K. M. L.). Tscha-

vanga. Tetrina (Kl. Edgren). — Lp. Ponoj (J. Montell). — Li.

Enare (E. Nyl.; R. M. St.); Tscharminjarga under löf (B. ?.);

Thule under mossa (H. N). Utsjoki: Outakoski fjell bakom folk-

skolan (H. N.). Patsjoki (B. ?.). Pasvig (Malm, R. M. St.). Syd-

Varanger Elvenajs (H. N.)

Utbredd öfver hela Skandinavien. I Ryssland är den känd

endast från Estland.

Anm. I motsats till Clessin^) m. fl., hvilka uppfatta

H. Petronella såsom endast en ståndortsform (»fuktighetsform»)

af H. hammonis, måste jag, i likhet med Westerlund, anse

dessa båda snäckor vara två väl skilda arter. Härför talar utom

skalets olika form, färg och storlek, samt radulans olika tand-

antal äfven det faktum, att fullt typiska exemplar af båda ar-

terna ofta tillsamman förekomma på samma ståndort.

Hyalinia cellaria Miill.

Nord. och Ny.l. p. 26 (HelixJ pl. II f. 18. — Westerl. Exc.-f. p. 12.

(Hyalinia). — Syn. p. 35.

Förevarande art vistas i utlandet gärna i källare, brunnar,

etc, och hör därför till dem, som lätt spridas med den mänsk-

liga kulturen. Den har på detta sätt kommit till en mängd

orter i N-Amerika (Boston, Providence, Salem, Lynn, etc), till

St. Helena och andra land. — Då arten hos oss är ytterst säll-

synt och endast uppträder i trakter med gam^nal (Kastelholm,

Finnström), eller högt uppdrifven kultur (Fagervik) — af fynd-

orten »Karelen» kunna själffallet inga slutsatser dragas, — så

synes det mig vara möjligt, att den äfven till oss inkommit ge-

nom människans förmedling. — Emellertid är arten i Sverge

tagen på en mängd lokaler från Skåne ända upp till Stockholm

och Upsala, så att en invandring från detta håll ej häller är

^) Excursionsmolluskenfanna, 2;te Aufl. p. 92.
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utesluten. — I de Baltiska provinserna är den tagen endast vid

Riga (Gerstfeld) och vid Reval (af förf.). Öfriga ryska fyndorter

ligga mycket längre söderut (Polen, Volhynien, Krim, Kaukasus).

Al. Finnström: Finnbacka träsk. Gullsby (H. H.). Sund: Ka-

stelholm (E. Nyl.). — N. Ingo: Fagervik [N. & N. p. 96]. — „Ka-

relen" (VV. Nyländer).

Hyalinia alliaria Miller.

Luther Medd. Soc. pro F. et Fl. f. 3 nov. 1900. — Lindberg ibid.

Denna, på dess intensiva hvitlökslukt uti lefvande till-

stånd lätt igenkända art har jag anträffat uti växthusen i bota-

niska trädgården i Helsingfors, såväl i orkidé- och palmhusen,

som äfven uti svalare hus (oktober 1899). Den uppehöll sig

hufvudsakligen bland de täta luftrötterna af palmer, ormbunkar,

etc. Att den hit inkommit med utländska växter säger sig själft.

— Enligt meddelande af mag. H. Lindberg har arten därstä-

des förekommit i åtminstone 15 år, isynnerhet i växthuset n:o

10, och enligt uppgift af vid trädgården anställda trädgårdsmä-

stare har den tidtals, särskildt om vintrarna, uppträdt i sådan

mängd, att den åstadkommit märkbar skada, hvarför man har

varit tvungen att då och då anställa jakt på densamma. Det

bör dock påpekas, att trädgårdspersonalen ej har särskiljt denna

art och den nedan omtalade Zonitokles? sp. — Senare har den

anträffats uti växthus äfven på några andra orter i södra delen

af landet.

Ab. Lojo: SOLhems växthus (A. L. 1899). — N. Helsing-

fors, växthusen i botaniska trädg. (A. L ). Helsinge: Turholm

i växthus (K. Enwald); Malm, SOLhems växthus (H. N.).

Uti artens förekomst härstädes ligger intet märkvärdigt, då

densamma i Sverige flerstädes är anträffad i omnäjden af Stock-

holm och äfven finnes uti botaniska trädgården i Upsala. —
F. ö. är den med säkerhet anträffad uti S-Norge, Danmark,

N-Tyskland, på de Brittiska öarna, Färöarna, Island och Grön-

land (sannolikt importerad) samt flerstädes i N. Amerika uti

växthus.
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Zonitoides nitidus Miill.

Pfeiffer p. 94 {Helix). — Midd. p. M2. — Nord. et Nyl. p. 28

pl. II. f. 20. — Nyl. Bi dr. p. 133. — West. Exc, f. p, 13. — Syn. p.

33 (Zonitoides).

Allm. i S-Finland. 1 mellersta delen af landet blir den

sällsyntare. Dess nordligaste fyndort är Kuusamo [Midd. 1. c]

vid 66° n. br.^)

Förekommer endast på m. våta lokaler, t. ex. på sjösträn-

der, hälst bland multnande växtdelar innanför vassbestånd, på

våta starrängar, etc. — Måhända beror dess aftagande norrut

delvis på den mindre utvecklade vegetationen och det slutliga

upphörandet af Phragmites och Scirpus lacustris vid sjösträn-

derna.

Al. Finnström (M.). Joraala (K. M. L.). Geta (H. H.); Bol-

staholm (G.). — Äb. Åbo: Kulho (G.). Pargas (M.). Lojo. Vichtis

(A. L.). — N. H:fors: Hört. bot. (H. H.). Borgnäs: Laha (U. F.

M.). Högland (R. S.). — Ka. Viborg. S:t Andreae. S:t Johan-

nes (A. J. S.). — Ik. Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola

Kivinebb (A. J. S.). — Ta. Sääksmäki (U. F. M.). Luhanko (O

N.). — Kl. Kexholm [Nyl. Bidr. p. 133]. — 01. Gorki (R. S.)

— Tb. Jyväskylä (G. B.); Palokkajärvi (G.). Konginkangas (A

L.). — Sb. Heinävesi: Palokki (M.). Kuopio (M.; K. M. L.)

Pielavesi: Tuovilanlaks (M.). — Kb. Joensuu: Linnunniemi

Pielisjärvi: Kolinkylä (W. A.). — On. Jalguba (J, S.). Präsna et

Petrosavodsk (Enwald?). Saoneshje: Kischi et Schungu (B. P.).

Tiudi (U. F. M.). — Ok. Paltamo: Melalahti, Paavola, strand-

äng (M.). — Ob. Kiiminki: Jolosniitty (M.). — Ks. [Middendorff

p. 412].

I Sverige är den i Medelpad anträffad till 63° n. br.; i

Ryssland är Petersburg den nordligaste fyndorten.

^) Wester lunds uppgift (Syn. 1. c.) »Fennia usque in Lapponiam

et ad Mare glaciale frequens» är vilseledande. Ingen enda lappsk fyndort

föreligger och E. Nyländer säger (1. c): »I Lappmarken har jag ej funnit

denna art.» — I den till »Synopsis» bifogade »Conspectus» (p. 202) upp-

gifves N.-gränsen i Sverige ligga vid 64° n. br. Något skäl för att antaga

att arten hos oss skulle förekomma i Lappland finnes sålunda ej.
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Zonitoides sp.?

Tillsamman med Hyalinia alliaria förekommer uti bota-

niska trädgården härstädes i orkidé- och palmhusen en snäcka,

hvilken habituelt något påminner om Zonitoides nitidus, från

hvilken den likväl är väl skild genom sin mindre storlek, de

tätare vindlingarna, den trängre nafveln, samt genom skalets

på en mycket fm striering beroende ringare glans och dess nå-

got mer rödaktiga färg. Huruvida snäckan värkligen hör till

släktet Zonitoides Lehm. är tillsvidare osäkert, då jag ännu

icke har undersökt djuren anatomiskt. — Sedermera har samma
snäcka anträffats uti SOLhems växthus i Lojo (A. L.) och Malm

(H. N.).

Arion hortensis Fér.

S i m r. Nacktschneckenf. d. russ. Reiches. p. 259.

Endast anträffad i Jomala på Åland af Mela.

I Sverige tyckes den ej med full säkerhet vara konstate-

rad ; ej häller är den känd från Ryssland.

A^Hon intermedius Norm.

Simr. Finnische Nacktschn. p. 40.

På grund af de tre lokaler, som föreligga, vore man fre-

stad att anse arten vara ostlig^ dock torde det vara för tidigt

att ännu draga några slutsatser, förrän mera material står till

buds.

Kb. Joensuu: Kontiolaks. Piehsjärvi: Koli (W. A.). — Ok.

Kajana (K. & A. J. Malmgren) (N om 64° n. br.).

" Från Skandinavien och Ryssland har jag icke funnit arten

omnämnd.

Arion Bourguignati Ma bi lie.

Simr. Finn. Nacktschn. p. 38.

Anträffad endast på ett fåtal orter i Syd-Finland.

Al. Jomala (M.). — Ab. Lojo: Mongola, under täta tallar

på kalkbärg (A. L.). — N. Helsinge: Degerö (M.). — Ka. Vi-

borg: Diakonissanstaltens gårdsplan (talr.); Sorvali, under brä-
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der; Monrepos i murkna stubbar (A. J. S.). — Ta. Tammela:

Mustiala (G. Grotenfelt) (c. 60° 45' n. br.).

Enl. Westerlund i Sverige till 64° n. br. I Ryssland

norrut åtminstone till Reval.

Arion suhfiiscus Dr.

Midd. p. 424. — Nord. & Nyl. p. 2 och 3. (A. äter, A. fascia-

tus). — Nyl. Bidr. p. 130 (A. äter, A. fasciatus)- — Kesslerp. 71. --

Malm p. 78 [Lochea alba). — West. Exc.-f. p. fl (A. äter) och p. 10 [A.

fuscus). — Faune mal. aret. p. 1 (sep.). (A. subfuscus). — Synops. p. 4-0

{A. rufus et var. fuscus). — Renvall Medd. Soc. F. et F. f. H. 19, p 21.

— Simr. Finn. Nacktschn. p. 40. — Nacktschn.-f. d. russ. Reiches p. 259.

Utbredd öfver hela området och allmän uti större delen

af detsamma. Sparsamt uppträdande endast i Lappland, men

äfven der den allmännaste snigeln.

Förekommer företrädesvis i skogar (såväl barr- som löf-

skog) men äfven på allehanda öppna marker, t. ex. åkrar, ru-

dera. Anträffas mycket ofta på svampar.

Anm. Ehuru det ligger på sidan om ämnet, tillåter jag

mig att här omnämna följande iakttagelse, hvilken visar, att A.

suhfuscus icke uteslutande håller sig till svampföda (Jämf. Sim-
roth: Naturg. d. Nacktschnecken Deutschl. Zeitschr. f. w. Zool.

Bd. 42. p. 286). Under min vistelse i Konginkangas lät jag

några gånger barnen i ett torp i källaren under stugans golf åt

mig insamla Arion subfuscus var. bruJineus och Agriolimax Icevis

f. perversus, hvilka båda i mycket stor mängd förekommo där-

städes. Båda arterna höllos uti samma flaska och fingo kvar-

blifva där tills jag kom hem, hvilket vanligen skedde om ett

par timmar. Mycket ofta fann jag då bakkroppen af Agriolimax

skadad, och vid närmare efterseende såg jag, att Arion nästan

regelbundet, då den var i tillfälle därtill, anföll Agriolimax

Icevis och om den fick vara ostörd åt upp den nästan helt och

hållet, så att vanligen endast skölden blef kvar. I regeln bör-

jade den med att afgnaga bakkroppens spets, hvarpå den små-

ningom åt allt vidare. Offret syntes i början knapt märka nå-

got däraf, och började först efter en stund att långsamt krypa

bort, hvarvid Arion ibland följde efter, hela tiden ätande, till

dess att Agriolimax inälfvor föllo ut. Först då sammandrog
sig den senare hastigt och förblef sedan i samma ställning.

Ett sådant fullständigt uppätande förekom dock sällan; oftast

fick offret ostördt krypa bort, sedan kroppens bakre spets
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bortätits. — Dr, K. M. Le vand er har meddelat mig, att han

på Rsbo-Löfö har funnit exemplar af Ä. suhfuscus gnagande

på en död råtta. — Af dessa iakttagelser synes mig framgå, att

lios oss Arion suhfuscus, ehuru hufvudsakiigen svampätare, dock
icke föraktar animalisk kost, där sådan erbjudes den. Man kunde
häremot invända, att de af mig iakttagna exemplaren saknade
tillgäng till svampnäring och sålunda af svält tvingades att hålla

sig till animalisk kost, dock faller denna invändning bort, då
man betänker, att tiden mellan insamlandet och iakttagelserna

var så kort, c. 3 å 4 timmar, att svält under denna tid svårli-

gen hade kunnat förmå dem att hålla sig till en dem icke till-

talande föda, isynnerhet som djuren vid insamlingen ingalunda

voro svältfödda, utan tvärtom voro synnerligen stora och trinda.

Al. »Åland» (E. Nyl.). — Ab. Pargas (M.). Karislojo (A. L.).

Lojo (M.), allm. (A. L.). Vichtis (A. L ). — N. Esbo-Löfö (K. M.

L.) Helsingfors (M.). Helsinge: Degerö (A. L.); Turholm; Meilans

(M). Högland (M. Brenner & Fr. Runeberg). — Ka. Viborg. S:t

Johannes. S:t Andrccie (A. J. S.). — Ik. Björkö. Nykyrka. Muola.

Kuolemajärvi. Kivinebb (A. J. S.). — Ta. Nastola (A. J. S.).

Kalvola (Domander). — Kl. Jaakimvaara (A. L.). Walamo (Sae-

lan; A. v. N.). Kirjavalaks (Sielan). Ruskeala marmorbrott (M.).

— Oa. Vasa, i granskog (A. L.), — Tb. Allm. i Konginkangas

[delvis f. brunnens Lehm]. Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.).

— Sb. Kuopio (A. W.). — Kb. Eno (Grönvik & Woldstedt). Pie-

lisjärvi: Koli (W. A.). — On. Schungu (R. Enwald); Tschol-

muscha [Kessler]. — Kp. Solovetsk (K. M. L;). — Ob. Kemi:

Helkkusenvaara (A. R.). — Lkem. Kuolajärvi: Airistunturi

;

Tuntsa, på blåbärsris (A. R.). — Lv. Tschavanga (K. M. L.).

— Lp. Ponoj (J. S.). — Le. Kaaresuanto: Kaarevaara (F. W.

Mäklin).

Utbredd öfver hela den Skandinaviska halfön; i Ryssland

öfver hela det arktiska och skogsområdet.

Patuhi lyygmcea Dr.

Nord. & Nyl. p. 25 (Helix): pl. II, f. 17. — Nyl. Bidr. p. 133.

— W e s t. Exc.-f. p. 16. — Syn. p. 43 (Punctum).

Allmän i södra och mellersta delarna af området och ut-

bredd ända till Ishafskusten, där den enl. Nyländer är »inga-

lunda sällsynt.»
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Arten förekommer under multnande löf och annat vegeta-

biliskt affall i löfskogar, bland mossa vid bärgsrötter, etc.

Al. Jomala: Kasberget (M.); Rarasholmen (A. L.). — Ab

Åbo: Runsala; Kärsämäki (M.; G.). St. Karins: Ispois (E. R.).

Pargas. Karislojo. Lojo. Nummis (A. L.). — N. Ingo (E. Nyl.

R. M. St.). H:fors. Helsinge (M.). Sibbo: Nevas (G.). Thusby:

Träskända (E. iN.). Mäntsälä (U. F. M.); Frugård (coll. Nord.).

Rorgå: Molnby kalkbrott (G.). Högland (R. S.). — Ka. S:t An-

drese. St. Johannes (A. J. S.). — Ik. Kuolemajärvi. Nykyrka.

Muola (A. J. S.). Kivinebb (M.; A. J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). —
Kl. »Nord Ladoga» (U. F. M.). Ruskeala (M.). Jaakimvaara.

Kexholm (A. L.). — Oa. Ylistaro (A. L.). — Tb. Karstula. Jy-

väskylä: Palokkajärvi; Uddegård; Jokela (G.). Konginkangas (A.

L.). — Sb. Kuopio (W. W.). — Kb. Pielisjärvi: KoU (W. A.).

— Ok. Paltamo: Melalahti (M.). - Ob. Uleåborg. Kiiminki (M.).

— Im. Ketola vid Nuortijärvi, bland mossa och löf (R. P.). —
Li. Neiden. Enari (Kaamasjoki?) (E. Nyl.?). Utsjoki vid Tana elf

mellan Yliköng^s och Utsjoki's mynn. (H. N.). Peisen (R. M. St.).

Utbredd öfver hela Skandinavien. — I Ryssland funnen

till Petersburg och Arkangel i N.

Patula riiderata Stud.

Midd. p. 401. — Nord. & Nyl. p. 22. pl. II f. 14. — Nyl. Bidr.

p. 133. — West. Exc. f. p. 16. — Syn. p. U. — Esm. Aret. Norv. p. 98.

AHmän uti hela området, äfven i Lappland.

Förekommer mest i skogar, såväl i löf som barrskog, bland

löf på marken, under barken af stubbar, bland mossa etc, vi-

dare bland riidera, vid bärgsrötter etc.

Al. Eckerö (J. Lydecken). Finnström (H. H.). Jomala (M,; A.

L.); Mariehamn (K. M. L ). Saltvik (M.). — Ab. Korpo: Pensar

(K. M. L.). Pargas (E. R.). Åbo (H. Lagermarck). St. Karins: Ispois

(E. R.). Nådendal (M.) Nystad (H. S.). Sammatti (O. N.). Ka-

rislojo. Nummis. Lojo (A. L.). — N. Snappertuna. Esbo (A.

L.). Helsingfors (A. E. N). Helsinge (M.). Sibbo: Nevas (G.). Mänt-

sälä (A. E. N.). [äfven f. albida]. Rorgnäs (H. N.). Högland (R.

S.). — Ka. Viborg. St. Andrese. St. Johannes (A. J. S.). — Ik.

Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Kivinebb. Räisälä (A. J. S.).
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Pyhäjärvi (A. L.). — St. Yläne (K. M. \..). Karkku (U. F. M.).

Birkkala (Simming). — Ta. Kalvola (Domandei). Luhanko (O.

N.). littis (C. A. Knabe). — Sa. Rantasalini (A. W.). — Kl. »Lad.

kar.» (H. B.). Ruskeala (M.). Jaakimvaara. Kexholm (A. L.). —
01. Mjatusova vid Svir (R. S.). — Oa. Ylistaro (A. L.). Orismala

(E. Luther). — Tb. Karstula (G.). Jyväskylä (G. B.; G.). Kongin-

kangas. Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). — Sb. Jorois (O.

L.). Kuopio (K. M. L.; W. W.). — Kb. Pielisjärvi: Koli [normal

och f. albicla]. Joensuu (W. A.). — On. Tiudi (J. S.). Schungu

(B. P.). — Om. Pedersöre (C. W. Fontell.). — Ok. Paltamo:

Melalahti (M.). — p. Solovetsk (K. M. L.). — Ob. Uleå-

borg. Kiiminki. Kalkkimaa nära Torneå (M.). — Ks. Kuusamo

(W. Nyl.); [Middend. p. 401]. — Kk. Knäsa (U. F. M.). — Lkem.

Kittilä: Domarebostäliet; Seurujärvi (J. A. S.). Muonio [Nord. &
Nyl. p. 23]. Sodankylä: Alaperä by vid Kitinen, Kalkkivaara;

mell. Kultala och Rovanen (H. N.). — Im. Umba (K. M. L.).

Imandra (R. Enwald). Ketola vid Nuortijärvi, bland mossa och

löf (B. P.). - Lv. Kusräka (U. F. M.; K. M. L.). — Lp. Ponoj

(J. Montell). — Li. Enare: Kaamas (B. P.); Thule (H. N.); Tschar-

minjarga under löf. Patsjoki (B. P.); Patsjoki vid Maito-

och Hakokoski forsar (H. N.). Elvenaes [Esmark. Aret. Norv. p.

98]. Pasvig (Malm.; R. M. St.). Peisen (U. F. M.; E. Nyl.?). —
Lt. Tuloma, under stenar vid stranden; Sovitsjäyr, under löf

(B. P.).

1 N.-Skandinavien är arten mycket allmän, men blir sö-

derut allt sällsyntare och är i Blekinge o. Skåne samt på Öland

och Gotland mycket sällsynt. — I N-Ryssland är den anträffad

ända till Arkangel.

Acanthinula harpa Say.

Nord. & Nyl. p. 13 pl. i f. 5 (Helix aculeata). — Nyl. Bidr. p. 131

(Helix harpa). — Sahlb. p. 314. — West. Exc. f. p. 16. — Esmark.
Aret. Norv. p. 98. (Patula harpa). — Moll. Norw. p. 105 (Acanthinula harpa).

— West. Syn. p. -i-G.

Allmän i Lappland och N-Finland. I mellersta Finland

aftager dess frekvens starkt och i det sydfinska lerområdet sak-

nas den helt och hållet. Dess uppträdande på Kasberget (bär-
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gets höjd 110 m ö, h. ^)) på Åland står i analogi med dess ut-

bredning i Sverge, där den bl. a. är funnen i Gefle och sydU-

gast flerstädes i Stockholms trakten. Sannolikt bör den i dessa

sistnämnda trakter uppfattas såsom en relikt från en kallare

period, då arten nådde längre söderut än nu.

H harpa anträffas i mellersta Finland hufvudsakligen upp-

krupen på blåbärsris, hälst på högt belägna ställen, och på så-

dana lämpliga lokaler kan man ofta med slaghåf på en liten

stund insamla hundradetal individer. Äfven förekommer den

på steniga med tallar bevuxna backar bland Hypna [Hyloco-

mium) på marken. I Lappland anträffas den enligt Nyländer
(1. c.) »företrädesvis vid rötterna af björk och 8alix-B.viG\\ un-

der förmultnande löf, isynnerhet vid vattendrag, men äfven på

fjällen i björkregionen.»

Al. Jomala, på mossa vid foten af Kasberget (E. Nyl.). —
St. Ruovesi: Pekkala [Sahlb.]. — Sa. Willmanstrand: Luukala

(J. S.). — Kl. Pälkjärvi (H. B.). — Oa. Vasa i granskog (A. L.).

— Tb. Karstula. Jyväskylä: Uddegård (G.). Konginkangas. S.u-

miais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). Sb. Kuopio (K. M. L.); Hirvi-

laks (M.). — Kb. Joensuu: Linnunniemi. Pielisjärvi: Koli (W.

A.). — On, Jalguba (J. S.). Kuusaranda. Schungu (B. P.). —
Om. Jakobstad (J. S.). — Ok. Paltamo: Melalahti (M.). — Kp.

Solovetsk (K. M. L.). Vigsjön [J. Sahlb. Ant. p. 314-]. ~ Ob.

Uleåborg. Kiiminki. Kalkkimaa nära Torneå (M.), — Ks. Kuu-

samo (Holmberg). — Lkem. Kemiträsk (E. Nyl.; R. M. St.);

Kuolajärvi: Tuntsa (A. R.). Sodankylä: Alaperä by vid Kiti-

nen; mellan Kultala och Rovanen. Enontekis nära Käkkälän-

jokis mynning i Ounasjoki, under mossa i skog (H. N.). — Im.

Kantalaks (J. S.). Ketola vid Nuortijärvi, bland mossa och löf

(B. P.). — Lv. Olenitsa. Kusräka (K. M. L.). — Li. (Nära stran-

den af Anarjoki mell. Ischkarajoki och Kuoppaniva, björkskog).

Enare (E. Nyl; R. M. St); Kalkkuoaivi ; Peldoaivi (enl. B. P.).

Tscharminjarga under löf. Patsjoki (B. P.). Utsjoki: Outa-

koski fjell bakom folkskolan (H. N.). Kirkenaes [B. Esm. Aret,

norw. p. 98]. SydVaranger: Elvenses, affallna löf vid bergsrot

1) Enl. Atlas öfver Finland. Text: Höjdförhållanden p. 12.
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(H. N.). — Lt. Öfverallt längs Luttojokis stränder teml. allm.

(enl. meddelande af B. F.).

Inom det Europeiska Ryssland är arten, såvidt jag kän-

ner, ännu ej anträffad, ehuru man med visshet kan antaga, att

den förekommer därstädes. F. ö. är den funnen på »Riffelal-

pen» i Schweiz, i Astrabad i Transkaspien, på Aljaska, i Amur-

landet samt i de nordliga och nordvestra delarna af N-Amerika.

Acanthinula aculeata Miill.

Denna lilla, hos oss tidigare förbisedda snäcka har jag

uti trakten omkring Lojo sjö på flere ställen funnit dels på mar-

ken bland murkna kvistar och affallna löf under hasselbuskar,

dels i sprickor i dessas stammar. Ingenstädes kunde dock flere

än några få exemplar anträffas. — Äfven från Karelska näset

har jag erhållit arten. — Det förefaller, som om A. aculeata

hos oss vore bunden vid förekomsten af hasselbestånd, och

detta förhållande förklarar dess sällsynthet och ringa sprid-

ning i landet. — Antagligen förekommer den dock i hela den

sydligaste delen af Finland äfvensom på Åland.

Ab. Karislojo och Lojo under hasselbuskar (A. L.). — lk.

Nykyrka : vid stranden af Kaukjärvi, midtemot Ketola, på Lito-

rina branterna, stenig mark, under blad (A. .J. S.).

I Sverige förekommer den ända upp till Stockholm. — 1

Ryssland är den anträffad endast på några ställen i Kurland

och vid Moskva.

Helix (Vallonia) costata Miill.

Midd. p. 401. — Nord. & Nyl. p, 23 pl. II f. 15. — Nyl. Bidr. p.

133. — West. Exc. f. p. 17. — Syn. p. 45.

I södra Finland är denna snäcka allmän, men norrut af-

tager den starkt i frekvens, så att den i norra Finland är säll-

synt, och där sannolikt förekommer endast i kalktrakter. Den

nordligaste fyndorten är Kemiträsk, alldeles invid polcirkeln

[Nyl. 1. c.].

Förekommer på skuggrika ställen i löfskogar, trädgårdar

m. m. under löf, stenar, etc. På kalkgrund har jag dock ofta
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i mängd tagit den på mycket torra och för solen starkt utsatta

ställen (Lojo), Äfven bland rudera trifves den särdeles väl.

Ä7im. Nord. & Nyl. uppgifva att arten anträffas »troligen

öfver hela landet», och äfven Westerlund (Syn. 1. c.) säger, an-

tagligen stödande sig på förstnämnde författares utsago: »Fen-
nia verosimiliter tota.» Emellertid föreligger intet enda lappskt

exemplar af arten, och Nyländer (1. c.) säger: »Hvarken H.
jmlchella eller H. costata har jag oaktadt träget efterletande kun-

nat upptäcka i Lappmarken.» Ofvannämnda förmodanden inne-

bära därför säkerligen ett misstag.

Al. Jomala: Ramsholmen (A. L.). Saltvik (M.). — Ab. Par-

gas (H. H.; E. N); Lofsdal (E. R.). Åbo (H. H.); Ispois (M.; E. R.);

Kärsämäki (M.); Kulho (G.). Villnäs (E. N.). Nådendal (M.). Ny-

stad (H. S.). Lojo. Karislojo (A. L.). — N. Snappertuna: Rase-

borg (A. L.). Helsingfors (E. J.; m. fl.). Helsinge (M.; H. H ; m. fl.).

Sibbo: Nickby (H. N.); Nevas. Mäntsälä: Frugård (coll. Nord.; U.

F. M.). Rorgä: Molnby kalkbrott (G.). Högland (R. S.). — Ka.

Viborg (M.; A. J. S.). St. Johannes (A. J. S.). — Ik. Björkö.

Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola. Kivinebb (A. J. S.). — St. Birk-

kala (Simming). Virmo (K. M. L.). — Ta. Nastola (A. J. S.).

littis (C. A. Knabe). — Kl. »Lad. kar.» (H. B.). Ruskeala (M.).

Jaakimvaara: Kexholm (A. L.). — Tb. Jyväskylä (G. B.); Pa-

lokkajärvi (G.). Viitasaari: Kiminki (A. L,). — Sb. Kuopio (W.

W. m. fl.). Jorois (O. L.). — Om. Pedersöre i mängd bl. löf af

asp (C. W. Fontell). — Ok. Paltamo: Melalahti (M.). — Ob.

Uleåborg, bakom broarna (M.). — Lkem. Kemiträsk [Nyl. Bidr.

p. 133].'

I Sverige är arten nordligast funnen i Medelpad (63° n.

br.); i Norge vid Tromsö (West. Syn. uppger p. 45 såsom N.-

gräns 70° n. br., medan han i den samtidigt publicerade, och

till det nämnda arbetet bifogade »Conspectus», p. 204, uppgif-

ver 71°). — I Ryssland är den funnen till Petersburg i N.

Helix (Vallonia) pulchella Miill.

Midd. p. 401. — Nord. & Nyl. p. 24 pl. II f. 16. — Nyl. Bidr.

p. 1:33. — West. Exc- f. p. 17. — Syn. p. 45.

Tillsamman med föregående art funnen på ett fåtal ställen

i SV-Finland och Österbotten. Den föredrager i allmänhet fukti
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gare lokaler än föregående art och är öfverallt betydligt säll-

syntare än denna. — Måhända antyder utbredningen en invan-

dring från V öfver Åland, men möjligt är äfven, att framtida

undersökningar skola påvisa artens förekomst äfven i SO-Fin-

land, i hvilket fall naturligtvis inga hypoteser om dess invan-

dring kunna uppställas.

Al. »Åland» (R. S.). Jomala: Ramsholmen (A. L.). — Ab.

Pargas : Lofsdal (E, R.). Åbo (H. Lagermarck); Observatoriebär-

get (G.). St. Karins: Ispois (E. R.). Nystad (H. S.). Lojo (M.; A.

L.). — N. Snappertuna: Raseborg (A. L.). H:fors (M.; A. L.).

Mäntsälä: Frugård (coll. Nord.). Högland (R. S.). — Oa. Vasa

hamn bland grus (A. L. 1900). — Ob. Kiiminki: Jolosniitty (M.).

H. 2^ulchellas utbredning sammanfaller såväl i grannlän-

derna, som äfven för öfrigt i hufvudsak med den föregående

artens.

Helix (Vallonia) extrema W.

West. Nov. specil. malac. in Ann. Mus. Zool. P:bourg. 1898. sep. p. 2.

Denna af Westerlund nyss från ön »Ras Ostrow» i

Hvita hafvet, efter ett exemplar från museet i Petersburg, be-

skrifna snäcka ansluter sig enl. Westerlund närmast till den

af honom från Skånes kvartäraflagringar, Sibirien och de Bayer-

ska Alperna beskrifna H. (V.) adela, hvilken af Clessin\) an-

ses vara synonym med den i Central-Europas kvartära aflag-

ringar allmänna och i Sibirien ännu lefvande H. (F.) tenui-

labris A. Braun.

Huruvida fyndorten »Ras Ostrow» ligger inom vårt om-

råde har jag icke kunnat med säkerhet utreda.

Helix (Chilotrema) lapicida L.

Nord. & Nyl. p. 22; pl. 11, f. 15. — West. Exc- f. p. 20. — Syn.

p. 47.

Förekommer på Åland och i de kalkrika trakterna om-

kring Åbo; vidare bland porfyrklipporna på Högland samt, full-

1) Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna. 2 Aufl. Niirnberg 1881-.

p. 131.
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komligt isoleradt, vid Ruskeala marmorbrott i Ladogakarelen

(nära 62° n. br.).

Då arten icke är funnen inom Rysslands gränser, medan

den i S-Sverge är allmän och i Jämtland uppnår 63° n. br.,

kunna vi med stor sannolikhet antaga, att den till oss inkommit

öfver sistnämnda land.

Al. Eckerö (M.). Hammarland (R. S.). Finström: Bastö (Pal-

men); Grelsby, Guldbergsholmen (H. H.). Sund: Mångsteckta

(M.); Kastelholm (Mäklin, m. fl.). Geta: Dånö (C. V. Fontell). —
Ab. St. Marie (H. Lagermarck). St. Karins: Ispois, Katrinedal

(E. R.). — N. Högland (E. Nyl., m. fl.). — Kl. Ruskeala (H. B.).

Helix (Fetasia) bidens Chemn.

Renvall Medd. Soc. F. et F. f., H. 19 p. 59. (H. Udentata). — West.

Synops. p. 47.

Funnen på tre ställen i sydvästra hörnet af vårt område,

nordligast i Birkkala, (ungef. 61 72° n. br.). På Eckerö tyc-

kes den vara temligen allmän. I Karislojo däremot är den yt-

terst sällsynt, ity att jag trots ifrigt letande ej har lyckats finna

mer än ett enda dödt exemplar, hvilket låg under ett bräde

bland affallna löf i en aldunge.

På grund af denna utbredning kunde man vara böjd för

att antaga, att arten till oss invandrat öfver Sverge, i hvilket land

den norrut är utbredd ända till Västmanland och Upland. Nå-

gra slutsatser i denna riktning kunna dock icke dragas, emedan

arten i följd af sin stora sällsynthet lätt har kunnat undgå sam-

lares uppmärksamhet, och den i Ryssland är känd från Wy-
tegra. Äfven i största delen af det öfriga europeiska Ryss-

land förekommer arten.

Al. Eckerö: Storby (H. H.; M.; J. Lydecken). — Ab. Karis-

lojo: Karkkali (A. L.). — St. Birkkala 1 juv. (Simming).

Helix {Trichiä) liispida L.

Siemaschko p. 119. — Nord. & Nyl. p. 20; pl. II f. 12. - Nyl.

Bidr. p. 133. — West. Exc. p. 17. — Syn. p. 48.

Denna art har sannolikt först genom människans förmed-

ling inkommit och spridt sig i vårt land (måhända utgör dock



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, XX, n;o 3. 65

Åland ett undantag härifrån). Annorlunda torde det förhål-

lande svårligen kunna förklaras, alt den endast uppträder vid

städer och andra orter, där en liflig kommunikation råder, och

att den på dessa ställen förekommer i stor myckenhet, medan

den i närbelägna trakter, där, af allt att döma, synnerligen

gynnsamma existensvillkor erbjuda sig, helt och hållet saknas.

Skärskåda vi de skilda fyndorterna, så är förefmtligheten af im-

porttillfällen till städerna utan vidare klar och detsamma gäller

för det liflig sjöfart idkande Åland. Till Villnäs och Pargas

har arten lätt kunnat sprida sig från de närbelägna städerna.

Till Fagervik i Ingo, med dess storartade trädgårdsanläggningar

har den kunnat inkomma med utländska växter. Ruskeala är,

i följd af sitt marmorbrott, lifligt trafikeradt. Återstå således

endast »Sääksmäki» och den högst besynnerliga fyndorten Kit-

tilä. Hvad det förra fyndet beträffar, så hänför det sig troligen

icke, såsom Nyländer (1. c.) tyckes antaga, till Sääksmäki soc-

ken i Tavastland, utan till något annat ställe med samma namn,

ty på etiketterna till de af Niklander samlade snäckorna står:

»Sääksmäki i Viborgs län.» Hvad åter Kittilä-exemplaret angår,

så torde en ytterligare bekräftelse på artens förekomst i Lapp-

land tarfvas. Jag kan ej värja mig för tanken, att exemplaret

af misstag inkommit bland Kittilä-mollusker.

H. hispicla anträifas hos oss mest bland rudera, samt i

trädgårdar och parker.

Al. Eckerö (Hj. Lydecken). — Ab. Pargas: Lofsdal (E. R.).

Åbo (Renvall); Kuppis park (M.); Kulho; Observatoriebärget (G.).

Villnäs (E. N.). Nystad (H. S.). — N. Ekenäs hamn (A. L.).

Helsingfors jämte omgifningar (R. S. m. fl.); Härtonäs (E. Nyl.

1855; m. fl.); Turholm (G.). — Ka. Viborg, i skogen vid Mon-

repos (A. J. S.); Fåfängan (M.). — TaV [»Sääksmäki på Asp. E.

Niklander» Nyl. 1. c.]. — Kl. »Ladoga karel.» (H. B.). Ruskeala

(H. F. B, Zilliacus). — Lkem.? Kittilä, Domarebostället (J. A.

S., 1888).

I Sverge förekommer den ända till 60° n. br. — I Ryss-

land är den funnen i Östersjöprovinserna, vid Petersburg, Jaros-

lavl (B. P.), någonstädes i Olonetska guvernementet, Arkangelsk

samt på en mängd orter i mellersta och Syd-Ryssland.
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Helix (Euryomphala) strigella Dr.

Nord. & Nyl. p. 19 pl. II f. 11. — Nyl. Bidr. p. 133. — West.
Exc. f. p. 19. — Syn. p. 51.

Förekommer endast uti landets sydligaste del. De nord-

ligaste fyndorterna äro tillsvidare Åbo (c. 60 72°) och Kexholm

(c. 61° n. br.). Talrikast förekommer den i landets sydvästra

hörn.

Temligen sällsynt i löfskogar och lunder, företrädesvis

(eller endast?) på kalkhaltig jord. På dagen anträffas den mest

under kullfallna träd, under barken af murkna stubbar, under

löf, etc, men vandrar om natten och efter regn uppför stam-

mar af träd och buskar. Unga individer har jag ibland gan-

ska talrikt erhållit med slaghåf på blåbärsris.

Al. Sund (Renvall); Mångsteckta (M,). Finström: Grelsby.

Geta: Bolstaholm (H. H.). Jomala: Ramsholmen (A. L,). Salt-

vik: nära kyrkan (M.); Haraldsby (M.; H. H.). — Ab. Abo

[N. & N. p. 20]; Kulho (G.). Karislojo: Karkkali udde (A. L.).

— N. Ingo [N. & N. p. 20]. Pojo: Fiskars (coll. Nord.). Hel-

singe: Meilans (M.); Stansvik (A. L.). Helsingfors [N. & N. p.

20]. — Kl. Kexholm [Nyl. Bidr. p. 133].

På den Skandinaviska halfön förekommer den ända till mel-

lersta Norge och Dalarne. — Öfver största delen af Ryssland

är arten spridd; de nordligaste fyndorterna äro Estland och

Petersburg samt österut Moskva.

Helix {Eulota) fruticum Miill.

Nord. & Nyl. p. 18; pl. I, f. 9. — Nyl. Bidr. p. 133. — Sahlb.

Ant. p. 314.. — Hougberg Medd. pr. F. et Fl. f. H. IX, p. 126. — West.

Exc.-f. p. 19. — Syn. p. 54.

Allmän på Åland. Teml. allm, i S- och Mellersta Finland

(till omkr. 63° n. br.), dock ganska sporadisk i sitt uppträdande.

I N-Finland tyckes den hålla sig företrädesvis till kalktrakter,

såvida man får döma af de hittils gjorda fynden. Nordligast

är den hos oss anträffad vid Kalkkimaa nära Torneå (Hougb.

1. c.) nära 66° n. br., och vid Solovetsk vid c. 65° n. br.

Förekommer hos oss mest i löfskogar, isynnerhet på ste-
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niga sluttningar, dock uppträder den äfven någon gång på blå-

bärsris i barrskog.

Al. Eckerö (M.). Finnström (H. H.). Geta (C. W. Fontell).

.lomala (K. M. L., m. fl.). Saltvik. Sund (M.). Väidö: Var-

gata (H. H.). Brandö. Kumlinge (D. A. Wikström). — Ab. Korpo:

Pensar (K. M. L.). Åbo: Kalrinedal och Runsala (H. Lager-

marek); Kulho (G.). Pargas (M.); Lofsdal (E. R.). Pojo; Antskog

(A. L.). Fiskars (coll. Nord.; O. N.). Karislojo: Karkkali (A. L.).— N.

Helsinge: Nordsjö (M.). Nurmijärvi (K. E. S.), Mäntsälä (E. Nyl.);

Frugård (coll. Nord.). Högland (E. Nyl.). — Ka. St. Andrese (A.

J. S.). St. Johannes: Vaahtola & Suvisaari (A. J. S.). — Ik.

Kivinebb: Kuokkala. Muola (A. J. S.). — St. Yläne (K. M. L.).

Birkkala (Simming). — Ta. Luhanko (O. N.). Nastola (A. J. S.).

— Kl. Valamo (A. Nordmann). Kirjavalaks (H. B.). Impilaks (A.

W.). Ruskeala (H. Z.). Jaakimvaara (A. L.). — Tb. Sumiais:

Matila (A. L.).— Sb. Kuopio: (K. M. L.); Hirvilaks; Hirvimäki; Levä-

nen; Rauhalaks (M.). — Kb. Pielisjärvi: Koli (W. A.). — On.

Jalguba (J. S.). Saoneshje: Sennoguba (J. I. L,); Kischi; Klim-

skij; Schungu (B. P.). — Ok. Paltamo: Melalaks, Kivesvaara

(M.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Ob. Kiiminki. Torneå:

Kalkkimaa (M.).

I Sverge går R. fruticum i Jämtland ända till 63° n. br.

(f. minor W.). I Norge är den nordligast funnen vid Lofoten, ^)

1 Ryssland äro Östersjöprovinserna och Petersburg de nordli-

gaste fyndorterna.

Helix [Enlota) schrenki Midd.

Midd. p. 305. — Nord. & Nyl. p. 19; pl. 1, f. 10. — Sahlb. Ant.

p. 314. — West. Exc- f. p. 20. — Syn. p. 54.

Middendorff förmodar, på grund af några unga exem-

plar ur Nordenskiölds samling, att denna snäcka förekommer

i Syd-Finland. Ett sådant ungt, af Middendorff bestämdt

exemplar från Frugård har jag varit i tillfälle att se uti lektor

1) I »Synopsis> (1. c.) säger Westerlund: »Nerv. meridion. et me-

dia.» I samma arbete, p. 206 uppgifves arten uppnå 71° n. br. I exem-

plaret frän Lofoten förmodar W. en H. schrenki.
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A. J. Mel as samling. Jag kan dock icke finna någon skilnad

mellan dessa exemplar och vanliga unga individer af den ban-

dade färgvarieteten af II. fridicum. Sahlberg omnämner, att

han vid Tiudie i Onega-Karelen tagit en med Middendorffs

beskrifning öfverensstämmande form. — I ofvannämnda samling

förvaras äfven ett af Middendorff bestämdt exemplar från

Baikal i Sibirien. Detta exemplar skiljer sig nästan endast ge-

nom sin något lägre spira från finska exemplar af H. fruticum.

Hvad däremot storleken beträffar, så förekomma hos oss betyd-

ligt mindre individer både af den bandade och af den obandade

formen af H. fruticum och nafveln hos exemplaret af H. scJirenhi

är snarare vidare än trängre i jämförelse med finska exemplar

af H. fruticum. Då äfven Middendorff själf medgifver, att

man ej kan finna den ringaste skilnad mellan vissa exemplar

af H. fruticum och H. sclirenki, och då den senares karaktä-

rer äro ganska osäkra, så torde det vara riktigast att uppfatta

dessa båda snäckor såsom endast geografiska varieteter af samma

art, hvilka utan gräns öfvergå i hvarandra. — Bland de finska

former af H. fruticum, hvilka jag haft tillfälle att undersöka,

har jag icke påträffat några individer, hvilka enligt min uppfatt-

ning borde obetingadt ställas till H. schrenki. Bland de oftast

småväxta formerna från de nordligaste fyndorterna inom vårt

område träffas oftare enfärgade än med band försedda indi-

vider.

H. schrenki förekommer f. ö. i N-Ryssland (Arkangelsk,

Wytegra, m. fl. orter) Vest- och Ost-Sibirien, Amurlandet och

Altai-Baikal området.

Helix {Åriontd) arbustorum L.

Schrenk. Livl. (sep.) p. 18. — Midd. p. 411. — Nord. & JM yl.

p. 16; pl. 1, L 8. — Nyl. Bidr. p. 132. — Boden. Medd. Soc. pro F. et

Fl. f. H. 3, p. 173. — Hougborg. Medd. Soc. pro F. et Fl. f. H. IX, p.

126. — West. Exc.-f. p. 20. — Renvall. Medd. Soc. pro P, et Fl. f. H.

XIX, p. 59 (var. lutescens, subimicolor). — West. Syn. p. 51.

Arten har hos oss en mycket egendomlig utbredning. Me-

dan den på Åland är den allmännaste af alla stora Helices och

ännu uppträder på Högland, är denna vår största landsnäcka
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ännu ingenstädes med säkerhet anträffad på Finlands fastland

söder om 68° n. br. Troligen linnes den dock någonstädes i

östra delen af detta område, ty Nord. & Nyl. uppgifva att W.
Nyländer tagit den i » Karelen ^^ (tyvärr saknas noggrannare

lokaluppgift). ^) Norr om den nämnda meridianen är den åter

flerstädes anträffad, dels vid den österbottniska kusten (Vasa,

Hrahestad). dels på höjder i det inre af landet: limäki, Kives-

vaara, Helkkusenvaara. På sistnämnda ställe funnos exempla-

ren högst uppe på bärget »i frodig, fuktig blandskog på stub-

bar och växter» (A. R.). Alla exemplar från denna snäckas

nordliga utbredningsområde, hvilka jag haft tillfälle att se, till-

höra var. septentrionalis Cl. i en mängd, företrädesvis mörka

färgvariationer. Det förtjänar att påpekas, att alla fynd af H.

arhustonim på bärg i N-Finland äro gjorda i trakter der kalk

förekommer, ehuru det ej alltid finnes antecknadt att fynden

blifvit gjorda på kalkgrund. De öfriga fyndorterna ligga samt-

ligen i hafvets närhet och tyckas antyda, att arten här vid nord-

gränsen af sitt utbredningsområde utom såsom alpin äfven upp-

träder såsom kustform. Detta bestyrkes äfven i någon mon af

snäckans utbredning på Skandinaviska halfön, såvidt man kan

döma af de tyvärr altför knapphändiga i literaturen förekom-

mande uppgifterna, af hvilka dessutom ett par icke äro mig

tillgängliga i original. I Norge med dess hafsklimat är den

spridd ända upp till de nordligaste delarna (ännu anträffad vid

Altenfjord vid 70°). I Sverge däremot förekommer den mycket

ojämnt. Allmän på Gotland och Öland äfvensom i många trak-

ter af södra och mellersta Sverige, saknas den t. ex. i Stock-

holms-trakten och Vesterbotten för att åter uppträda i de på

sedimentär kalk rika inre landskapen t. ex. Vermland och Jämt-

land samt vid Kvikkjok i Lule-lappmark. — I de baltiska pro-

vinserna är den norrut anträffad ända till mellersta Livland,

samt på öarne Ösel och Moon. I N-Ryssland saknas den. -)

1) I lektor A. J. Melas sainlinii linnas äfven exemplar af arten med

etikett: »Kar. anstr.?»

2) En af Westerlund Fauna moll. (1871—73) p. 105 anförd notis

om dess förekomst vid Arkangej har jag icke kunnat återtinna pä det cite-

rade stället ([Cuvier et] Valenciennes: Histoire des poissons, T, XXI

p. 325).
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På grund af den anförda utbredningen synes det f. n.

sannolikt, att H. arhustorum till oss har invandrat öfver

Sverge. Anmärkningsvärdt är dock, såsom äfven Hulth ^) påpe-

kar, att arten ännu ingenstädes blifvit anträffad i Sveriges kvar-

täraflagringar. I Tyskland hör den däremot till de allmännaste
fossila landmolluskerna i glaciala och postglaciala aflagringar.

Artens utbredning i Finland är i flere afseenden egendom-
lig. En spridning under nuvarande förhållanden till de aflägset

från hvarandra och från kusten belägna punkter, där den hit-

tils hos oss är anträffad, förefaller otänkbar. Snäckan måste
under en tidigare period med varmare, för densamma gynn-

sammare klimat hafva spridt sig till de ifrågavarande platserna.

Man kunde tänka sig saken på följande sätt. Under den varma
perioden vid slutet af Ancylusiiåen, då våra stora insjöar, bland

dem Saima-vattnen och högst sannolikt äfven Uleåträsk ut-

gjorde vikar af Ancylussjön, vann H. arhustorum en vidsträckt

utbredning längs kusterna af detta innanhaf och uti dess skär-

gård och nådde sålunda äfven fram till de trakter, limäki, Ki-

vesvaara och Helkkusenvaara, som här närmast intressera oss.

De båda förra (205 resp. 296 m. ö. h.) höjde sig betydligt öf-

ver sjöns nivå; angående den tredje känner jag ej några säkra

höjduppgifter, dock torde äfven den hafva varit land under
ifrågavarande tid. Vid en senare inträffad klimatförsämring dog
snäckan ut i de flesta trakter och bibehöll sig endast på de
omtalade särskildt gynnsamma kalkrika bärgen såsom f. septen-

trionalis, samt dessutom vid kusten, där den äfven spridde sig

till senare ur hafvet uppdykande trakter. — Framtida, på ri-

kare material grundade undersökningar måste afgöra i hvad
mon denna hypotes öfverensstämmer med det värkliga förhål-

landet. 2)

^) Hulth J. M.: Liber einige Ivalktulfe aus Westergötland. Bull. of the

Geol. Inst. Upsala. Vol. IV. 1. p. 122.

^) Helix arhustorum och dess f. septentrionalis erbjuda hos oss ett

exempel på ^ömsesidig vikariering mellan en fjell- och en kustform» ehuru

vida mindre utprägladt och af annan art än de skandinaviska växter, som
Sernander (Om s, k. glaciala relikter. Bot. not. 1894 p. 185—201), Nat-
horst (Ett par glaciala »pseudorelikter» Ibid. 1895 p. 29) och Bob lin (Ett

exempel pä ömsesidig vikariering mell. en fjäll- och en kustform. Ibid. 1900

}). 161—179) anföra. — Enl. hvad mag. B. R. Poppius meddelat mig, fin-

nas också bland Coleoptera flere lappska (arktiska och alpina) arter, hvilka

dessutom uppträda vid kusterna af Finska och Bottniska vikarna, men sak-

nas i mellanliggande områden. Sådana äro bland Carnivora: Cicindela
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Al. Eckerö (II. 11.; M.). Finström (H. II.). Jomala (R. S.

111. fl.). Geta: Bolstsholm (H. H.). Saltvik (M.; H. II.). Sund (H.

H.; m. fl.). — N. Högland (R. S.). — Ka. »Kar. aust.?» (M.). —
Oa. Vasa (A. Boden). — Sb. Idensalmi: limäki (A. H. P.). —
Ok. Paltamo: Melalaks, Kivesvaara kalkbärg (JM.). — Ob. Bra-

hestad [E. Hougberg. Medd. IX p. 126]. Kemi: Helkkusenvaara

(A. R.).

Helix [Tachea] nemoralis Miill.

Me la. Medd. Soc. pro F. & Fl. fenn. XXV, p. 21 och 134.

Denna art har sannolikt genom trädgårdsalster blifvit im-

porterad till Helsingfors, där den sedan har spridt sig uti sta-

dens parker och planteringar. Bland de af lektor Mela och

hans elever insamlade exemplaren har jag funnit ej mindre än

13 skilda band- och färgvariationer, dels med gult, dels med
blekrödt som grundfärg. Det är ganska anmärkningsvärdt, att

arten, som på denna ort sannolikt härstammar från ett fåtal

individer, här redan hunnit utveckla en sådan formrikedom.

Det första enstaka exemplaret hittades år 1895 på ett plank

nära gamla kyrkogården (färgvar. 00300 grundfärg gul) och

1898 anträffades redan talrika exemplar i Brunnsparken och i

trädgårdsplanteringarna uti Röddälden.

Helix {Tachea) hortensis Miill.

Nord. & Nyl. p. 16; pl. I, f. 7. — Renvall. Medd. p. F. et. Fl. f.

H. XIX, p. 59. — West. Syn. p. 57.

Sannolikt spridd öfver hela den sydligaste delen af Fin-

land, Allm. på Åland, blir den temligen sällsynt i Ab. och N.

och sällsynt i Ka. och St., i hvilka sistnämnda provinser den

blott är tagen på ett ställe i hvardera. Nordligast är den fun-

nen vid Björneborg (c. 61° 30') och vid Perheniemi i Itis (c.

60 3/^ n. br.).

maritima Dej., Carabus catenulatus Scop., Miscodera arcftca Pay k., Brady-

cellus deutschii Sahlb., Eriglenus femoralis Payk., Coelambus marklini

Gyll. och Hydroporus gnseostriatus de Geer. — Jämf. äfven K. M. Le-
vander: Z. Kenntn. d. Lebens in stehenden Kleingewässern a. d. Skärenin-

seln. Dessa Acta XVIII, n:o 6, p. 36.
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Förekommer i löfskogar och länder och någon gång äfven

på andra ställen med yppig vegetation.

Af färgvariationerna är hos oss öfverallt den 5-bandade,

gula formen allmännast. På Åland äro några former med sam-

manflytande eller försvunna band tagna (1. 2. 3. 475.; 1. 273.

4. 5.; 1. 2. 0. 4. 5.), Formen med hyalina, pigmentsaknande

band är tagen på Åland och i Karislojo, på hvilket senare ställe

den är lika talrik som hufvudformen. Enfärgadt gula exemplar

på Åland och i Karislojo.

Al. Eckerö (M.). Jomala (R. S.). Finström. Geta : Bolsta-

holm (H. H.). Saltvik (H. H.; M.). Sund (Renvall). ^- Ab. Pojo:

Fiskars (coll. Nord.; A. L.). Karislojo: Karkkali udde (A. L.). —
N. Pernå (E. J.). Högland: äng i Suurkylä (R. S.). Itis: Perhe-

niemi [N. & N. p. 17). — Ka. »Kar. austr.» (M.). — St. Björne-

borg (H. H.).

På den Skandinaviska halfön går arten upp till mellersta

Norge och Dalarne. I Ryssland är den anträffad vid Petersburg,

i de Baltiska provinserna, i Polen, Volhynien och Podolien.

[Helix [Pomatia) pomatia h.]

Nord. & Nyl. p. 15. — Westerl. Exc.-f. p. 22 (efter föreg.).

Denna art tillhör med säkerhet icke vår fauna. Det enda
vid Frugård tagna exemplaret har säkerligen tidigare blifvit ut-

planteradt. För några år sedan har arten blifvit utplanterad

på Östersundom i Sibbo af mag. L. Borgström, på Eckerö af

mag. H. Lindberg, samt den 4. VI. 1897 på Ramsholmen i

Jomala af redaktör P. Hj. Olsson (c. 30 exemplar). På sist-

nämnda ställe lyckades jag vid ett besök den 29. VII. 1899 trots

ifrigt sökande ej finna något exemplar, och äfven på Östersun-

dom torde den vara utdöd. Beträffande utplanteringen på Eckerö
känner jag ej till hvilket resultat den ledt.

Pwpa [Pupilla] muscorum Mtill.

Siemaschko p. 116. — Nord. & Nyl. p. ;39; pl. III, f. 31. — West.

Exc.-f. p. 24. — Syn. p. 61.

Pupa muscorum uppträder i vårt land såsom en ganska

utpräglad kustform, i det den i södra delen af området håller

sig till kusten och skärgården. Endast på ett par ställen på



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennira, XX, n:o 3. 78

längre afstånd från kusten, på hvilka ställen genom tillvaron af

kalk särskildt gynnsamma omständigheter förefinnas, är den an-

träffad, nämligen vid Frugård och vid Ruskeala. — Utom denna

utbredning i Syd-Finland har arten ännu ett annat utbrednings-

område, nämligen vid kusterna af Hvita hafvet. Till denna se-

nare trakt har den sannolikt spridt sig från Norge längs ku-

sterna af Kola-halfön. Härtill kan man sluta sig af dess före-

komst i Norge ända till Vardö och dess återuppträdande vid

Ponoj. Är detta antagande riktigt, så kunde arten måhända

ännu anträj^as vid vårt områdes Ishafskust. A andra sidan är

det dock möjligt, att den i Nord-Ryssland, där gynnsammare

geologiska förhållanden råda än hos oss, icke uteslutande håller

sig till kusttrakter, utan här har kunnat sprida sig genom in-

landet upp till de ifrågavarande trakterna.

Att arten hos oss nästan uteslutande håller sig till ku-

sterna är ganska anmärkningsvärdt, då något liknande förhål-

lande, såvidt jag har kunnat finna, ej finnes antecknadt från

något annat land.

Ai. Eckerö (R. S.). Saltvik: Haraldsby. Sand: Kastelholm

(M.). — Ab. Pargas (M.; A, Arrhenius). Äbo (H. Lagermarck;

E. R.). St. Karins: Ispois (E. R.). Villnäs (E. N.). Nystad (H. S.).

— N. Snappertuna: Raseborg (A. L.). H:fors: Observatoriebär-

gen 1896 (A. L.). Sibbo: Nevas (A. E. N.). Högland (R. S.). -

Ka. Viborg: »Um die Festungsmauern unter Steinen» [Ko lena t i

enl. Siemaschko p. 116j; (A. L.). — Kl. Ruskeala [N. & N. p.

40]. — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Kk. »Knäsa» (U. F. M.).

— Im. Umba (K. M. L.). — Lv. (K. M. L.). - Lp. Ponoj (J.

Montell).

I Sverige är F. muscorum funnen ända till Östersund i

Jämtland i N. ^) — 1 trakten omkring Petersburg är den fler-

städes funnen och i de Raltiska provinserna är den allmän.

^) Nilsson uppgifver dock: »Scania in regiones alpinas Norrlandite

et Lapponiae.»
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Pupa {Edentulina) edentula Dr. (incl. P. cohimella G. v. Mts.

et P. inornata Mich.).

Nord. & Nyl. p. 40; pl. III, f. 32. — Nyl. Bidr. p. 134 (incl. P.

columella). — Sahlb. Ant. p. 315 (incl. P. columella). — West. Exc -f.

p. 2b. — Syn. )). 62 (P. edentula; P. inornata; P. columella). — Kessler
p. 72.

Utbredd ända upp till Ishafvet. Allmän i hela Finland,

men temligen sällsynt i Lappland.

Förekommer mest på blåbärsris i skogarne. Där denna

växt är frodig, hälst på sluttningar, kan man ofta på en liten

stund med slaghåfven insamla hundradetal exemplar. Relativt

sparsamt förekomma här äfven äldre och längre exemplar med
6— 7 vindningar (= inornata Mich. och P. columella Benz.).

Äfven under affallna löf, bland mossa vid bärgsrötter etc, är

arten allmän.

Jag kan icke i likhet med Westerlund m. fl. författare

anse P. cohimella Benz. (= P. gredleri Cl.) och P. inornata

Mich för ifrån P. edentula skilda arter. Att vindningarnas an-

tal ej har något att betyda härvidlag är klart, då ju städse alla

öfvergångsformer från individer med endast ett fåtal vindningar

till sådana med ända till 7 vindningar anträffas. Hvad åter de

skilda vindningarnas relativa höjd och bredd vidkommer, så

finner man visserligen olikheter som, då man endast har en-

staka, åt olika håll extremt differentierade individer framför sig,

skenbart kunna berättiga dessa formers specifika åtskiljande.

Men sammanställer man och jämför med hvarandra ett större

antal exemplar från olika lokaler, så skall man städse finna en

stor mängd öfvergångar, och söker man hänföra samtliga exem-

plar till någon af de tre typerna, så skall man angående många,

om icke de flesta exemplar stanna i ovisshet hvart de borde

ställas. Det är på denna grund som jag här behandlar dessa

tre »arter» gemensamt. ^)

^) Jag bestyrkes i min asil^t om dessa formers sammanhörighet där-

igenom, att Westerlund själf ur ett af Sahlb er g vid Jakobstad taget

prof bestämt de flesta exemplaren ss. P. columella, medan han kallar det

största exemplaret i profvet, hvilket exemplar fanns uti ett annat glasrör,

för P. edentula v. turritella W. .lämför man de båda profven, så kan om
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Al. Eckerö (R. S.). Jomala: Ramsholinen (A. fv.). —
Ab. Abo: Julias. Villnäs (E. N.). Karislojo. liOJo. Nummis (A.

L.). — N. Ingå (E. Nyl.). Hangö (E. N.). ll:fors: Meilans (H. H.).

Helsinge: Nordsjö (M.). Borgnäs (H. N.). Borgå: Molnby kalkbrott

(G.). Högland (R. S.). Tytärskär (M. Brenner). — Ka. Valborg.

St. Andrepe. St. Johannes (A. J. S.). — Ik. Björkö. Kuolemajärvi.

Nykyrka. Muola (A. J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). — St. Björneborg:

Ytterö (M.). — Ta. Nastola (A. J. S.). — Sa. Willmanstrand (J. S.).

Sääminki (M.). — Kl. Kexholm. Jaakimvaara (A. L.). Sordavala

(J. S.). Ruskeala (M.). Pälkjärvi (H. B.). — 01. Gorki vid Svir

(R. S.). — Oa. Vasa. Ylistaro (A. L.). — Tb. Jyväskylä: Palok-

kajärvi (G.). Konginkangas. Suraiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.).

— Sb. Kuopio (K. M. L.; W. W.; m. fl.); Hirvilaks och Kehvo

(M.). — Kb. Joensun: Linnunniemi. Pielisjärvi: Koli (W. A.). —
On. Jalguba (J. S.). Saoneshje: Kuusaranda o. Kosmosero (B. P.).

— Om. Jakobstad: Lysarholmen (J. S.). — Ok. Paltamo: Mela-

lahti (IM.). — Ob. Kiiminki (M.). — Lkem. Tuntsa (A. R,). —
Im. Ketola vid Nuortijärvi bland mossa och löf (B. P.). — Lp.

Ponoj (J. Montell). — Li. Enare: Tseharminjarga. Patsjoki (B. P.).

P. edentula är utbredd öfver hela den Skandinaviska halfön.

I norra delen af densamma uppnår den mycket oftare än i S

ett större antal vindningar. I Ryssland är den funnen i de

Baltiska provinserna, vid Arkangel, Moskva och Kief.

Pupa {Vertigo) alpestris Ålder.

Nord. & Nyl. (P. ptjgnuea, delvis) p. 42. — Nyl. Bidr. p, 135 (P.

Shutteworthiana). — Sahlb. p. 315 (P. alpestris). — West. Exc.-f. p. 27.

— Syn. p. 66.

Åtminstone utbredd upp till Kiiminki (c. 65°) och Kanta-

laks (något N om 67° n. br.), men sannolikt utbredd öfver hela

området. De i fyndortsförteckningen från Lappland anförda

exemplaren afvika genom sin mycket betydligare storlek och

deras sammanhörighet ej något tvifvel råda. — En klar framställning af

dessa formers inbördes släktskap finner man hos G re dl er (Kritische Frag-

mente IV. Nachr. bl. d. d. malak. Ges. 1879, Jalirg. XI, p. 5).
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sina få mynningtänder (1— 1— 0), livarför jag är något tveksam

huruvida de höra till denna art eller till den ännu större P.

arctica, i hvars sällskap de ibland förekomma. Skillnaden mel-

lan dessa båda arter blir mot N allt mindre.

I södra Finland är F. alpestris temligen allmän bland

mossa och under multnande löf på bärg och i löfskog, bland

Hypna vid källdrag, etc.

Att Nordenskiöld och Nylander's P. pygmoea åtmin-

stone delvis är synonym med denna art, har jag varit i tillfälle

att konstatera på de uti U. F. M. och coll. Nord. förvarade, af

Ghydenius insamlade exemplaren från Nordsjö, hvilka af

nämnda författare anföras.

Af arten förekomma en mängd tandvariationer, bland

hvilka må nämnas: 1— 1— 2 (vanligast), 1— 1— 1, 1— 1—O, 1

—

O—0. Ett enstaka exemplar från Kiiminki visar tandformeln

1+1^—1+1—-1+1. Dessa tandvariationer förekomma oftast blan-

dade om hvarandra, hvarför man ej kan tillmäta dem något

större systematiskt värde.

AI. Jomala (R. S.); Kasberget (M.). — Ab. Pargas (E. N.). Åbo

(K. Tigerstedt ; H. Lagermarck m. fl.); Runsala ; Kulho (G.). S:t Karins

:

Ispois (E. R.). Pikis: Kustö (H. H.). Karislojo. Lojo. (A. L.).

Sammatti (O. N.). Nummis (A. L.). — N. Helsinge: Nordsjö (H. Ghy-

denius) [= P. pygmcea N. & N.]; Härtonäs (K. M. L.); Meilans;

Degerö (M.). Sibbo: Nevas (G.). Mäntsälä: Andersberg (H. N.).

Högland (R. S.). — Ka. Viborg (M.; A. J. S.). St. Johannes (A. .T. S.).

— Ik. Kuolemajärvi (k. J. S.). — St. Yläne (K. M. L.). — Sa.

Sääminki (W. W.). — Kl. Parikkala (J. S.). Sordavala: Kirjavalaks

(B. P.). Jaakimvaara (A. L.). — Oa. Ylistaro, bland asplöf (A. L.).

— Tb. Jyväskylä: Palokkajärvi; Lohikoski (G.). Vesanto (A. L.). —
Sb. Kuopio (T. L.); Hirvilaks; Kortejoki m. fl. .st. (M.). — Kb. Pie-

li.sjärvi: Koli (W. A.), — Om. Pedersöre, bland löf af asp och

al (C. W. Fontell). — Ok. Paltamo: Melalahti (M.). — Ob. Kii-

minki (M.). — Lkem. Sodankylä mellan Kultala o. Rovanen (H.

N.). — Im. Kantalaks (J. S.). — Li. (Ischkarajoki och Kuoppa-

niva nära stranden af Anarjoki, björkskog, under mossa). Syd-Va-

ranger: Elvenses (H. N.).

I Sverge är arten nordligast tagen vid Kvikkjok i Lule
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Lappmark, i Norge vid Tromsö. Den är S om dessa punkter

allmän på den Skandinaviska halfön. I Ryssland är den an-

träffad vid Reval och Kovno.

Pupa [Vertigo) ardica Wallenb.

Nyl. Bidr. p. 13 k — West. Exc.-f. p. -28. — Syn. p. 65.

Utbredd öfver hela området.

I Syd- och mellersta Finland förekommer den företrädes-

vis på blåbärsris i skogar, i områdets nordligaste delar däremot

mest bland löf af björk, Salix-SLYter etc. Såsom redan namnet

antyder, är P. ardica en nordlig art. I öfverensstämmelse här-

med är den äfven norrut allmännare, och uppnår i Lappland

mycket större dimensioner än i Syd-Finland.

Ab. Pargas. Pemar. Villnäs (E. N.). Lojo. Karislojo. Num-
mis (A. L.). — N. H:fors (R. S.). Helsinge: Degerö »på stranden,

under en spana» (M.); Härtonäs (K. M. L.); Meilans (M.). Borgnäs

(H. N.). Högland, vid foten af Pohjoiskorki (R. S.). — Ka. Viborg

(A. J. S.). — Ik, Pyhäjärvi : Sortanlaks, 1 ex. bland asplöf (A.

L.). — Sa. Sääminki: Pihlajaniemi(W. W.). — Kl. Kexholm. Jaakim-

vaara (A. L.). — Oa. Vasa i granskog. Yhstaro: i blandskog af gran,

asp och björk (A. L.). — Tb. Jyväskylä: Palokkajärvi (G.). Kongin-

kangas. Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). — Sb. Kuopio: Puijo;

Hirvilaks; etc. (M.). Idensalmi: limäki (A. H. P.). — Kb. Pielisjärvi:

Koli (W. A.). — Kp. Solovetsk (K.M.L.). — Ob. Uleåborg. Kiiminki.

Kalkkimaa nära Torneå (M.). — Lkem. Kemiträsk (J. Sahlb.),

Tuntsa (A. R.), — lm. Ketola vid Nuortijärvi, bland mossa och

löf (B. P.). — Lv. Olenitsa (K. M. L.). — Lp. Tschapoma (K.

M. L.). — Li. »Enare lappm.» (E. Nyl., R. M. St.); »vid Rametti

vattenfall». Peisen. [Nyl. Bidr. 1. c.]. Enare socken, björkskog

nära Anarjoki (H. N.). — Lt. Sorvitjäyr, under löf {B. P.). Fi-

skarhalfön (Ribatschi): Karabelnaja guba (R. Enwald).

I Sverige går den söderut ända till Småland. I Ryssland

har jag anträffat den vid Reval.

Pupa (Vertigo) pygmcea Dr.

Nord. & Nyl. p. 42 (delvis?); pl. Ill, f. 34. — Nyl. Bidr. p. 186. —
West. Exc.-f. p. 26 och Syn. p. 69 (endast citat efter Nord. & Nyl.).

Endast anträffad uti sydvästra delen af landet, uti kalk-



78 Ä. Luther, Land- och sötv.-gastropoder i Finland.

trakter. — Angående Nordenskiöld och Nylander's P. ijyg-

mcea jämf. sid. 76.

Förekommer bland mossa på kalkgrund.

Ab. Pargas (E. N.). Nystad (H. S.). Lojo: Anttila kalkbärg

(A. L.). — N. Sibbo: Nevas (G.). Strömfors [Nyl. Bidr. p. 136].

I Sverige utbredd ända till Östersund i Jämtland (kalk-

trakt; 63° n. br.) i N. I Ryssland nordligast anträffad vid Pe-

tersburg.

Pupa [Vertigö) suhstriata Jeffr.

Nord. & Nyl. p. 43; pl. III, f. 35. — Sahlb. Ant. p. 315. — West.
Exc.-f. p. 26. — Syn. p. 70.

Allmän i södra delen af landet. Norrut aftager den i fre-

kvens och är nordligast anträffad vid Kiiminki (något N om 65°)

och Paltamo: Melalahti (nära 64°).

Förekommer mest bland affallna löf i skogar, någongång

nppkrupen på blåbärsris; i enstaka fall har Jag äfven fun-

nit den på starrängar och sjöstränder.

Al. Jomala, vid stranden af träsket (M.). — Ab. Pargas

:

Paddais (H. H). Pemar. Villnäs (E. N.). Lojo. Karislojo. Num-
mis (A. L.). — N. Helsingfors (M.; H. H. m. fl.). Helsinge: Nord-

sjö (J. J. Chydenius); Stansvik (H. H.); m. fl. st. Thusby: Träsk-

ända. Sibbo: Nevas. Borgå: Stensböle (G.). Mäntsälä: Fru-

gård (coll. Nord.; E. N.). Högland (R. S.). — Ka. St. Johannes

(A. J. S.). — Ik. Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Kivinebb (A.

J. S.). Pyhäjärvi: Sortanlaks (A. L.). — St. Yläne (K. M. L.). —
Ta. Hollola: Lahtis (J. S.). — Sa. Sääminki: Koriseva (W. W.).

— Kl. Jaakimvaara. Kexholm (A. L.). — Oa. Vasa, bland björk-

löf i granskog. Ylistaro bl. löf af asp och björk (A. L.). — Tb.

Konginkangas. Vesanto. Viitasaari (A. L.). — Sb. Kuopio: Hirvi-

laks (M.). — Kb. Pielisjärvi: Koli (W. A.). — On. Schungu (B.

P.). — Ok. Melalahti i Paltamo, på strandäng (M.). — Ob. Kil-

minki: Jolosniitty (M.).

I Sverige är arten nordligast funnen vid Frösön i Jämt-

land (c. 63°). I Norge är den känd från södra delen. — I

Ryssland har jag tagit den vid Reval.
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Pupa (Vertigo) lilljeborgi W.

West. Exc.-f. p. 27. — Syn. p. G8.

Förekommer från Syd-Finland norrut åtminstone till Uleå-

borg (c. 65°) och österut till Schungu i Onega-Karelen (nära

53° Ö om Ferro).

Arten förekommer på sjöstränder bland multnande växt-

delar, på starrängar o. dyl. lokaler, där den uppehåller sig vid

gräsrötter, på fuktiga ved- och barkbitar, etc.

Al. Finström: Emkarby (M.). Saltvik (H. H.). — Ab. Lojo

(A. L.). — Ka. Säkjärvi (M.). ?Sääksmäki (Nervänder). — lk.

Nykyrka. Kuolemajärvi (A. J. S.). — St. Björneborg: Ytterö (M.).

— Sa. Sääminki (W. W.). — Tb. Konginkangas. Vesanto. Vii-

tasaari (A. L.). — Sb. Kuopio (K. M. L.; M.); Hirvilaks; Kehvo.

Pielavesi: Tuovilanlahti (M.). — Kb. Pielisjärvi: Kolinkylä (W.

A.). — On. Saoneshje: Schungu (B. P.). — Ok. Paltamo:

Melalahti (M.). — Ob. Uleåborg. Kiiminki (M.).

Hittils är den dessutom känd endast från Skandinaviska

lialfön, där den i Sverige är tagen upp till Piteå, äfvensom från

en lokal i N-Tyskland.

PuiWy {Vertigo) antivertigo Dr.

Nord. & Nyl. p. 41; pl. III, f. 33. — Sahlb. Ant. p. 315. — West.

Exc.-f. p. 27. — Syn. p. 68.

Anträffad i södra och mellersta Finland till omkr. 63° n.

br. (Viitasaari, Kuopio); sannolikt förekommer den dock äfven

längre norrut.

Teml. allm. på samma lokaler som P. lilljeborgi och till-

sammans med denna.

Al. Hammarlund (H. II.). Finström (11. H.; R. S.). Jomala:

Ytterby (U. F. M.). — Ab. Lojo: Mongola, Pitkänierni, starräng

(A. L.). — Kl. Parikkala (J. S.). — Tb. Konginkangas. Sumiais.

Viitasaari (A. L.). — Sb. Kuopio: Hiltulanlaks (M.); Kehvo (P.

Suhonen); Hirvilaks (M.) m. fl. st.

I Sverge utbredd ända upp till Pite Lappmark. I Ryssland

anträffad vid Petersburg, i de Baltiska provinserna, Moskva,

Kursk och Kiew (på sistnämnda ställa af A. Gadolin).
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Pupa [Vertilla) pusilla Miill.

Nord. & Nyl. p. U; pl. Ill, f. 36. — Nyl. Bidr. p. 136. — West.
Exc.-f. p. 28. — Syn. p. 70.

Utbredd öfver södra delen af området; nordligast insam-

lad i Tervola (c. 66°) och vid Kemi kyrka.

Är i Syd-Finland bland multnande löf, m. m. i lundar, löf-

skogar, etc. en af de vanligaste Pi/^^a-arterna. Ej sällan finner

man den äfven uppkrupen på blåbärsris i skogarna.

Al. Jomala: Ramsholmen (A. L.). — Ab. Pargas (M.; E. N.);

Lofsdal (E. R.). Pemar. St. Karins: Ispois (E. R.). Villnäs (E.

N.). Sammatti (O. N.). Karislojo. Lojo. Nummis (A. L.). — N.

Ingo [N. & N. p. 44]. Kyrkslätt: Bobäck (M.). H:fors (H. H.; m.

fl.). Helsinge: Nordsjö (H. Chydenius); Stansvik (coll. Nord.; G.).

Mäntsälä: Frugård (E. N.). Borgnäs (H. N.). Borgå: Molnby

kalkbrott (G.). — Ka. Viborg (M.). St. Johannes (A. J. S.). —
Ik. Björkö socken. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola. Kivinebb (A.

J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). — Sa. Imatra (U. F. M.). — Kl. Jaa-

kimvaara. Kexholm (A. L.). — Oa. Ylistaro bl. löf af asp och

björk (A. L.). — Tb. Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). —
Sb. Kuopio (M.; W. W.); Hirvimäki (M.). - Kb. Pielisjärvi:

Koh (W. A.). — Ob. Kemi. Kemi kyrka (M.). Tervola {V.

F. M.).

På Skandinaviska halfön är arten nordligast anträffad vid

Östersund i Jämtland (c. 63° n. br.). I Ryssland är den fun-

nen i Estland, Livland, Moskva samt längre söderut.

Balea perversa L.

Nord. & Nyl. p. ;S7, — West. Exc.-f. p. 29. — Syn. p. 72.

Hos oss anträffad endast på Åland och i Nordsjö i Hel-

singe, således i landets sydvestra del.

Al. Finström: Godby och Grelsby (H. H.). Sund: Kastel-

holm (U. F. M.). Saltvik: Haraldsby (H. H.). — N. Helsinge:

Nordsjö (J. J. Ch.).

På Skandinaviska halfön förekommer arten i Norge ända

till Tranö och Grötö i Nordlandens amt, i Sverige ända till

Vesterås i N (c. 59° 40'). — I Ryssland är den icke anträffad.
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Clansilia (Claiisiliastra) laminata Mont.

Nord. vt Nyl. p. 33; pl. III, f. 27. — Nyl. Bidr. p. 134. — Sahlb.

Ant. p. 314. — Böttger. Kat. Russ. Claus. p. 162. — West. Exc.-f. p. 30.

— Syn. p. 74.

Förekommer endast i Syd-Finland, där den traktvis är

täml. allmän. Nordligast anträffad vid Kirjavalaks (c. 61° 45').

Där lind, hassel och alm bilda bestånd inom den ofvan-

angifna gränsen, skall man sällan förgäfves söka efter denna

art. Äfven bland asp trifves den väl. Den uppehåller sig bland

affallna löf, under barken af murkna stammar, under stenar etc;

efter regn vandrar den gärna uppför stammarna.

Al. Jomala (A. L.). Saltvik: Haraldsby (M.) [albin], Föglö:

Gripö (W. Juslin), Ab. Pargas: Lofsdal (E. R.). St. Marie. Kärsä-

mäki. St. Karins: Ispois (M.; E. R.). Karislojo: Karkkali och

Torhola. Lojo: Jalasaari (A. L.). Vichtis (U. F. M.). — N. Snap-

pertuna: Raseborg (A. L.). Ingå (U. F. M.); Ingå skärgård (coll.

Nord.). Sibbo (U. F. M.); Nevas (G.). H:fors: Meilans. Helsinge:

Nordsjö; Degerö; Turholm (M.). Mäntsälä (R. M. St.). Rorgå:

Molnby kalkbrott (G.). Högland (R. S.). — Ka. St. Andrese {A.

J. S.). St. Johannes: Kirjola (O. N.'); Suvisaari och Vaahtola (A.

J. S.). »Sääksmäki Vib. län» (Nervänder). — Ik. Rjörkö: Röm-

pötti. Nykyrka: Kaukjärvi (A. J. S.). Pyhäjärvi (A. L.). — Kl.

»Ladog. kar.» (H. R.). Kexholm. Jaakimvaara fA. L.). Krono-

borg (U. F. M.). Kirjavalaks (fi. P.).

I Norge går den till 64° n. br.; i Sverige till Dalarne och

Helsingland (c. 61° 30'). — I Ryssland är den funnen vid Zar-

skoje Selö, i de Raltiska provinserna (allm.), och flerstädes i

rikets mellersta och södra provinser.

Clausilia (Clausiliastra) orthostoma Menke.

Luther Medd. Soc. pro F. et F. fenn. H. 25, ]). 56 o. 134.

Tillsvidare anträffad endast i Ab.: Karislojo, där jag spar-

samt fann arten på gamla, delvis murkna hasselstammar. Den

anträffades dels sittande under den lossnande barken, dels och

mest under lafven Stida pulmonaceay hvilken i mängd växte på

stammarna. Arten föreföll att i sitt uppträdande vara beroende

6
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af hasselns förekomst, ty medan på och under hasseln talrika

individer anträffades, lyckades jag under de kringstående trä-

den endast uppspåra ett exemplar (på en lindstam).

På Skandinaviska halfön saknas Cl. orihostoma helt och

hållet. Däremot är den flerstädes funnen i de Baltiska provin-

serna och i Polen.

Det är således så godt som säkert, att arten till oss har

invandrat från Ö, och vi hafva skäl att förmoda, att den ännu

skall påträffas i vårt områdes sydöstra och öfriga södra pro-

vinser.

F. ö. är Cl. orihostoma anträffad flerstädes i Tyskland,

Österrike-Ungern och Schweiz.

Clausilia {Strigillaria) cana Held.

Luther Medd. Soc. pro F. et F. fenn. H. 24, p. 41.

Denna, af tidigare författare ej från Finland antecknade

art anträffades år 1897 af mag. H. Lindberg krypande upp-

för stammarne i ett grankärr uti Pyhäjärvi socken pä Karelska

näset. Detta fynd var ej särdeles öfverraskande, då arten tidi-

gare var känd från Östersjöprovinserna, där den, t. ex. vid Re-

vat, hör till de allmännaste arterna af släktet. Ganska oväntadt

var det däremot, då jag vid genomseendet af mollusker, sam-

lade af stud. W. Axelson i provinsen Kb,, bland dem anträf-

fade talrika exemplar af Cl. cana, tagna vid Koli söder om Pie-

lisjärvi (kalktrakt; något N om 63° n. br.). Att döma af

dessa fynd torde arten hafva en ej obetydlig utbredning i de

östra delarna af vårt område. Att den är en osthg invandrare

på vårt gebit framgår utom af dess utbredning hos oss äfven

däraf, att den h. o. h. saknas i Skandinavien.

Arten är f. ö. funnen på några ställen i NO-Tyskland samt

i SO-Tyskland, på Ostalperna, i Österrike-Ungern, de Nedre

Donauländerna och Ryssland.

Clausilia {Pyrostoma) hidentata Ström.

Midd. p. 417 {Cl rugosa). — Nord. & Nyl. p. 36; pl. III, f. 29 {Cl

nigricans). — B ött o; er Kat. Russ. Claus. p. 192 (Cl rugosa subsp. nigri-

cans). — West. Exc.-f. p. 34 {CL hidentata). — Syn. p. 77.

Uppträder hos oss såväl uti det sydfmska som i det öster-
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bottniska lerområdet. Uti det senare är den nordligast funnen

vid Jakobstad (Pedersöre c. 63° 45'). Allmännast är den i SW
delen af området. Österut ersattes den för det mesta af den

följande arten, dock är Cl. hidentata funnen ännu på Karelska

näset.

Förekommer bland multnande löf, under stenar, vedbitar,

etc. i löfskogar och lunder, bland rudera, etc.

Al. Eckerö. Hammarland (H. H.). Geta (C. W. P^ontell).

Jomala (M.; R. S.). Lemland (?) : Lemböle (R. S.). Saltvik

llaraldsby (G.). Sund (M.: H. H.). — Ab. Sagu (M.). Pargas

(M.); Lofsdal (E. R.). Kustö (H. H.). Åbo: Katrinedal (H. La-

germarck); Runsala (K. M. L.); Kulho (G.). St. Marie. St. Karins

(M.); Ispois (E. R.). Pemar (E. N.). Nådendal (M.). Villnäs (E. N.).

Nystad (H. S.). Kimito. Tenala. Pojo: Fiskars (U. F. M.). Ka-

rislojo. Lojo (A. L.). Vichtis (U. F. M.). ~ N. Snappertuna-.

Raseborg (A. L.). Ingå: Fagervik (E. N.). Helsingfors (M.; m. fl.).

Helsinge (Holmberg; m. fl.); Stansvik; Turholm (G.); Drumsö

(coll. Nord.). Borgnäs (H. N.). Borgå: Stensvik (G.). Högland (R.

S.). — Ka. St. Johannes: Kirjola (O. N.); Suvisaari och Vaah-

tola (A. J. S.). — St. Yläne (K. M. L.). Björneborg (U. F. M.).

Birkkala (Simming). — Kl. »Ladog. karel.» (H. B.). — Oa. Kri-

stinestad (M.). Ylistaro, på asp (A. L.). — Om. Pedersöre 1 ex.

bland asplöf (C. W. Fontell).

I Sverge är den nordligast anträffad vid Åreskutan och

Offerdal i Jämtland (c. 63° 30'), i Norge vid Tromsö (c. 69°

40'). — Från Ryssland föreligga säkra uppgifter om dess före-

komst endast från de Baltiska provinserna och Polen.

Glausilia [Pyrostoma] cruciata Stud.

Nord. & Nyl. p. 78 (CL pUcatula var.)? — Nyl. Bidr. p. 134 {Cl-

dubia?)? — West. Kl. krit. Bern. Jahrb. d. d. Mal. Ges. VIII, 1881, p. 3

{Cl. cruciata). — Exc.-f. p. 34. — Syn. p. 78.

Medan föregående art hufvudsakligen uppträder i SV-delen

af landet och mer eller mindre håller sig till kustens närhet,

visar Cl. cruciata en rent ostlig utbredning och håller sig dess-

utom mera till de inre delarna af området. Dessa båda snäc-
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kor erbjuda hos oss, liksom äfven annorstädes ett utmärkt

exempel på för hvarandra vikarierande arter.

Cl. cniciata förekommer bland multnande löf, under bark

af döda stammar i löf- och blandskog, hälst bland asp, på

hvars stammar den ofta anträffas uppkrupen, isynnerhet efter

regn.

N. Mäntsälä: Nordsjö (U. F. M.). — Ik. Kivinebb (J. S,).

Nykyrka, stranden af Kaukjärvi. Muola (? juv.) (A. J. S.). Pyhä-

järvi: Sortanlaks (A. L.). — Kl. »Ladog. karel.» (H. B.). Valamo

(U. F. M.). Ruskeala (M.). Kexholm. Jaakimvaara (A. L.). — Sb.

Kuopio: Hirvilaks; Hiltulanlaks; Niemiskylä; Nilsiä: Loutisen-

mäki (M.). Idensalmi: limäki; Kaavi: Kypäri (A. H. P.). — Kb.

Piehsjärvi: Koli (W. A.).

I Skandinavien är den, enl. Westerlund, funnen på ett

ställe i Gausdalen i Norge. — I Ryssland är den känd från

Livland och Moskva. F. ö. förekommer den i många trakter i

Central-Europa ända till Frankrike i V, dock aldrig tillsamman

med Cl. bidentata.

Anm. Det synes mig troligt, att Nord. å Nyl. (1. c.) med
den af dem i Mäntsälä tagna »varieteten a{ Cl. plicatula» åsyfta

förevarande art, då densamma annars icke omnämnes af dem,

oaktadt i U. F. M. en af dem insamlad kollekt af Cl. cniciata

finnes. Beskrifningen uti ifrågavarande arbete stämmer äfven

ganska väl öfverens med denna art.

I »Kleine kritische Bemerkungen» säger Westerlund p.

o, polemiserande mot Clessin: »Ich meines Theils bezweifle

aber garnicht das Vorkommen dieser Clausilia sogar im nörd-
lichen Schweden^), denn ich habe sie vom nördlichsten
Finland von sehr vielen Lokalen in der Umgebung von Stadt

Uleaborg unter 65° n. Br. bekommen.» Detta uttalande

torde emellertid bero på ett misstag. Lektor Mel a, då bosatt

i Uleaborg, hade nämligen till Westerlund sändt ett antal

profver af Cl. cniciata från flere lokaler i Kuopio-trakten. En-

ligt meddelande af lektor M. funnos på de medföljande etiket-

terna fyndorterna och t, o. m. breddgraden på den nordligaste

fyndorten (63° n. br.) upptagna. Det oaktadt har Wester-
lund för snäckorna såsom fyndort uppgifvit afsändningsorten

lleåborg.

^) Kursiveringarna äro gjorda af Westerlund.
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Clausilia {Pyrostoma) plkatula Dr.

Nord. & Nyl. p. 84; pl. Ill, I. 2S. — Nyl. Bidr. p. 134. — West.
Exc-f. p. 32. — Syn. |). 80.

Förekommer h. o. d. i Syd-Finland i kalktrakter. I lan-

dets sydvestligaste hörn och på Åland är den dock, märkligt

nog, ännu icke anträffad. Allmännast synes den vara i trak-

terna omkring Ladoga. Den är här nordligast funnen vid llus-

keala (nära 62° n. br.). Dess utbredning är sålunda, såvidt

vi nu känna, sydostlig.

I sin förekomst är arten, åtminstone i Lojo, där jag varit

i tillfälle att iakttaga den, ytterst lokal. Jag har funnit den uti

ett litet stenrös (kalk) och c. hundra meter därifrån uti en liten

grop uti kalkbärget, på hvartdera stället i stort antal, hvaremot

i närheten, på alldeles liknande platser ej ett enda exemplar

har kunnat upptäckas.

Ab. Lojo: Anttila kalkbrott (A. L.). Vichtis (U. F. M.). —
N. H:fors: Meilans (M.). Helsinge: Nordsjö och Stansvik (N. e<'

N.; m. ti). Sibbo: Nevas (Nervänder). Högland (R. S.). — Kl.

»Karel. ladog. »; Ruskeala (H. B.). »Kring norra kusten af La-

doga» [Nyl. p. 134J. — 01. Mjatusova (R. S.).

I Sverige är den nordligast funnen i Dalarne vid c. 60°

oO' n. br. I Ryssland är den anträffad vid N.-Ladoga (R. M.

St,), Petersburg, i de Baltiska provinserna och flerstädes i Syd-

Ryssland.

Cochlicopa luhrica Miill.

Nord. & Nyl. p. 31; pl. III, f. 26 (Achatina lubrica). — Nyl. liidr.

p. 133. — West. Exc.-f. }). 22 {CochHcopa). — Syn. p. 81.

Utbredd öfver hela området ända upp till Ishafvet (Pasvig

c. 69° 45'). Hör uti ler- Och kalkområden till de allmännaste snäc-

korna, men finnes däremot endast sparsamt där jorden består

af niorängrus. Aftager norrut i frekvens och är i Lappland an-

visad endast till de gynnsammaste lokalerna.

Förekommer i löf- och granskog, i kinder, trädgårdar etc,

bland mossa, affallna löf, under stenar, vedbitar o. dyl., men
äfven på öppna, hälst odlade marker. Allmän äfven bland

rudera.
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Al. Eckerö (M.). Finström (H. H.). Geta (C. W. Fontell).

Jomala (M.). Saltvik (M.). — Ab. Pargas (M.; E. R.). Åbo (G.).

St. Marie (H. Lagermarck). Nådendal (M.). Villnäs (E. N.). Ny-

stad (H. S.). Sammatti (O. N.). Karislojo. Lojo. Nummis. Vich-

tis (A. L.). — N. Esbo (M.). H:fors (E. Juslin m. fl.). Hel-

singe (M.). Malm (H. N.). Sibbo: Nevas. Borgå: Molnby kalk-

brott (G). Fredrikshamn (O. N.). Thusby: Träskända (K. M. L.).

Mäntsälä (A. E. N.). Borgnäs (H. N.). Högland (R. S.). — Ka.

Viborg. St. Andrese (A. J. S.). — !k. St. Johannes (O. N.).

Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola. Räisälä (A. J. S.). Pyhä-

järvi (A. L.). Kivinebb (M.; A. J. S.). — St. Yläne (K. M. L.).

Birkkala (Simming). — Ta. Kalvola (Domander). Hollola (J. S.).

Riihimäki (A. L.). Itis (C. A. Knabe). — Sa. Sääminki (W. W.).

Rantasalmi (A. W.). — Kl. Ruskeala (M.). Kexholm. Jaakim-

vaara (A. L.). — Oa. Vasa [Nyl. Bidr. p. 133] (A. L.). Ylistaro

mycket allm. (A. L.). Orismala (E. Luther). — Tb. Jyväskylä

(G. B,; G.). Konginkangas. Viitasaari (A. L.). — Sb. Kuopio

(K. M. L.). Hirvilaks (M.). Jorois (O. L.). — Kb. Pielisjärvi: Koli.

Joensuu: Linnunniemi (W. A.). — On. Jalguba (J. S.). Schungu

(B. P.). — Ok. Paltamo: Melalahti (M.). — Ob. Uleåborg. Kii-

minki. Kemi. Torneä: Kalkkimaa (M.). — Ks. Kuusamo [N. &
N. p. 32]. — Lkem. Kemiträsk. Kuolajärvi [Nyl. Bidr. p. 133].

Sodankylä: Alaperä by vid Kitinen, Kalkkivaara kalkbrott, talr.

(H. N.). — Im. Umba (K. M. L.). »Imandra» (R. Enwald). Ke-

tola vid Nuortijärvi, bland mossa och löf (B. P.). — Lv. Kus-

reka, Varsuga dalen. Olenitsa (K. M. L.). — Lp. Tsjapoma (K.

M. L.). Ponoj (J. Montell). — Li. Pasvig (Malm. R. M. St.). —
Lt. Sorvitsjäyr, under löf (stor form) (B. P.).

I Norge nordligast anträffad vid Tromsö, i Sverge i Lule

Lappmark, i Ryssland vid Arkangel.

Den mindre formen af denna art (C. minima Siem.) före-

kommer i södra delen af området i kinder och på kalkhaltig

mark. Den är norrut anträffad ända till Kuopio, Pielisjärvi och

Jalguba (c. 63° n. br.). — Af var. columna Cl. har jag sett ett

på Högland af Sievers taget exemplar.
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[Ferussacia arctkci W.y

West. Faune mal. aret. (sep.) p. 2. — Nachr. bl. d. D. Malakoz. Ges.

1889. p. 169.

Denna art anföres af Westerlund från »Lapponia ros-

sica ad Kitza in peninsula Kola». Förekomsten af en med la-

meller försedd Ferussacia på Kola halfön förefaller så egen-

domlig att en bekräftelse af fyndet erfordras (Jämf. Nachr. bl.

1. c). — Släktet Ferussacia förekommer f. ö. i NO-Afrika och

på en del af de Atlantiska öarna.

Succinea (Neritostomä) pufris L.

Midd. p. 408—409. —Nord. & Nyl. p. 9; pl. I f. 2. — Nyl. Bidr. p.

130. — Kessler p. 72. {S. amphibia). — West. Exc.-f. p. 35. (Sf. putris).

— Syn. p. 83.

Allmän åtminstone i områdets södra och mellersta delar

och utbredd öfver hela området.

Förekommer på allehanda fuktiga lokaliteter ss. stränder,

starrängar, diken, saliceter, m. m.

Al. Eckerö: Storby. Finström: Prästträsket; Brandsböle

träsk; Grelsby, Geta: Bolstaholm (H. H.). Jomala: Torpby (K.

M. L.); Mariehamn (R. S.); Ramsholmen {A. L.). — Ab. Vill-

näs (E. N.). Nystad (H. S.). Sammatti (O. N.). Karislojo. Lojo

(A. L.). — N. Ekenäs: Tvärminne (E. Häyrén). Ingå (A. Salava).

Esbo: Gåsgrundet (A. W.); Rysskär (K. M. L.). Helsinge: Härto-

näs; Dickursby. Borgnäs: Kotajärvi. (H. N.) Mäntsälä: Ongima

träsk (coll. Nord.) Sibbo: Nevas. Rorgå: Gammalbacka äng (G.).

Högland (M. Rrenner; R. S.). — Ka. Viborg. St. Andrese

(A. J. S.). — Ik. Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Muola. Kivi-

nebb (A. J. S.). — St. Birkkala (Simming). Yläne (K. M. L.).

Björneborg (R. B.). — Ta. Sysmä (K. V. Unonius). Riihimäki

(A. L.). Sa. Jorois (O. L.). — Kl. Ruskeala (H. Z.). — 01. Gorki.

Vosnjessenje (Pi. S.). [Sermaks (B. P.)]. — Tb. Jyväskylä (G.

B.). Konginkangas. Sumiais. Vesanto (A. L.). — Sb. Leppävirta:

Vokkola (K. M. L.). Ivuopio (M.; K. M. L.); Hirvilaks (M.). Nil-

siä (K. M. L.). Idensalmi (A. H. P.). — Kb. Joensuu: Linnun-

niemi. Kontiolaks: Puso. Pielisjärvi: Koli (W. A.). — On. Sao-
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neshje: Tolvoja (B. P.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Ob.

Uleåborg: llosaaret. Kiiminki (M.). Kemi (A. R.). Ijo (S. Nord-

berg). — Ks. Kuusamo (W. Nyl. R. M. St.; O. N.). — Lkem.

Kittilä: Domarebostället (J. A. S.). Kuolajärvi: Tuntsa (A. R.).

— Im. Umba (K. M. L.; G. Selin). — Lv. Varsuga (K. M. L.;

Kl. Edgren). Kaschkarantsa. Tetrina (K. M. L.).

Utbredd öfver hela Skandinavien. I Ryssland ända till

Petersburg, Novaja Ladoga och Arkangel i N. —

fSuccinea (Neritostoma) parvula Pascal./

West. Syn. p. 84

En kollekt från Kuopio har VVes ter lund bestämt såsom

tillhörande ofvannämnda art. Det är mig dock icke möjligt att

uppfatta denna snäcka annorlunda än ss. en form af S. putris.

Succinea (Amphihma) pfeifferi Rossm,

Midd. p. 408 {S. putris delvis). — Nord. & Nyl. p. 10; pl. 1. f.

3 (S. Pfeifferi). — Nyl. Bidr. p. 131. — Kessler p. 72 (S. amphibia = S.

putris -\- S. pfeifferi). — West. Exc.-f. p. 35. — Syn. p. 85.

Utbredd öfver hela området.

Vistas på mycket våta lokaliteter, hälst vid stränder bland

uppkastad säf och vass, på stenar, m. m. ofta öfverstänkt af

vågorna.

Al. Finström: Brandshöle; Grelsby. Hammarland: Präst-

träsket (H. H.). Jomala (K. M. L.; H. H.). — Ab. Sammatti

(O. N.). Lojo (A. L.). — N. Ekenäs (E. Häyrén). Esbo: Löfö. m.

fl. holmar. (K. M. L.). Borgnäs (H. N.). Borgå ås utlopp (coll.

Nord.; G.). Fredrikshamn: saltsjöstrand (O. N.). — Ik. Kuolema-

järvi. Nykyrka. (A. J. S.). Pyhäjärvi, stranden af Ladoga (A. L.). —
St. Björneborg »ängar och diken» (R, B.). — Ta. Hollola: Lah-

tis (U. F. M.). Luhanko (O. N.). — Sa. Jorois (O. L.) — Kl.

Jaakimvaara, stranden af Ladoga (A. L.). .— Oa. Vasa (Nyl.

Bidr. p. VM.). — Tb. Jyväskylä (G. B.). Konginkangas. Viita-

saari (A. L.). — Sb. Kuopio: Pitkälahti; Jynkkä (K. M. L.). —
Kp. Rukajärvi (K. E. S.). — Ob. Uleåborg (M.). Ijo (S. Nordberg).

Torneå (H. N.). — Im. Umba (G. Selin). — Lv. Varsuga. Kus-
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räka (K. M. L.)- — Li. Mellan Fatsjokis utlopp ur Enare och

Kajakoski. Pitkäjärvi sjö, vid stranden. (H. N.).

På den Skandinaviska halfön är den anträffad ända till

Tromsö och Muonioniska i svenska Lappmarken. - I Ryssland

är Petersburg den nordligaste fyndorten —

Carychium minimum Mull.

Nord. & Nyl. p. 46; pl. III, f. 37 (Auricula). — Nyl. Ridr. p. 136.

— West. Exc.-f. p. 38 (Carychium). -— Syn. p. 90.

Förekommer i kalktrakter på spridda ställen ända upp

till Kiiminki (N om 65°).

Vistas bland mossa (ej Sphagniim), under multnande löf

o. kvistar, etc. på mycket fuktiga ställen, isynnerhet vid källdrag,

men äfven på gungfly, vid bärgrötter, m. m.

Al. Finström: Grelsby (H. H.); Godby (M.). Jomala: Träsk-

stranden (M.). Geta: Bolstaholm (G.). Saltvik: Haraldsby; Brands-

böle (H. H.). — Ab. Pargas [Nyl. Bidr. p. 136.]. Lojo. Karislojo

(A. L.). ~ N. Mäntsälä (A. E. N.); Frugård, Kalkkisaari (coll.

Nord,). Borgå skärgård [Nyl. Bidr. p. 136] Borgå: Molnby kalk-

brott (G.). — Ik. Kuolemajärvi: Muurila; Tammijoki. Nykyrka:

Kelola. Kivinebb: Tammenselkä (A. J. S.). — Sb. Kuopio: »Malja-

joki; Juonionlaks, Kalkkisaari (M.); Puutosmäki by, Kotasaari,

Jynkkä (A. H. P.). — Ob. Kiiminki: Jolosniitty (M.). — Ok. Pal-

tamo: Melalahti, »Paavolan rantaniitty» (M.).

I Skandinavien är den anträffad ända till mellersta Norge

och Östersund i Jämtland (c. 63° n. br.). — I Ryssland är den

funnen vid Petersburg, i Östersjöprovinserna, Moskva, Polen och

Charkof. —

Amphipeplea glutinosa Miill.

Midd. p. 406. -- Nord. t\: Nyl. p. 49; pl. Ill, f. 40. — Nyl.

Bidr. p. 136. — Kessler p. 7.3. — West. Syn. p. 90.

Allmän — teml. allmän uti hela Finland. Uti Lappland är

den nordligast anträffad vid Ivalojoki, Koppelo (nära 69° n. br.),

hvarför det är antagligt, att den är utbredd öfver hela området.

— Anmärkningsvärdt stora äro exemplaren från Kianto (Ok.):

längd 17 mm., br. 14 mm.; mynningens längd 15, br. 10 mm.
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Förekommer uti grunda, leriga eller igenväxande vikar af

sjöar, men äfven i åar, åmynningar, etc.

Al. Eckerö (J. Lydecken). Finström (H. H.). — Ab. Letala

(K. M. L.). Karislojo. Lojo (A. L.). — N. Vekkelaks ((3. N.). —
Ka. Viborg (Holmberg; A, J. S.). — Ik. Björkö. St. Johanne.s.

Kuolemajärvi. Nykyrka. Kivinebb (A. J. S.). — Sa. Rantasalmi

(A. W.). »Saimen^ [N. & N. p. 50]. — Kl. Sordavala: Kirjava-

laks (B. P.). — Tb. Jyväskylä (G. B.). Viitasaari. Sumiais (A. L.).

— Sb. Kuopio: Kallavesi (K. M. L.). Jorois (O. L.). — On. Tiudi

(J. S.). Jalguba o. Kondoboscheski vikar af Onega [Kessler p.

93.] — Ok. Kajana. Hyrynsalmi. [E. Nyl, Bidr. p. 136]. Suomus-

salmi: Kianta [A. J. Malmgren]. — Ob. Ijo (S. Nordberg). —
Ks. Kuusamo (»Nyl.» R. M. St.). — Lv. Varsuga (K. M. L.). —
Li. Ivalojoki, Koppelo, strandputtar (B, P.).

I Norge är arten icke anträffad; i Sverge är den funnen

till Dalarne o. Jämtland; i Ryssland till Petersburg.

Limncea (Lymnus) stagnalis L.

Midd. p. 405. — Nord. & Nyl. p. 51; pl. Ill, f. il a, b. c (Lym-

naus). — Nyl. Bidr. p. 137. — Kessler p. 73. — West. Exc-f. p. 38. —
Esmark. Aret. Norv. p. 100. — Moll. Norw. 114. — Nordqv. p. 98. (f. hal-

tica Lindstr.) — West. Syn. p. 91. — Stenroos, p. 60. — Olsson p. 24.

— Levander. Materialien III, p. 20. (var. livonica Kob.)

Utbredd öfver hela området.

Förekommer allmänt uti sjöar, träsk, floder, åar, bäckar,

etc, äfvensom uti Östersjöns brackvatten.

Anm. Den stora mängden formmodifikationer, som af

denna art förekommer, kan man gruppera omkring några få

typer: den normala formen, samt å ena sidan f. horealis ^ouTg.

med något förkortad spira, allmän i våra större sjöar, och f.

lacustris Stud. (incl. f. nordmanni W.) med mycket kort spira,

bäst utpräglad uti de stora och öppna sjöarna Ladoga, Pyhä-

järvi och Enare; å den andra sidan f. subulata W. med mycket
utdragen spira. Denna variation uti spirans längd tyckes ej,

såsom man måhända af namnet yhorealis» kunde sluta, stå i

direkt sammanhang med det boreala klimatet, utan är be-

roende af vattendragets beskaffenhet, och detta — i likhet med
hvad förhållandet är uti sydligare länder — sålunda, att små
vattensamlingar och rinnande vatten alstra långt utdragna former,
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större och djupare sjöar med strakt vägsvall däremot åstad-

komma en gradvis förkortning af spiran. Detta bevisas bl. a.

däraf, att medan t. ex. i Keitele-sjö en kort horealis-form finnes,

i strandputtar och bäckar något stenkast därifrån individer med
alldeles normal spira förekomma. Ett ännu tydligare språk tala

några uti Kolari Lappmark (Naamijoki) vid c. 67 '^ n. br. tagna

exemplar, som närma sig f. subulata W. — En mycket karakteris-

tisk varietet bildar brackvattensformen v. balthica Lindstr. (incl.

v. hottnica Cl. och v. Uvonica Kob.). — Att exemplaren från en
del lappska fyndorter äro synnerligen tunnskaliga, kan jag icke,

såsom Westerlund gör, tillskrifva köldens direkta inflytande,

utan tror jag, att detta förhållande närmast står i samband
med de resp. ståndorternas torftighet och där rådande ringa

näringstillgång. Från flere lokaler i Lappmarken (ända till omkr.
69° n. br.) har jag äfven sett exemplar, som, hvad skalets fast-

het beträffar, fullkomligt likna exemplar från den sydligaste

delen af landet.

Al. Alandshaf (E. Nyl.). Finnström. Geta. (H. H.) Jomala:

Torpby (K. M. L.) Saltvik (M.). Sund: Finnby (K. M. L.). — Ab.

Hiitis: Vänö [Nordq. p. 99.]. Pargas (M.). Sagu: Paddais. Pemar.

Piikkis (H. H.). Tenala (E. J.). Kiikala (K. M. L.); Sammatti

(O. N.). Lojo sjö (A. v. N.). Karislojo. Nummis. Vichtis (A. L.).

— N. Kyrkslätt (M.). H:fors och Esbo skärgård (K. M. L.); Grå-

hara båk, i hafvet (A. v. N.). Borgå (coll. Nord.). Borgå-

Pernå skärgård (E. J.). Högland (K. S.). Thusby: Träskända (K.

M. L.). Nurmijärvi (K. E. S.). Mäntsälä (A. E. N.). Borgnäs (H.

N.). — Ka. Sippola (O. N.). Viborg. St. Andreaa (A. J. S.). —
Ik. St. Johannes. (O. N.; A. J. S.). Björkö. Kuolemajärvi. Ny-

kyrka. (A. J. S.). Muola (J. S.; A. J. S.). Räisälä. Kivinebb.

(A. J. S.). — St. Honkilahti: Koskeljärvi (K. M. L.). Björneborg.

R. B.). — Ta. Sysmä (K. J. V. Unonius). Luhanko (O. N.). —
Sa. Jorois (O. L.). Sääminki (M.). Lappvesi (A. J. S,). — Kl.

Kronoborg: Ladoga (E. J.). Valamo: Ladoga (A. v. N.). Jaakim-

vaara: Ladoga (A. L.). — 01. Gorki (R. S.). -— Oa. Alavo (M.

v. Essen.). — Tb. Jyväskylä (G. B.). Konginkangas. Sumiais,

Vesanto. Viitasaari. allm. (A. L.). — Sb. Kuopio: Jynkkä; Har-

jula; Kallavesi; etc. Nilsiä (K. M. L.). Suonnejoki (T. L.). Tuus-

niemi (K. M. L.). — Kb. Joensuu: Linnunniemi. .Juuka: Ahmovaara,

Mölönjärvi (W. A.). — Oll. Velikaja guba (B. P.). — Om. Pyhäjärvi

(K. K. L.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Ob. Torneå. (H. N.).
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— Ks. Kitkajärvi (O. N.)- Kr.usamo (W. Nyl. R. M. St ; O. N.).

— Lkem. Seurujärvi (J. A. S.). Kuolajärvi (E. T. Nyholm.).

Kolari: Naamijoki (H. X.). Kuolajärvi: Yli Kuolajärvi; Ahkiojärvi;

Aapajärvi; Kursujärvi; Mukkulanjärvi (A. R.). — Im. ömba (K.

M. L.). — Lv. Olenitsa. Kusomen (K. M. L.). — Li. Ivalojoki:

Kultala (H. N.); Koppelo strandputtar {B. P.). Enari (Nyl. & Gadd.).

Enare sjö: Kessniemi (B. P.). Tscharminjargan nokka, stranden

af Enare sjö. Enare socken: Kaamasjoki, Kalajoki och Suu-

järvi (H. N.). Patsjoki: vid Maito och Hakokoski forsar; Saari-

koski. Patsjoki ofvanom Skoltefors (H. N.); Syd-Varanger: Pas-

vig elv vid »Gadde-luobbal» (»Katalombola») [Esmark Aret. Norw.

p. 100.] — Lt. nedre Lutto, allm. (enl. meddelande af B. P.).

Arten är f. ö. utbredd öfver hela den Skandinaviska half-

ön och i Ryssland nordligast anträffad vid Arkangel.

Limncea (Gulnaria) ovata Dr.

Midd. p. 405. — Nord. & Nyl. p. 54— r)6; pl. IV, f. 43 {Lymnanis

ovatus, L. vulgaris, L. baWiicus). — Nyl. Bidr. p. 187. — Kessler p. 73.

— West. Exc.-f. p. 40—41 {L. lagotis, L. ovata). — Nordqv. p. 99. —
West. Syn. p. 99 (L. lagotis, L. niucronata, L. ovata). — Stenroos p. 60.

— Levander Materialien III, p. 21.

Uti en stor mängd olika, men i hvarandra öfvergående

former spridd öfver hela vårt område.

Förekommer uti sjöar och floder, m. m. äfvensom uti

hafvet.

Al. Eckerö (M; R. S; A. L.) Finström: Emkarby (R. S.).

Saltvik: Haga (K. M. L.). Sund (M.). Sottunga: Måshaga [Nordq.

p. 99. J. Degerö i hafvet (A. L.). — Ab. Nagu. Hiittis: Vänö.

[Nordq. p. 99J. Pargas (M.). Abo (H. Lagermarck; G.). Pemar

(H. H.). Nystad (H. S.). Sammatti (O. N.). — N. Ekenäs (A.

E. N.); Tvärminne (E. Häyrén). Ingå skärg. (E. Nyl.). H:fors.

Esbo skärgård. Helsinge (K M. L.). Borgå (coll. Nord.). Högland

(E. Nyl.). Nurmijärvi (K. E. S.). Borgnäs. (H. N.). ~ Ka. Viborg:

Viborgska viken. St. Andrea': Vuoksen (A. J. S.). — Ik. St.

Johannes (O. N.). Pyhäjärvi sn: Ladoga (H. L.). Björkö. Nykyrka.

Kuolemajärvi. Kivinebb. Muola. Räisälä (A. J. S,). — St. Honki-
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lahti: Koskeljärvi. (K. M. L.). 13jörneborg (R. B.). — Sa. Jorois

[amx>l<B aff.) (O. L.). Sääminki: Pitkälaks (A. H. P.). Villman-

strand (M.), — Kl. Ladoga vid Jaakimvaara (A. L.). — 01.

Mjatusova. (iorki (H. S.). Kalajoki (J. I..). — Oa. Alavo (M.

v. Passen). — Tb. Jyväskylä: Tuulansuu (G.). Keitele och kring-

liggande sjöar, allm.: Konginkangas. Sumiais. Vesanto. Viila-

saari (A. L.). — Sb. Kuopio trakten, många lokaler, Tuusniemi:

Tiuisjärvi (K. M. L.). — Kl. Joensuu. Kontiolaks: Puso (W. A.).

— On. Petrosavodsk (K. M. L.). »Onega;> (J. J. L.). — Om.

Pyhäjärvi (K. M. L.). Pedersöre i hafvet (C. W. Fontell). — Ob.

1'leåborg (M.). Karlö. Ijo (S. Nordberg). Kemi kyrka (puttar vid

elfstranden) (M.). Torneå elf vid: Torneå; Nedertorneå: Alavo-

jakkala; Öfvertorneå: Kuivakangas (H. N.). — Lkem. Kittilä:

Seurujärvi (J. A. S.); Kitinen mell. Köngäs o. Sodankylä kyrka.

Ounasjoki: mell. Tepasto o, Kurkiovaara i Kittilä; mell, Kurkio-

vaara o. Kyrö; Riikonkoski fors; mell. Kongäs o. Tepasto. Pal-

lasjärvi. Muonio: Liepimäjärvi ; Muonio elf; Vihanto. Kolari:

Naamijoki (H. N.). Kuolajärvi: Yli-Kuolajärvi, Ahkiojärvi, Kutujärvi,

Tenniojoki, Mukknlanjärvi, Onkamojärvi (A, R.). Enontekis: Käk-

kälänjoki (H. N.). — Lv. Kusräka (K. E.), — Le. Enontekis: Palo-

joensuu (H. N.). — Ll. Ivalojoki: Koppelo, strandputtar (B. P.);

Kultala (H. N.). Enare sjö (B. P.). Patsjoki: mell. utloppet fr.

Enare och Rajakoski; Maito- och Hakokoski; mell. Vaggetema-

jaure och Rajakoski; Saarikoski; Syd-Varanger strax ofvanom

Skoltefors. Kaamasjoki, Kalajoki och Suujärvi sjö. (Nuolasjoki,

biflod till Anarjoki i Norge); Anarjoki; Vuontisjärvi; Tana elf:

mell. Utsjoki mynn. o. Alaköngäs fors (H. N.). — Lt. I en fjäll-

sjö vid Port Vladimir (K. M. L.).

F. ö. uti hela Skandinavien; i Ryssland ända upp till

Arkangel.

Limncea (Gulnaria) auricularia L. (incl. L. ampla Hartm.).

Midd. |). 404. — Nord. & Nyl. p. 53; pl 111, f. 42. — Nyl. Bidr.

p. 137. — West. Exc.-f. p. 39. — Syn. p. 95 (L. auricularia. L. ampla). —
Levander Materialien III, p. 21.

Arten har sin hufvudsakhga utbredning uti landets sydli-

gaste del, men förekommer ända upp till Kuolajärvi Lappmark

(c. 67^ n. br.).
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L. auriadaria är en typisk sjöform. Den vistas vid gräs-

rika stränder, men äfven på klippor, stenar, trävärk, etc.

Al. Finström: Emkarby (H. H.). Geta: Bolstahoim (T. Ren-

vall). Jomala träsk.; Torpby träsk (K. M. L.). — Ab. Sagu:

Paddais (H. H.). Kiikala: Kirkkojärvi (K. M. L.). Lojo sjö (E. J.).

Vichtis: Hiidenvesi (A. L.). — N. Kyrkslätt: Kärsämäki (Meri-

läinen in coll. M.). Helsinge: Vanda åmynning (K. M. L.). Ut-

loppet af Borgå å (coll. Nord.). — Ka. Viborgska viken (A. J.

S.). — Ik. St. Johannes (O. N.). Nykyrka: Kuujärvi; Rautajärvi;

Vammeljoki. Muola: Punnusjoki. Kivinebb: Sormoja; Ikolanjärvi;

Vammeljoki (A. J. S.); Vammelsuu (M.). — St. Laitila: träsket

vid kyrkan (K. M. L.). Uskela: Muurila, Ylijärvi (T. Renvall.).

Björneborg: Ytterö, vattenputt och dike (R. B.). — Sa. Jorois

(O. L.). — Kl. »Ladoga». (H. B.). Uguniemi [Nyl. p. 137.) —
01. Lososinnaja (J. L.). — Sb, Nilsiä: Västinniemi by, Taival-

lahti bäck (K. M. L.). — Lkem. Kuolajärvi: Sälla, Mukkulanjärvi

(A. R.). — ?lm. »Veskonine et Lueschjaure» (Lujaur?) [West.

Syn. p. 95.].

I Norge är arten funnen endast uti den sydligaste delen,

i Sverge nordligast vid Husby i Dalarne (något N. om 60° n.

br.), i Ryssland nordligast vid Petersburg.

Limncea (Oulnaria) ijeregra Miill.

Midd. p. 406. — Nord. & Nyl. p. 57; pl. IV f. 44. — Nyl. Bidr.

p. 137. — Kessler p. 74. — E sm ark Moll. Norw. p. 117. — West. Exc.-f.

p. 41. — Syn. p. 103. — Stenroos p. 60. — Levander Materialien III, p. 21.

Utbredd ända till områdets nordligaste delar, tyckes den

vara allmännast i SO, och traktvis alldeles saknas; så t. ex.

fann jag den ingenstädes uti trakterna omkring Keitele sjö.

Vistas i allmänhet i polar och dammar, men förekommer

enligt Kessler äfven i Onega och Ladoga.

Al. Sund (K. M. L.). — Ab. Åbo: Kobetet (G.). Virmo:

Vehmalais (K. M. L.). Sammatti (O. N.). Lojo (A. L.). — N.

Esbo skärgård. H:fors. (K. M. L.). Helsinge. Borgnäs (H. N.)

Mäntsälä (A. E. N.). Högland (R. S.): — Ka. Viborg. St. Andresje
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(A. J. S.). — Ik. Nykyrka: Rautajärvi. Björkö: Römpötti, i hafvet.

St. Johannes, i hafvet. Kuolemajärvi. Muola: Siuilanjärvi; Perk-

järvi; Yskjärvi. Kivinebb: Polvijärvi; Rajajoki; Joutselkä (A. .1.

S.). Konevits (W. Nyl. R. M. St.). — St. Yläne (K. M. L.). —
Ta. Luhanko (O. N.). Sysmä (K. J. W. Unonius.). Nastola (A. .T.

S.). — Sa. Rantasalmi (A. W.). Jorois (O. L.). — Kl. Jaakim-

vaara (W. Nyl. R. M. St). Salmis. Mantsinsaari [Kessler p. 27J.
—

01. Vesnjessenje (R. S.). Salmis (A. W.). — On. Jalguba. Kischi.

Velikaja Guba. Schungu (B. P.). Surna (K. M. L.). M. allm. enl.

Kessler [p. 47.]. — Lkem. Kuolajärvi; Sälla, Mukkulanjärvi (A.

R.). — Im. Umba (K. Edgren in coll. H. H.). — Lv. Olenitsa. Var-

suga. Kusräka (K. M. L.).

I Norge anträffad ända till Vestfinmarken; i Sverge till

den nordligaste delen; i Ryssland till Arkangel.

Limncea (Limnophysa) palustris Miill.

Midd. p. 406. — Nord. & Nyl. p. 57-58; pl. IV, f. 45, 46. {L. pa-

lustris, L. fuscus). — Nyl. Bidr. p. 137 (L. j^alustris). — Kessler, p. 74

(L fusca). — West. Exc.-f. p. 42. — Esmark, Moll. Norw. p. 117. —
Nordqv. p. 99 (f. fusca). — West. Syn. p. 105. — Stenroos p. 60. —
Leva n der Materialien III, p. 21 (v. litoralis W.)

Utbredd öfver hela området.

Förekommer i större och mindre vattendrag, såväl stilla-

stående som långsamt flytande, dock undviker den starkt vågsvall

och håller sig gärna till igenväxande stränder med riklig moss-

vegetation och humusbildning. — Allmännast tyckes den vara

uti områdets syd-östra delar.

Ab. Eckerö: Finnbo (E. Nyl.). Finnström (H. H.). Jomala

(M). Mariehamn (K. M. L.). — Ab. Åbo (coll. Nord.; K. Tigerstedt).

St. Marie (H. Lagermarck). Nystad (H. S.). Tenala (E. J.). Karis-

lojo. Lojo. Vichtis (A. L). — N. Ekenäs: Tvärminne (E. Häyrén).

Esbo skärgård. Helsingfors. Helsinge (K. M. L.). Borgå—Pernå

skärgård (E. J.). Fredrikshamn, hafsstrand. Veckelaks (O. N.).

Högland (R. S.). - Ka. Viborg. St. Andreae (A. J. S.). — Ik. St.

Johannes (O. N.). Björkö. Kuolemajärvi. Nykyrka. Kivinebb.

Muola. Räisälä (A. J. S.). Pyhäjärvi: Sortanlaks (H. L.). — St.
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Björneborg: Kumo elf (R. B.). — Ta. Luhanko (O. N.). — Sa.

Lappvesi: Sairaa (A. J. S.). — Kl. »Ladoga» (H. B.). Kronoborg

(E. J.). Iinpilaks: Uuksunjoki (H. Stenberg). — 01. Gorki (R. S.).

Nikola (J. L.). Vosnjessenje (R. E.). — Oa. Sideby [Nordqv. p.

99]. — Tb. Allm. i Keitele o. kringliggande vattendrag: Kongin-

kangas. Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). — 8b. Heinävesi:

Palokki (M.). Jorois (O. L.). Suonenjoki (T. L.). Leppävirta. Maa-

ninka (K. M. L.). Kuopio trakten, talr. lokaler (K. M. L.). — Kb.

Joensuu (W. A.). — On. Velikaja Guba; Schungu; Kosraosero

(B. P.). »Onega sjön» (G. Nyberg). Tiudi (J. S.). —- Om. Peders-

öre i hafvet (G. W. Fontell). — Ob. Ijo (S. Nordberg). Uleåborg.

Kiiminki (M.). Torneå. Nedertorneå: Alavojakkala (H. N.). —
Lkem. Kittilä: Seurujärvi (J. A. S.). Ounasjoki: Kittilä, Riikon-

koski (H. N.). Kuolajärvi (E. Nyholm). — Lm. Cmba (K. E.; K.

M. L.). — Lv. Tetrina. Varsuga (K. M. L.). — Lp. Tschapoma

(K. M. L.). — Li. Ivalojoki: Koppelo, strandputtar (B. P.). Kaamas-

joki, Kalajoki o. Suujärvi i Enare sock. (H. N.), Tscharminjar-

gan nokka, vid stranden af Enare sjö (B. P.). »Inari» (J. S.; Nyl.

et Gadd). Patsjoki (B. P.); Mell. utloppet fr. Enare och Raja-

koski; Syd-Varanger strax ofvanom Skoltefors; Maito- o. Hako-

koski; Saarikoski (H. N.).

På Skandinaviska halfön förekommer den ända till de

nordligaste delarna. — I Ryssland är den allmän och anträffad

ända till Arkangel i N.

Limncea {Limnophysa) truncatula Miill.

Nord. & Nyl. p. 59; pl. IV, f. 47 (L. minutus). — Nyl. Bidr. p. 137.

— Kessler p. 74 {L. truncatula) — West. Exc.-f. p. 43. — E sm ar k,

Moll. Norw. p. 118 — West. Syn. p. 108.

Utbredd öfver hela området (funnen vid c. 70° n. br.)

Förekommer i allehanda små vattensamlingar, t. ex. mel-

lan tufvorna på starrängar, i diken, polar, etc. Då dessa uttorka,

kryper den under på bottnat befintliga löf, vedbitar o. dyl. för

att afvakta gynnsammare tider.

Anm. Det förefaller mig ganska sannolikt, att L. truncatula

eller åtminstone en del af de vanligen till denna art räknade
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formerna i likhet med hvad Brockmeier^ anser, är att betrak-

tas såsom en svältfödd form af L. palustris.

Al. Finström (T. Renvall; H. H.). Jomala: Ramsholmen

(A. L.). — Ab. Pargas: Lofsdal (R. R.). Lojo. (A. L.). — N. Ingå

[N. & N. p. 60.]. Helsinge: Malm (T. Renvall). Borgnäs (H. N.).

Vekkelaks (O. N.). — Ka. Viborg (A. J. S.). — Ik. St. Johannes:

Revonsaari. Kivinebb: Rajajoki. (A. J. S,). — Ta. Luhanko

(O. N.). — Sa. Lappvesi (A. J. S.). Sääminki (W. W.). Ranta-

salmi (A. W.). — Ki. Ruskeala (M.). — Tb. Jyväskylä: Jokela,

pöl (G.). Viitasaari (A. L.). — Sb. Heinävesi: Palokki (M.) Kiio-

pio, flere lokaler (M.; K. M. L.). — On. »Saoneshje» (B. P.).

Petrosavodsk: Präsna (U. F. M.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.).

—

Ob. Kiiminki: landsvägsdike (M.). Nedertorneå: Alavojakkala (H.

N.). — Im. »Imandra» (R. E.). — Lv. Olenitsa (K. M. L.). Var-

suga (K. E.). Kiisräka. Kaschkarantsa (K. M. L.). — Li. Enare:

Tscharminjarga, under löf (B. P.). Skietsemjoki, i puttar vid

stranden (H. N.). Patsjoki (B. P.); Maito- & Hakokoski (H. N.).

Neiden [Nyl. p. 137].

L. trimcatula är funnen uti hela Skandinavien och i

Ryssland anträffad ända till Arkangel i N.

Physa fontinalis L.

Midd. p. 407. — Nord. & Nyl. p. 47; pl. III, f. 38. — West. Exc.-f.

p. 44. — Syn. p. 110 {Ph. fontinalis, Ph. semiglobosa). — Stenroos p. 60.

— Levander Materialien III, p. 21 {Ph. fontinalis, Ph- semiglobosa)-

Ej sällsynt i södra delen af landet. De nordligaste fynd-

orterna äro: Geta, Villnäs, Vichtis, Nurmijärvi, Nastola, Kirjava-

laks och Tiudi (nära 63° n. br.).

Förekommer i åmynningar, vegetationsrika vikar, etc. samt

äfven i brackvattnet vid våra kuster, där den tillsamman med

Mytilus o. a. hafsdjur ofta anträffas på Fucus-

Al. Eckerö (R, S.). Finström. Hammarland. Geta (dels i

hafvet, dels i träsk) (H. H.). Sund. Saltvik (K. M. L.). — Ab.

Villnäs: Lehtis (E. N.). Sammatti (O. N.). Lojo: Skraatila (A. L.).

1 Brockmeier, H. Ueber Siissvvasser-Moll. der Gegend von Plön.

Forschungsber. a. d. Biol. Station zu Plön. Th. 3. 1895 p. 202.

7
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Vichtis [N. & N.] — N. Pojo skärgård [N. & N.]. Ingå skärgård

{Ph. semiglobosa W.) (E. Nyl.). Esbo skärgård (K. M. L.); Drumsö
(coll. Nord.). H.-fors; Vanda åmynning (A. L.). Sibbo (hafvet) (E.

Nyl.). Borgå å (coll. Nord.). Högland: i hafvet (R. S.). Träskända:

dammar vid stationen (K. M. L.). Nurmijärvi (K. E. S.). Borgnäs

Laha fors. [N. & N.]. — Ka. Viborg (A. J. S.). — Ik. Björkö.

St. Johannes. Kuolemajärvi. Nykyrka (A. J. S.). — Ta. Nastola

(A. J. S.). — Kl. »Ladog. karel.» (H. B.). Kirjavalaks (J. S.).

Impilaks (A. W.). - 01. Kalajoki (J. L.). — On. Tiiidi (J. S.).

I Sverge är arten anträffad ända till Dalarne i N, i Ryss-

land till Petersburg. Den är cirkumpolär.

Physa (Aplexa) hypnorum L.

Nord. & Nyl. p. 48; pl. Ill, f. 39. — Sahlb. p. 116. — Leopold,
Medd. Soc. pro F. et Fl. f. H. 1, p. 122. — West. Exc.-f. p. 45. — Syn. p. 111.

Här och där i södra delen af landet. På Åland och i

01. och On. tyckes den vara allmännare. Dess nordligaste

fyndorter hos oss äro: Eckerö, Kalvola, Jorois, Tiudi (nära

63° n. br.).

Förekommer enl. Nord. & Nyl. på Åland i »diken, smärre

bäckar och kärrpölar.» Silfvenius har i Nastola tagit den uti

träsk, och på denna ståndort torde den i allmänhet främst böra

eftersökas.

Al. Eckerö (B. S.). Jomala: Ytterby i ett kärr (E. Nyl.). —
Ik. »Ej sällsynt» [Sahlb.]. Räisälä, ur dike och putt (A. J. S.). —
Ta. Kalvola (E. Domander). Lahtis [Sahlb. p. 116]. Nastola, i ett

träsk (A. J. S.). Lammi »i gyttjepöl» (C. Leopold). — Kl.

Ruskeala (H. Z.). — Kl. »Ej sällsynt» [Sahlb.]. — 01. Mjatusova

(R. S.). Vosnjessenje (R. E.). — Sb. Jorois (O. L.). — On. Tiudi

(J. S.). Kischi (B. P.).

I Sverge är den utbredd ända till Dalarne, i Byssland till

Petersburg. — F. ö. är den cirkumpolär och uppnår i Sibirien

7372° n. br.
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Planorbis (Coretus) corneus L.

Midd. p. 403. — Nord. & Nyl. p. 60; pl. IV, f. 4s. — Nyl. Bidr.

p. 137. — Bourguignat. Rev. zool. 1859, p. 516 {Pl. Nordenskiöldii). —
Sa 11 Ib. Allt. p. 317. — Kessler p. 72. — West. Fauna 1873 p. 273 (Fl.

corneus, Pl. ammonoceras). — Exc.-f. p. 46. — Syn. p. 112 (Pl. corneus., Pl.

elophilus v. ammonoceras).

Planorbis corneus har hos oss sin hufvudsakHga utbred-

ning i SO, uti sjöarna Onega och Ladoga och de med dem
sammanhängande vattnen, där arten öfverallt är allmän. Imatra

har den dock säkerligen icke öfverskridit. Dess förekomst uti

Saima-vattnen bör förklaras på annat sätt. Redan Norden-
skiöld och Nyländer omtala arten 1856 från Viborg. Där-

emot omnämna de icke denna i ögonen fallande form från

Saimen, oaktadt de ägde molluskmaterial från denna sjö. Då
de första uti Saima-vattnen tagna exemplaren härleda sig från

år 1877, då Mela och Buddén insamlade arten uti Kallavesi

vid Kuopio ångbåtsbro och den förre dessutom fann den

vid Villmanstrand, då vidare arten för närvarande endast är

känd från städer, som utgöra hufvudpunkter i ångbåtstrafiken,

och där uppträder i mängd, medan den saknas uti rikliga kol-

lekter från andra delar af Saimen (t. ex. Jorois och Rantasalmi),

så tvekar jag ej att uttala den förmodan, att ifrågavarande
art inkommit till Saimen först genom den år 1858 öpp-

nade Saima-kanalen, och att densamma allt fortfarande är

stadd uti spridning därstädes. — Dessutom har arten ännu tre

andra utbredningsområden i Finland. Viktigast af dessa är före-

komsten uti Lojo sjö och det därtill hörande vattensystemet. —
Vidare finnes den i Kumo elf vid Björneborg och i Kumo s:n.

Öfver forsarna i denna älf tyckes den dock ännu ej hafva hun-

nit, — Slutligen har den med vattenväxter inkommit till dam-

men i botaniska trädgården i Helsingfors. — Af artens hela

uppträdande tyckes framgå, att densamma mycket sent har in-

kommit till vårt land och att den f. n. är stadd i framåtryckande,

hvilket genom de hfliga vattenkommunikationerna betydligt

främjas.

Planorbis corneus förekommer i vatten af alla slag, såväl
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stillastående som rinnande, och undviker endast stränder med

öppet vågsvall äfvensom stridare strömmar.

Anm. Det är mig icke möjligt att från Pl. corneus skilja

Pl elophilus v. ammo7ioceras VV. [Syn. 1. c.]. Båda formerna före-

komma ofta tillsamman, förenade genom en mängd öfvergångar.

Jag kan därför ej anse den senare formen ens för någon håll-

bar varietet.

Ab. Lojo sjö (A. N,; A. L.). Lojo: Horma sjö; Skraatila, Mylly-

lampi (A. L.). Sammatti: Myllykylä (O. N.). — N. Raseborg uti

bäcken nära ruinerna. H:fors, dammen i botan. trädg. (A. L.). —
Ka. Viborg (A. J. S.). — Ik. Muola: Yskjärvi (U. F. M.; A. J. S.).

Nykyrka: Ino, döda exx. uppkastade af hafvet (A. J. S.). — St.

Björneborg (E. R.). Ytterö; Storsand, diken (R. B.). Kumo:

Pitkäjärvi sjö (K. Tigerstedt). — Sa. Villmanstrand (M. 1877).

Lappvesi: Saimen, vid Prestgården (A. J. S. 1899). Nyslott (H.

N). _ Kl. »Ladoga» (W. Nyl.). Kronoborg (E. J.). »Allmän i

Ladoga och kringliggande insjöar och åar» [Nyl. Bidr. p. 137]

Uguniemi [N. & N.]. — 01. »Svir vid nya Sermaks» (K. M. L.)

Vosnjessenje (R. S.). Kalajoki. Petäjäselkä. Schoksu. Ostetschina

Nikola. Latva (=Fabrika) (J. L.). — Sb. Kuopio: Kellolahti (T. L.);

ångbåts kajen (E. J. Buddén 1877);- Kallavesi (M. 1877). — On.

»Lac. Onega» (Gust. Nyberg). Velikaja Guba. Kischi (B. P.).

I Sverge uppträder den i flere skilda områden ända upp

till Jämtland (Storsjön). I Ryssland är den allmän ända till

Arkangel i N.

Planorhis (Tropidiscus) umhilicatus Miill.

Midd. p. 403 {Pl. complanatus). — Nord. & Nyl. p. 63; pl. IV, f.

52 (Pl. marginatus). — Kessler p. 73. — West. Exc.-f. p. 46 (Pl. unibili-

catus). — Syn. p, 13.

Allmän på Åland; m. allm. uti Onega och Ladoga jämte

de till dem hörande vattensystemen. F. ö här och där i Syd-

och Mellersta Finland. Uti Ingå och Pojo samt vid Högland

och Karelska näsets kust är den äfven anträffad i hafvet. —
Nylanders uppgift om dess förekomst i Enontekis beror sanno-

hkt på förväxling med någon annan art.

Förekommer uti vatten af allehanda slag och skyr enl.
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Kessler ej ens för vågsvall utsatta, steniga stränder af Ladoga

och Onega.

Al. Finström: Emkarby; Strömsvik; Godby; etc. (H. H.; R. S.).

Geta: Bolstaholm (G.). Sund: Kastelholm (K. M. L.). — Ab.

Pojo i insjö [N. & N.]. — N. Ingå, i saltsjön [N. & N.j. Högland,

i hafvet (R. S.). — Ka. Fredrikshamn (O. N.). Viborg o. Viborgs

s:n (A. J. S.). — Ik. St. Johannes (O. N.). Björkö, i hafvet,

etc. Nykyrka: Ino, uppkastade af hafvet. Kivinebb: Rajajoki.

Räisälä (A. J. S.). Muola (J. S.); Ysäjoki (A. J. S.). Pyhä-

järvi: Sortanlaks (H. L.). — St. Björneborg: Storsand m. fl.

st., Kumo elf o. diken (R. B.). — Kl. Kronoborg (E. J.).

Valamo (Nyl. Bidr. p. 138). Impilaks: Uuksunjoki (H. Stenberg).

— 01. Salmis (A. W.). Sermaks, i Svir (B, P.). Nikola. Vosnjes-

senje (R. S.). — Sb. Jorois (O. L.). Kuopio [West. Syn.]. — On.

Schungu (R. E.). Tiudi (J. S.). — Le. [? Enontekis-Lappmark,

F. V. Mäklin» (Nyl. Bidr. p. 138)].

I Sverge nordligast funnen i Jämtland, i Ryssland ända

till Arkangel (R. E.).

Planorbis (Tropidiscus) carinatus Miill.

Sahlb. p. 316. — West. Exc.-f. p. -46. — Syn. p. 114

Endast anträffad på några få ställen i SO- och Mellersta

Finland, nordligast vid Kuopio (c, 63° n. br.).

Förekommer såväl i sjöar och träsk som äfven i åar.

Ka. Viborg (A. J. S.). — Ik. Kivinebb: Joutselkä (A. J. S.).

— Ta. Luhanko (O. N.). — Sb. Kuopio: Kallavesi; Jynkkä å;

Riistavesi: Välisalmi träsk (K. M. L.). — On. Jalguba (J. S.,

exemplaret defekt).

I Sverge nordligast funnen i Dalarne, i Ryssland i Estland.

Planorbis (Diplodiscus) vortex L.

Nord. & Nyl. p. 62; pl. IV, f. 51. — Nyl. Bidr. p. 138. — Kessler

p. 7;3. — Sahlb. p. 316. — West. Exc.-f. p. 47. — Syn. p. 115. — T.evan-

der, Materialien III, p. 21.

Förekommer hufvudsakligen i områdets sydöstra del, där

den är allmän i Ladoga och Onega och deras närmaste till-
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flöden, men är västerut anträffad ända till Kökar och norrut

till Kuolajärvi Lappmark (c, 67° n. br.). I största delen af

området uppträder den sporadiskt. Vid kusterna anträffas den

äfven i bräck vattnet.

Arten vistas hälst uti vegetationsrika vikar, i åmynningar

etc, men äfven vid öppnare stränder under stenar, vedbitar

o. dyl.

Ai. Kökar: Klåfskär (R. S.). — N. Snappertuna (A. Salava).

Esbo skärgård. H:fors. Helsinge: Vanda-deltat (K. M. L.). Borgå

å (A. E. N.); Borgå ås utlopp (G.). Högland (M. Brenner; R. S.).

— Ka. Viborg. St. Andrese (A. J. S.). — Ik. Björkö: i hafvet

(A. J. S.). Muola: Yskjärvi (U. F. M.; A. J. S.). St. Johannes

(O. N.); i hafvet (A. J. S.). — Ta. Luhanko (O. N.). — Sa. Lapp-

vesi: Saima (A, J. S.). Villmanstrand (J. S.). Sääminki (W. W.).

— Kl. Kexholm (H. Z. in coll. M.). Kronoborg (E. J,). Sordavala

[N. & N.]; Kirjavalaks (B. P.). Ruskeala (M.). — 01. Nikola. Gorki.

Mjatusova (R. S.). Sermaks: i Svir (B. P.). Vosnjessenje. Kala-

Joki. Onega (J. L.). — Tb. Jyväskylä (G. B.). Keitele sjö: under

stenar o. vedbitar vid stranden. Vesanto: Närhijoki (A. L.). —
Sb. Kuopio: flere lokaler (K. M. L.; M.). — On. Tiudi {J. S.).

Kischi. Schungu (B. P.). »Onega sjön» (G. Nyberg). — Kp. Wig-

sjön [Sahlb.]. — Lkem. Kuolajärvi: stranden af Aapajärvi nedan-

om Kalliainen (E. Th. Nyholm); Sallajoki (U. F. M.).

I Sverge är den nordligast funnen i Dalarne, i Ryssland

vid Suma (K. M. L.) och Arkangel.

Planorhis [Diplodiscus) spirorhis Miill.

Nord. & Nyl. p. 61; pl. IV, f. 49. — Nyl. Bidr. p. 137. — Sahlb.

p. 316. — West. Exc.-f. p. 48. — Syn. p. 117.

Arten har hos oss tvänne utbredningscentra, ett i V., på

Åland, i Ab. och St., det andra i O i provinserna 01. On. och

Kp. På hvartdera hållet är den allmän, medan den i mellan-

liggande trakter saknas. — Huruvida den af Nyländer (1. c.)

omnämnda Pl leucostomiis från södra Finland och Kuolajärvi

såsom Westerlund antager hör till denna art eller om den bör
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ställas till Plan. vortex (f. discus Parr.) kan utan originalexem-

plar ej afgöras.

Fl. spirorbis tyckes i V oftast anträffas uti puttar, diken

och andra smärre vattensamlingar, hälst i kalktrakter.

Al. Eckerö: (U. F. M.). Storby (H. H.). Hammarland (K. S.).

Finström: Emkarby (R, S.)- Jomala (M.) — Ab. Pargas (M.;

E. N.); Lofsdal (E. R.). Åbo: Kobetet (H. H.). Villnäs. Mietois

(E. N.). — St. Virmo: Vehmalais, »i vattenpöl bland Lemna»
(K. M. L.). — 01. Mjatusova ad fl. Svir (R. S.). Vosnjessenje

(R. E.). — On. Tiudi (U. F. M.). Schungu (R. P.). — Kp. [Sahlb.]

I Sverge är den funnen ända till Dalalfven, i Ryssland till

Arkangel.

Planorbis (Bathyomphalus) contortus L.

Midd. p. 404 — Nord. & Nyl. p. 62; pl. IV, f. 50. — Nyl. Bidr.

p. 138. — Kessler p. 72. — West. Exc.-f. p. 48. — Syn. p. 118. — Sten-

ro os p. 60.

Allmän till teml. allmän åtminstone i södra och mellersta

Finland och utbredd öfver hela området (funnen flerstädes vid

c. 69° n. br.).

Förekommer i vatten af allehanda slag, företrädesvis uti

smärre, genom vattnets fallande uppkomna vattensamlingar vid

stränder af floder och sjöar, i vegetationsrika vikar, etc.

Al. Hammarland (H. H.). Finström (R. S.). Jomala (M.)

Sund (R. S.). Finnby (K. M. L.). — Ab. Åbo: Hallis (H. H.).

Virmo. Rimito (E. N.). Nystad (H. S.). Sammatti (O. N.). Karis-

lojo. Lojo. Nummis (A. L.). — N. Esbo: Esbo å (K. M. L.).

Helsinge: Thusby, Träskända (K. M. L.). Nurmijärvi (K. E. S.).

Rorgå ås utlopp (coll. Nord.; G.). Rorgnäs: Laha fors (coll.

Nord.). — Ka. Viborg (A. J. S.). — Ik. St. Johannes (U. F. M.);

i hafvet o. i smärre vattendrag. Rjörkö. Kuolemajärvi. Ny-

kyrka. Kivinebb, i hafvet och i insjöar, åar, etc. Räisälä

(A. J. S.). — St. Rjörneborg: Kumo elf m. fl. st. (R. R.). —
Ta. Tammerfors (A. W.). Sysmä (K. Unonius). Luhanko (O. N.).

— Sa. Sääminki (W. W.). Rantasalmi (A. W.). — Kl. »Ladoga»

(H. R.). Mantsinsaari [Kessler]. — 01. Vosnjessenje (R. S.).

Sermaks: Svir (R. P.). — Tb. Jyväskylä (G. R.). Konginkangas.
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Sumiais. Vesanto. Viitasaari (A. L.). — Sb. Heinävesi: Palokki

(M.). Jorois (O. L.). Suonenjoki (T. L.). Kuopio (K. M. L.). Piela-

vesi: Tuovilanlahti (M.). — Kb. Joensuu: Linnunniemi. Juuka: Ah-

movaara. Pielisjärvi: Koli (W. A.). — On. »Onega sjön» (G. Nyberg).

— Om. Pedersöre i hafvet (C. W. Fontell). -- Kp. Rukajärvi

(K. E. S.). — Ob. Uleåborg (E. Nyl.); Nuottasaari (M.). Kiiminki

(M.). Ijo (S. Nordberg). Nedertorneå: Alavojakkala (H. N.). —
Lkem. Kittilä: Seurujärvi (J. A. S.). — Im. Umba (K. M. L.). —
Lv. Varsuga. Tetrina (K. M. L.). — Li. Ivalojoki, Koppelo, i

stillastående vatten vid elfven, Kessniemi. Patsjoki (B. P.). [Nuo-

lasjoki, norsk biflod till Anarjoki, klart vatten; exemplaren m,

stora, ljust hornfärgade med 9 vindningar (H. N.)]. — Lt. Tu-

loma under stenar vid stranden (B. P.).

I Sverge är den funnen ända upp till Lule Lappmark
(67°— 68^ n. br.), i Ryssland till Arkangel (R. E.).

Planorhis {Oyraulus) albus Miill.

Midd. p. 403. — Nord. & Nyl. p. 65; pl. IV, f. 54. — Nyl. Bidr.

p. 138. — West. Exc.-f. p. 51. — Syn. p. 119. — Nordqv. p. 99. —
Stenroos p. 60.

Arten är temligen allmän uti södra Finland och funnen

åtminstone upp till Ijo (N om 65° n. br.). — I följd af den

mycket stora variabilitet, som nästan alla »arter» af undersläk-

tet Oyraulus visa, är artbegreppet här i mycket hög grad beroende

af individuel uppfattning. Medan de äldre författarena i allmän-

het uppfatta hela gruppen såsom en enda art, särskiljer Wester-

lund från finskt område icke mindre än nio arter, utom flere

varieteter. Då jag af flere »species» har tillgång till endast få

eller, i ett par fall, till intet exemplar, har jag ej kunnat bilda

mig något säkert eget omdöme om dessa formers systematiska

värde, hvarför jag i det följande har upptagit alla de af W ester-

lund omnämnda »arterna». — Det har i regeln icke varit

möjligt att fästa något afseende vid de äldre literaturuppgifterna,

emedan desamma hänföra sig till den kollektiva arten Fl. albus.

Al. »Åland» (R. S.). Sund: Finnby (K. M. L.). — Ab. Mah-

kuu invid Åbo (Georg Brenner in coll. H. H.). Sammatti (O. N.).
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I.ojo sjö (A. L.). — N. Nurrnijärvi (K. E. S.). Borgå: Hindor

(J. J. Ch.). — Ka. Fredrikshamn: Mullinkoski (O. N.). — Ik.

Björkö. St. Johannes. Knolemajärvi. Nykyrka: Kaukjärvi; etc.

Muola: Perkjärvi; etc. Räisälä. Kivinebb (A. .1. S.). — Tb.

Konginkangas (A. L.). — Sb. Jorois (O. L.). Kuopio: Jynkkä

(U. F. M.). (scalar monstrositet); Maljalampi (A. W.). — Kb.

Joensuu: Linnunniemi (W. A.). -- Ob. Ijo: Röyttä, i hafvet (O. N.).

I Sverge är Pl. alhus anträffad till Helsingland i N, i Norge

till Dovre (c. 62° n. br.), i Ryssland till Arkangel (enl. Midden-

dorff. Pl. alhus hdiV ^= Qyraulus).

I Lappland ersattes Pl. albus af dess mycket kännspaka

varietet cinctiitus W., hvilken är anträffad uti Ivalojoki och

Patsjoki. Det förefaller mig, som om denna ;> varietet» vore

fullt likvärdig med flere af de här nedan såsom »arter» upp-

tagna formerna.

Li. Ivalojoki: Koppelo i strandputtar. Patsjoki (B. P.).

Varieteten är f. ö. funnen flerstädes uti Norge samt uti

Sverge i Värmland och .Jämtland.

Planorhis (Oyraidus) draparyialdi Shepp.

West. Syn. p. 122.

Endast funnen på några få orter i södra Finland. Artens

själfständighet synes mig högst tvifvelaktig.

Al. Finström: Brandsböle träsk (H. H.). — St. Virmo:

Vehmalais (K. M. L.). — On. Saoneshje: Tolvoja (B. P.).

I Sverge är den anträffad till Värmland och Vestman-

land i N.

Planorhis (Oyraulus) concinnus W.

West. Syn. ]). 12:3.

På spridda orter anträffad ända upp till Torneå. Några

exemplar från stranden af Enare har jag äfven, ehuru med
någon tvekan, ställt till denna art.

St. Yläne: Tourula tegelbruk (K. M. L.). — 0.1. Nikola.

Mjatusova (R. S.). — Tb. Keitele sjö: Sumiais o. Viitasaari

under vedbitar o. stenar vid stranden. Konginkangas: Jouht-
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järvi. Vesanto: Pieni Vesijärvi bland Qiara på c. 2 m dj. (A. L.).

— Ob. Torneå: Ylivojakkala. Torneå socken. Nedertorneå (H. N.).

— Li. ? Nangovuono, vid Enares strand (B. P.).

I Sverge är den flerstädes anträffad ända till Dalarne i

N. — F. ö. är den, såvidt jag känner, funnen endast i Norge.

Planorhis (Gyraulus) limopJiilus W.

West. Syn. p. 122.

Endast känd från några orter i S- och Mellersta Finland,

till c. 63° n. br.

N. Borgå: Hindor (J. .J. Chydenius). — Tb. Konginkangas:

Liirnattalanjärvi, in. sparsamt på växter o. vedbitar. Vesanto:

Pieni Vesijärvi, sälls. (A. L.). — Sb. Kuopio: Pappilanoja bäck

(K. M. L.).

I Sverge funnen på flere spridda lokaler ända upp till

Muonionvaara i Lappland (68° n. br.).

Planorhis {Qyraulus) foveolatus W.

West. Beitr. Moll. Russl. Ann. St. P:burg 1897 N:o 2. p. 126.

Arten är på grund af exemplar uti museet i St. Petersburg

beskrifven af W ester lund. Den enda hittils kända fyndorten

är Solovetsk, där den af M. Rimskij-Korssakow blifvit tagen

uti en liten sjö nära Dolgaja-Guba.

Planorhis {Oyraulus) correctiis W.

West. Syn. p. 123.

Tillsvidare endast känd från Harjula vid Kuopio, där den

blifvit anträffad af Dr K. M. Le van der. Typexemplaren har

jag ej kunnat finna i U. F. M.

Planorhis {Oyraulus) glaher Jeffr.

West. Syn. p. 122.

Anträffad på ett par ställen i mellersta Finland.

Tb. Viitasaari: Vuosijärvi (A. L.). — Sb. Kuopio: Kallavesi;

Harjula; stranden af Toivala sund (K. M. L.).
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Angående ståndorten på det förstnämnda stället jämför

ståndortsanteckningarna p. 38.

Uti Sverge är arten tagen ända till Dalarne i N. — För

öfrigt är den känd från största delen af Europa, från Vest-

sibirien och Turkestan.

Planorhis (Qyraulus) horealis Loven.

West. Exc.-f. p. 49. — Syn. p. 121. — Esmark, Aret. Norw. p. 103.

Pl. horealis förekommer hos oss hufvudsakligen uti de

norra och ostliga provinserna, där den, åtminstone i vissa trak-

ter, är allmän. Uti SV-Finland är den ännu ej anträffad, med
undantag af Åland, därifrån ett fynd föreligger.

Al. Jomala (M.). — Ik. St. Johannes: i hafvet. Nykyrka:

Halolanjärvi; Kaukjärvi. Muola: Punnusjärvi. Kivinebb: Polvi-

järvi; Rajajoki; Joutselänjärvi (A. .J. S.). Pyhäjärvi: Sortanlaks

bl. Riccia natans (H. L.). — Sa. Rantasalmi: puttar (A. W.). —
Kl. Impilaks: Uuksunjoki (H. Stenberg). — 01. »Svir» (K. M. L.).

— Sb. Jorois (O. L.). Kuopio: Kallavesi, etc. (K. M. L.; T. L.).

Tuusniemi (K. M. L.). — Kp. Solovetsk (K. M. L.). — Ob.

Uleåborg: Nuottasaari (M.). Torneå. Öfvertorneå (H. N.). —
Lkem. Kuolajärvi: Yli-Kuolajärvi; Tenniojoki, Lusmakoski (A. R.).

— Im. »Imandra» (R. E.). Umba (R. E.). — Lv. Kusräka. Ole-

nitsa. Varsuga (K. M. L.). — Li. Ivalojoki: Koppelo, i strand-

puttar (B. P.). »Inari» (J. S.); Kaamas; Kessniemi (B. P.). Skiet-

semjoki, puttar vid stranden. Vuontisjärvi i Enare s:n., c. 1 km.

fr. Anarjoki. [Nuolasjoki, norsk biflod till Anarjoki, klart vatten.]

Patsjoki: mell. utloppet fr. Enare o. Rajakoski; Maito- o. Hako-

koski; mell. Veggetemajaure o. Rajakoski; Saarikoski (H. N.).

»Varangerfjord» [B. Esmark].

I Sverge är denna, säkerligen »goda» art anträffad ända

till Helsingland och Härjedalen i S. — Uti Ryssland går den

söderut ända till Petersburg, därifrån exemplar finnas uti Gado-

linska samlingen.



108 A. Luther, Land- och sötv.-gastropoder i Finland.

Planorhis (Oyrauhis) arcticus Beck.

West. Syn. p. 120.

Sb. Uti en damm vid Kuopio, enligt West er lunds bestäm-

ning (1 ex.).

Uti Skandinavien är denna snäcka enl. Westerlnnd tagen

uti Pite Lappmark, i .Jemtland och i Tromsö stift.

Planorhis {Oyraulus) strömi West.

West. Exc.-f. p. 51. — Syn. p. 120.

Ob. Uleåborg: Nuottasaari (M.) V — Lkem. Kittilä: domar-

bostället; Seurujärvi (J. A. S.).

För öfrigt är arten endast känd från svenska Lappmarken

och Vermland, samt från Eker i Norge.

PlanorMs {Aiiniger) nautileus L.

(? Nyl. Bidr. p. 138). — West. Exc -f. p. 51. — Syn. p. 124.

Anträffad på spridda orter ända upp till Uleåborg (c. 65°

n. br.), hufvudsakligen i kalktrakter. — Huruvida Nylanders

uppgifter om förekomsten af PL nautileus vid Sordavala och

Ruskeala hänföra sig till denna snäcka eller till Pl. crista v.

imbricatus är osäkert, då Nordenskiöld och Nyländer såsom

Pl. nautileus betecknade den sistnämnda formen. Ehuru inga-

lunda öfvertygad om att dessa båda former representera tvänne

skilda arter, anför jag dock här, i likhet med Westerlund,

hvardera skildt för sig, då de hos oss tyckas hafva en olika

geografisk utbredning. Möjligt är, att Pl. nautileus endast är

en ståndortsform, hvilken, företrädesvis förekommande i puttar,

lättare uppmärksammas än den uti sjöar, etc. lefvande Pl. crista

v. imbricatus.

Al. Finström: Grelsby träsk (H, H.). Sund: Finnby (talr.

scalara monstr.) (M.). Kökar: Klåfskär (R. S.). — Ab. Pargas

(M.; E. R.; E. N.; m. fl.). Villnäs: Mannaträsk. Rimito (E. N.). —
Ka. Viborg: Viborgska viken (A. .1. S). — Ik. Nykyrka: Halolan-
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järvi, Rieskjärvi. Muola: Punnusjärvi (A. J. S.). — Sa. Taipal-

saari (coll. Nord.). — Kl. Sordavala. Ruskeala [Nyl. Bidr.

p. 138]. — Sb. Kuopio: Hirvilaks; Ahvenlampi; Hiihtari; Juo-

nionlaks (M.). — Ob. Uleåborg: Nuottasaari (M.).

Planorhis (Armiger) crista var. imhrkatus Miill.

Nord. & Nyl. p. 8; (pl. IV, f. 55. ?) {Pl. nautileus). — West. Exc.-f.

p. 51 (Pl. cristatus). — Syn. p. 124. (Pl. crista v. imbricatus).

Endast anträffad uti Syd-Finland, där den förekommer uti

sjöar, åar, etc. Den uthärdar äfven svagt bräckt vatten, såsom

dess förekomst uti Tölö viken vid Helsingfors visar.

Al. Finström: Brandsböle, Grelsby (H. H.). — Ab. Lojo:

Horma sjö; Lojo sjö (A. L.). — N. Helsingfors (R. S.). Tölö

viken (M.; A. L.). Borgå (Hilens.). — Ka. Viborg: vid vallarna

(A. J. S.). — Ik. Björkö: uti hafvet o. puttar vid stranden.

Nykyrka: Vammeljärvi (A. J. S.).

I Sverge är arten känd ända till Piteå i N. — F. ö. före-

kommer Pl. nautileus-crista (fyndorterna för båda formerna

anföras i allmänhet icke skilda) i Ryssland till Estland (Reval) i N.

Planorhis [Hippentis) fontanus Lightf.

Nyl. Bidr. p. 138. — West. Syn. p. 125.

Förekommer teml. sällsynt flerstädes i södra Finland samt

vid Kuopio (c. 63° n. br.).

Al. Finström: Emkarby (R. S.); Brandsböle-; Grälsby-; Finn-

backa träsk.; Prästträsket (H. H.). — Ab. Lojo: Horma sjö (A. L.).

— Ka. Viborg: puttar vid Saunalahti (A. J. S.). — Ik. St.

Johannes: i hafvet. Björkö: Vatnuorin järvi. Kivinebb: Lintulan-

joki; Joutselänjärvi (A. J. S.). — Kl. Sordavala [Nyl. Bidr. p.

138]. — Sb. Kuopio: Rauhalaks (M.).

I Sverge anträffad ända till Vestmanland i N., i Ryssland

till Petersburg.
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Planorhis (Hippeutis) leptostoma West.

West. Syn. p. 126.

Under ofvanstående namn har Westerlund från Ranta-

salmi beskrifvit en liten Planorbis-form. Måhända utgör den

endast en förkrympt form af föregående art.

Sa. Rantasalmi: lerpölar vid stranden af Rautavesi och

bland alar vid stranden af en å (A. W,).

Planorbis (Segmentina) nitidus Miill.

Nord. & Nyl. p. 64. — West. Exc.-f. p. 52. — Syn. p. 126.

Af denna art har jag ej sett några finska exemplar. Nord.

& Nyl. anföra den dock från flere orter i Syd-Finland äfvensom

från Saimen.

Al. [N. & N. p. 65]. — N. Helsinge [N. & N. 1. c.]. — Sa.

»Saimen» [N. & N. 1. c.]. — Kl. Sordavala [N. & N. 1. c.i.

I Sverge når arten vid Stockholm sin N-gräns, i Ryssland

vid Petersburg [Gerstfeld].

Ancyhis fluviatilis Miill.

Nord. & Nyl. p. 75; pl. V, f. 63. — Nyl. Bidr. p. 140. — Sahlb. p.

317. — Kessler p. 71. — West. Exc.-f. p. .52. — Syn. p. 127. — Erl.

Nordenskiöld p. 10, anm.

Förekommer här och där i floder och forsar ända till Uleå-

borg i N. Anmärkningsvärdt är att arten ännu ej blifvit anträf-

fad uti våra inre vattendrag (med undantag af SO-Karelen, t. ex.

den uti sjön Sandal utfallande Tiudi-ån) isynnerhet som våra

stora insjöar i Mellersta Finland under Ancylus-Måen voro vikar

af den utaf denna snäcka befolkade Ancylus-?>iön.

Ab. Åbo: Halhs (H. Lagermarck). — N. Vanda å (H. H.).

Mäntsälä. Frugård (A. E. N. in coll. Nord.). Borgnäs: Lahafors

(coll. Nord.). — ik. Nykyrka: Ino, Inojoki. Kivinebb: Lintu-

lanjoki; Systerbäck; Tammioja (A. J. S.). — St. Kumo elf i

Kumo s:n (K. Tigerstedt). — Sa. I Vuoksen vid Imatra (Nyl.

Bidr. p. 140). — Kl. I Vuoksen vid Kexholm (Nyl. 1. c). —
Oti. Tiudi-ån [Kessler]. — Ob. Uleåborg: Uleå elf (M.).
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I Sverge är arten funnen till Dalarna i N., i Ryssland

till Petersburg.

Ancylus {Velletia) lacustris L.

Nord. & Nyl. p. 76; pl. V, f. 64. — West. Syn. p. 128. — Sten-

roos p. 60.

Arten torde i Syd-Finland traktvis, t. ex. på Åland och

Karelska näset vara tämligen allmän.

Den älskar smärre sjöar (flacksjöar) och vikar med riklig

vegetation. På sådana ställen anträffas den ofta fästad vid

växter.

Al. Eckerö (K. S.). Finström: Godby (M.); Brandsböle träsk.

Hammarland (H. H.). Jomala (M.). — Ab. Villnäs: Mannaträsk

(E. N.). Virrao: Vehmalais, Haapaisten oja (K. M. L.). Lojo sjö:

Tytyri på Eqvisetum var. limosum o. Nupliar-h\diå (A. L.). — N.

Nurmijärvi [Stenroos]. Mäntsälä: Frugård (A. E. N.). Borgnäs:

Kotojärvi (H. N.). — Ik. Rautus (J. S.). St. Johannes: Kaijala,

Rokkalanjoki. Nykyrka: Hahlanjärvi. Muola: Yskjärvi; Ysäjoki.

Kivinebb: Joutselänjärvi (A. J. S.).

I Sverge är den anträffad ända till Dalarne i N, i Ryss-

land till Petersburg.

Palndina contecta Mil le t.

Nord. «fe Nyl. p. 71; pl. V, f. 59 (P. Listeri). — Nyl. Bidr. p. 1.39.

— Sahlb. Ant. p. 317 (P. contecta). — Kessler, p. 70.— Sahlberg Med-

del. af Soc. pr. F. et Fl. f. 1878, p. 171. — West. Syn. p. 130.

Allmän uti Ladoga och de närmast intill belägna och i

densamma utfallande vattendragen, vidare uti Finska vikens

ostligaste del ända till Fredrikshamn i V. Det förefaller, som
om denna art vore stadd i spridning hos oss, ty medan Nor-

denskiöld och Nyländer 1856 kände den endast från Ladoga,

kunde Sahlberg år 1875 tillfoga Finska vikens innersta del,

och år 1897 var den allmän vid Viborg (enl. meddelande af

stud, A. J. Silfvenius). Denna senare fyndort är isynnerhet

viktig, emedan Nord. o. Nyl. från Viborg omnämna flere andra
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vattensnäckor, och denna vår största vattengastropod knappast

hade kunnat undgå samlares uppmärksamhet, om den då hade

funnits därstädes. Det vore intressant, om en vandring uppför

Saima-kanal kunde konstateras. — Anmärkningsvärd är äfven

artens afsaknad uti Onega, hvilket förhållande redan Kessler

1866 påpekar. Uti Svir tyckes den dock vara allmän, och från

denna flods utflöde ur Onega vid Vosnjessenje har R. S le vers

år 1875 hemfört den. — Det råder intet tvifvel, att arten under

mycket sen tid har inkommit till oss från Ryssland. — Några

af Sievers vid Högland i hafvet funna skal hafva måhända

af vindar eller strömmar förts dit.

N. Högland: Hamnen i Suurkylä (tillsamman med Tellina

baltica) (R. S.). — Ka. Fredrikshamn [O. N. enl. Sahlb. Medd.

1. c.]. Viborg: Saunalahti (A. J. S.). — Ik. Muola: Yskjärvi (J. S.).

Nykyrka: Ino, döda exx. uppkastade af hafvet (A. J. S.). Kivinebb,

i hafvet (U. F. M.); Kuokkala i hafvet (lefvande) (A. J. S.) - Kl.

Kronoborg: Ladoga (E. J.). Valamo (A. v. N.). Impilaks (A. W.);

Pitkäranta: Ladoga (A. E. N.). — 01. Svir: Sermaks (K. M. L.);

Gorki; Vosnjessenje (R. S.).

I Sverge går arten ej norrom Göteborg och Kalmar. I

Ryssland är den ej funnen nordligare än i Svir.

Bytliinia tentacidata L.

Nord. & Nyl. p. 72; pl. V, f. 61 (Paludina impiira). — Nyl. Bidr.

p. 140. — Kessler p. 71 (Bythinia impura). — West. Exc.-f. p. 57 (By-

thinia tentacidata). — Nordq. p. 99, — West. Syn. p. 132. — Stenroos

p. 60. — Jjevander Materialien III, p. 18 (v. hoitnica).

Arten är allmän i södra Finland, men aftager norrut i

frekvens och är icke anträffad N om Mukkulanjärvi i Kuolajärvi

Lappmark.

Medan den i Syd-Finland förekommer i vatten af olika

slag såsom sjöar, åar, bäckar, etc, fann jag den uti Keitele sjö

endast i den uti ståndortsanteckningarna beskrifna Isoetes-

regionen. — Uti hafvet uppträder den vid våra Östersjökuster

allmänt ss. var. bottnica Cl.

Al. Finström (Tapenius). Sund: Finnby (K. M. L.). — Ab.

Pargas: Lofsdal (E. R.). Åbo: Katrinedal (H. Lagermack). St.



Acta Sdciclatis pri' l<'auiia cl l''l(>ra Kcmiica, XX, 11:0 H. Jl3

Karins: Ispois (G.; E. U.). Nystad (H. S.). Lojo sjö. Lojo: Horma
sjö (A. L.). — N. Esbo: Löfö (f. anderssoni Cl.); Drumsö (coll.

Nord.). H:fors (A. L.). Helsinge (f. anderssoni Cl.) (M.). Utloppet af

Borgå å (U. F. M.). Borgå-Pernå skärgård (E. J.). Högland (f.

anderssoni Cl.) (R. S.). Nurmijärvi (K. E. S.). — Ka. Viborg (A. J. S.).

— Ik. St. Johannes (O, N.). Björkö. Nykyrka. Kuolemajärvi.

Muola. Kivinebb: i insjöar och i hafvet (A. J. S.). — Ta. Lu-

hanko (O. N.). — Kl. »Ladog. Karel.» (H. B.). — Tb. Keitele

sjö: Konginkangas. Sumiais. Yiitasaari. etc. (A. L,). — On. Tiudi.

Schungu. Tolvoja (B. P.). — Om. Pedersöre i hafvet (C. W.
Fontell), — Ob. Karlö: Ojankylä vik bland Potamogeton o. Cal-

litriche (O. N.). Ijo (S. Nordberg). Kemi (M.). — Lkem. Kuola-

järvi: Mukkulanjärvi, Sälla (A. B.).

Uti Sverge är sötvattensformen icke anträffad N. om Da-

larne och Gefle, ehuru brackvattensformen når upp till Medelpad.

I Ryssland är den tagen upp till Arkangelsk.

Bytliinia ventricosa Gray.

Luther Medd. XXIV, p. 41.

N. »Östra Nyland» (Th. Sällan 1856). — Ka. Viborg: Sauna-

lahti (A. J. S.). — Ik. St, Johannes: i hafvet o. strandputtar.

Björkö: Brovik, uppkastad af hafvet (A. J. S.).

I Sverge når arten upp till Uppland, i Ryssland till Peters-

burg.

Bytliinella steini v. Mart.

West. Syn. p. 136. — Stenroos p. 60, — Erl. Nordenskiöld p.

10, anm.

Denna af Kand. Erl. Nordenskiöld år 1893 på stenar i

en fors i Mäntsälä upptäckta art har sedermera anträffats på

flere ställen bl. a. i flere flacksjöar på vestra delen af Karelska

näset, där den ej tyckes vara sällsynt. Nära Viborg är den

anträffad i en ä. Dess nordligaste fyndort är Mäntsälä c. 60°

W n. br.

N. Nurmijärvi (K. E. S.). Mäntsälä: Frugård (E. N.; H. N.).

Borgnäs: Ruokijärvi (H. N.). Borgå s:n.: Månby (coll. Nord.). —
Ka. Viborgs s:n.: Säiniönjoki (A. J. S.). — Ik. St. Johannes:

Suurjärvi; Rokkalanjoki. Björkö: Aln- och Närjänjärvi. Muola:

Yskjärvi o. Ysäjoki (A. J. S.).



Ill' .4- Luther, Land- och sötv.gastrupuder i Finland.

I Sverge är arten funnen på en mängd ställen ända till

Upsala i N. — I Ryssland är den, såvidt jag känner, ännu

icke anträffad, hvilket dock utan tvifvel beror på förbiseende.

Den är f. ö. känd endast från några lokaler i N-Tyskland och

Danmark.

Valvata (Cincinna) piscinalis Miill.

Nord. & Nyl. p. 68 (delvis). — Nyl. Bidr. p. 139. — Sahlb. Ant.

p. 317. — West. Exc.-f. p. 55. — Nordqv. p. 101. — West. Syn. p.

137. — Stenroos p. 60.

Utbredd öfver hela området.

Förekommer uti sjöar och åar, äfvensom uti de innersta

ändarna af Finska och Bottniska vikarna.

Ab. Sammatti (O. N.). Lojo (A. L.). — N. Nurmijärvi (K.

E. S.). — Ik. St. Johannes; i hafvet; strandputtar vid Vaahtola.

Björkö: Römpötti, i hafvet 5—6 m dj.; Brovik uppkastad på stran-

den. Nykyrka: Kolijärvi; Vammeljoki. Muola: Suulanjärvi; Ysk-

järvi. Kivinebb: Lintulanjoki; Rajajoki; Joutselkä; Kuokkala i

puttar (A. J. S.). — Kl. »Ladoga» (H. B.). ~Sb. »Kuopio in ämne ad

Jynkkä» (v. ambigua W.) [West. Syn. p. 138]. — On. Juustjärvi

[Sahlb.]. — Ob. Ijo: Röyttä, i hafvet (O. N.). Ojankylä vik, bland

Potamogeton och Lemna trisulca i hafvet [Nordq. 1. c.j. — Lkem.

Kuolajärvi: Yli-Kuolajärvi (A. R.). Sodankylä. lesiö elf (Nyl.

Bidr. p. 139). — Lv. Varsuga. Olenitsa (K. M. L.). — Li. Ivalo-

joki, Koppelo strandputtar (B. P.). »Kvalajokki et Kamasjokki»

»Koskiniavi» (v. horealis Milach.) [West. Syn.]. Nangovuono, vid

Enares strand (B. P.).

Utbredd öfver hela Skandinaviska halfön. I Ryssland an-

träffad ända till Arkangel i N.

Var. pusilla Miill.

Nord. & Nyl. p. 68; pl. IV, f. 56 (V. piscinalis). — Wost. Exc.-f.

p. 55. (V. piscinalis Y pusilla). — Syn. p. 137 (V. antiqua* pusilla).

Tyckes företrädesvis förekomma i djupare sjöar på ett

djup af 3 20 m (betr. Keitele .sjö jämf. ståndortsant.).
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Sa. Kesälaks: Puruvesi (A. J. Malmgren). — Tb. Keilele

sjö (allm.). Vesanto: Iso och Pieni Vesijärvi (A. L.). — Ks.

Paanajärvi (N. om 66° n. br.) (A. v. N.).

I Sverge är den anträffad ända till Jörn i Vesterbotlen

(c. 65° n. br.).

Anm. Jag kan ^ icke förena mig om den af Mörch uttalade

åsikten att denna form skulle stå närmast till V. antiqua. Såväl

på grund af spirans ringa höjd, som af nafvelns större vidd

ställer jag den som varietet till V. piscinalis i hvilken den
tyckes öfvergå.

De följande tre efter Westerlunds bestämningar anförda

Valvata [Cincmna] formerna äro för mig i hög grad oklara, och
detta gäller äfven om ett par enstaka exemplar, som af mig
hänförts till V. alpestris. En grundlig utredning af samtliga våra

Valvata-former vore högeligen önskvärd.

Valvata (Cincinna) cyclomphala W.

West. E. mal. aret. Sep. p. 2. — Syn. p. 138 (V. cyclomphala); p.

222 (Y. cyclostoma).

Sb. Kuopio: Kallavesi, vid Säyneensalo (K. M. L.) (det enda

exemplaret defekt). — Li. »ad. Koskiniavi (69° lat. bor.) prope

flumen Pasvig (Gh. R.).» [West. Syn. 1. c.].

Valvata (Cincinna) alpestris (Blauner) Kiist.

West. Syn. p. 139.

Ett uti U. F. M. befintligt exemplar har Westerlund hän-

fört till denna art. Bestämningen förefaller mig dock icke

att vara fullt säker, i det att vindningarna hos det ifrågavarande

exemplaret ligga tätt på hvarandra, medan såsom karakteristiskt

för V. alpestris bl. a. anföres att vindningarna knapt beröra

hvarandra. Exemplaret hör sannolikt till V. piscinalis.

Sb. Kuopio. (T. L.) [W. det.]; Matkussalmi (M.). Kuusamo
(O. N.). [A. L. det.].

V. alpestris är enligt Westerlund i Sverge funnen lefvande

i Jämtland och Pite Lappmark.

^ Under förutsättning att Westerlunds V. jmsilla är identisk med
Mörch s.
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Valvata (Cincinna) rahoti W.

West. F. mal. aret. Sep. p. 2. — Syn. p. 139. — Naclir.-bl. d. d. Mal.

Ges. 1889 p. 169.

Hittils endast känd från Klostervand vid Pasvig elf (69°

n. hr.) därifrån Westerlund har beskrifvit arten.

Valvata (Tropidina) macrostoyna Steenb.

Nord. & Nyl. p. (i9; pl. IV, f. 57 (V- depressa). — Sahlb. Ant.

|). 317 (V. macrostoma). — West. Syn. )). 1-40.

Uti sydöstra delen af området tyckes denna snäcka vara

allmän. — De exemplar från Lappland, hvilka Westerlund

hänför till denna art, har jag fört till V. frigida, med hvilken

art de fullkomligt öfverensstämma.

Ka. Viborg: ur en putt vid Saunalahti. St. Andreas, [k. J. S.).

— Ik. Muola (J. S.); Ysäjärvi, i puttar; Punnusjärvi (A. J. S.).

— Sa. »Saima» [N. & N.]. Taipalsaari (U. F. M.). — 01. Nikola

(R. S.). Vosnjessenje (R. S.; R. E.). Sermaks: Svir (K. M. L.).

— On. Onega-sjön (G. Nyberg). Jalguba. Velikaja Guba. Kosmosero

(R. P.). Tiudi (J. S.). — Kp. »Regio paludosa» (J. Sahlb.).

V. macrostoma är i Sverge funnen ända upp till Jämtland,

i Ryssland till Petersburg.

Valvata (Tropidiita) frigida W.

Nyl. Bidr. p. 139 (V. depressa). — West. Exc.-f. p. 54 (V. frigida).

— E sm ark. Moll. Norw. p. 123 (V. sibirica). — West. Syn. p. 141 (V.

frigida).

V. frigida är en rent arktisk art, hvilken hittils endast är

anträffad uti Lappmarken.

Anm. Karakteristiskt för arten är, utom skalets platta spira,

framför allt dess mycket starka striering, hvilken gifver snäckan

en egendomlig glans. V^indningarna tilltaga äfven jämnare än

hos V. macrostoma.

Lkem. Muonioniska (IJ. F. M.); Muonio elf jNyl. Ridr. p.

139]. Kittilä: Seurujärvi (J. A. S.). Kuolajärvi: Ylä Kuolajärvi

(A. R.). — Lv. Varsuga. Tetrina (K. i\l. L.). — Li. Ivalojoki,

Koppelo strandputtar (R. P.). Joenjoki i en bäck [Nyl. Ridr. p.
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139]. Patsjoki (H. P.). Syd-Varanger Hottnelv. Salonijavre, Pas-

vigelv [Esmark, Moll. Norw.].

Arten är dessutom känd endast frän Pite Lappmark i

Sverge.

Valvata (Oyrorhis) cristata Miill.

Renvall, Medel. \^. F. et Fl. fenn. H. 19, 1893, p. 5:). — West.
Syn. p. 141. — Stenroos p. HO.

Anträffad på en mängd orter uti S-Finland äfvensom vid

Kuopio och Kiiminki (c. 65° n. br.) (kalktrakter!).

Al. Finström: Emkarby (R. S.); Godby (M.); Finnbacka;

Brandsböle (H. H.). Geta (T. Renvall). Sund: Finnby (M.). —
Ab. Lojo sjö. Karislojo: Långviken (A. L.). — N. Thusby: Träsk-

ända (K. M. L.). Nurmijärvi (K. E. S.). — Ik. Nykyrka. Muola:

Ysäjärvi. Kivinebb: Kuokkala; Rajajoki (A. J. S.). — St. Björ-

neborg: Ytterö (K. Tigerstedt). — Ta. Mustiala [Renvall]. Lu-

hanko (O. N.). — Sb. Kuopio: Juonionlaks, Kalkkisaari. Piela-

vesi: Tuovilanlaks (M.). — Ob. Kiiminki (M.).

I Sverge är den anträffad åtminstone till Jämtland, i Ryss-

land till Petersburg.

Valvata (Gyrorhis) fennica W.

West. Syn. p. 197.

Denna nära V. cristata stående art har West er lund be-

skrifvit efter uti U. F. M. befintliga exemplar från Vosnjessenje

vid Onega. Jag har dock ej lyckats återfinna exemplaren. Några

Valvata exemplar från Vosnjessenje finnas visserhgen, hvilka stå

under namnet V. macrostoma och från dennas typiska form afvika

genom en något mera plattad spira. De skilja sig dock i så

ringa grad från öfriga i samlingen befintliga exemplar af V.

macrostoma, att jag ej kan antaga, att W ester lund åsyftat dem
med sin nya art.

Neritina ftuviatilis L. var. litoralis L.

Nor.l. iVc Nyl. .p. 7-1- pl. V, f. 62. — West. Syn. p. 58. — Nord(|v.

p. 100. — Westerl. Syn. p. 1I-2. — Leva n der Mateiialien III, p. 17.

Det är, såsom Nord({vist (1. c.) påpekar, »ett ganska
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märkligt faktum, att denna i Europas öfriga länder i sött vatten

förekommande art hos oss endast blifvit anträffad i hafvet».

Nämnda författare påpekar äfven, att man af artens nuvarande

utbredning kunde sluta att densamma invandrat efter Litorina-

tiden, en förmodan, som dock vederlägges däraf, att ifråga-

varande snäcka är känd från Ancylus-Sif[agrmgav i Estland.

— Det är högst anmärkningsvärdt, att Neritina ej ens före-

kommer uti mynningarna af de i hafvet utfallande floderna,

oaktadt den ju i mängd finnes i dessas omedelbara närhet, Det

förefaller därför, som om orsaken till att den saknas i sött

vatten delvis äfven skulle ligga uti själfva beskaffenheten af

våra vattendrag. Arten trifves ännu i floder och åar ända till

Dalelfven i Sverge och likaså till Reval och Jamburg i Estland

och Ingermanland. Men i båda dessa trakter förekommer sedi-

mentär kalk, hvilken ju måste invärka höjande på vattendragens

kalkhalt. Måhända omöjliggör våra vattens ringa kalkhalt söt-

vattensformernas existens hos oss.

Al. »Åland» (Ilmoni; Palmen; E. Nyl.). Finström (M). »Getha

och Wargsunda» (coll. Nord.). — Ab. Korpo: Pensar (K. M. L.).

Pargas: Lofsdal (E. R.). St. Marie (H. Lagermarck). Tenala (E. J.).

— N. Hangö (A. L.). Pojo och Ekenäs skärg. (coll. Nord.). H:fors

(Mäklin). Esbo skärgård (K. M. L,). Högland (E. Nyl.; R. S.). —
Ka. Viborg (H. B.). — Ik. St. Johannes (O. N.). Björkö (Ilmoni).

Kivinebb (A. J. S.).

Från Sverges kust är varieteten Utoralis icke känd N-om

Dalelfven. För öfrigt är den anträffad vid hela Östersjöns

kuster.



Förteckning öfver literatur rörande finska land-

och sötvattensmollusker (gastropoder och

lamellibranchiater). ^

(Med * betecknade arbeten äro mig icke tillgängliga).

Andersson, G. Studier öfver Finlands torfmossar och fossila kvar-

tärflora. Fennia 15. N:o 3. 1897—99. (p. 144 omnämnes
att periostracum af Anodonta och Unio äfvensom aftryck af

Limnwa o. a. släkten förekomma i våra kvartäraflagringar).

Bodön, A.: Medd. Soc. pr. F. et. Fl. fenn. H. 3. 1878. p. 173.

(Helix arbiistorum fr. Vasa).

Bourguignat, J. R. Amönités malacologiques i Rev. et Mag. de

Zool. pure et appliquée. T. XI. 1859. p. 516 {Planorhis

Nordenskioldii n. sp. sannolikt uppställd endast på grund af

figuren af Pl. corneus i Nord. & Nyl.).
' Bruin, C. Voyage de Corneille Bruin par la Moscowie en Perse,

etc. Tme III. 1725. p. 54 (p. 17 i originaluppl.) (pärlfiske

i floderna Kola, Warsuga, Wusma och Solia).

B ött ger, O. Beiträge zu einem Katalog der innerhalb der Gränzen

des Russischen Reiches vorkommenden Vertreter der Land-

schneckengattung ClausUia. Mél. biol. de TAcad. Imp. des

Se. de St. Petersb. X. 1878. (Från Finland: Cl. perversa

(^^ Balea), Cl. laminata, Cl. rugosa subsp. nigricans (= Cl.

hidentata), Cl, pUcatnJa. Endast af den andra och tredje

arten har förf. sett exemplar).

Esmark, Birgithe. Land- and Freshwater Mollusca in The Arctic

Regions of Norway. Tromsö Museums Aarsh. V. 1882. p.

93 (från Ost-finmarken nämnas Helix harpa (=^ Acanthimda)

,

Patula rtulerata, Linincea sfagnalis, Margaritana margariti-

fera).

— On the Land- and Freshwater Mollusca of Norway. Journ.

of Conchologv V. 1886. p. 89. (14 arter fr. Ostfinmarken).

1 Förteckningen kan icke göra anspråk på fullständighet, då en stor

del af den malakologiska literaturen icke är mig tillgänglig.
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'•'Esmark, B. und Hover, Z, Au g. Die Land- u. Siisswassermol-

lusken des arktischen Norwegens. Malak. Blätter 1886.

Grimin. Kt nosHRHiio 4^ayHLi BajiTificKaro Mopa ii ncTopin en boshiik-

HOBGHm. Tpy,T,Li C. n. B. oöm,. EcTecTB. T. VIII. 1887 p.

16. (Gyclas cornea fr. H:fors 10—20 fots djup, Neritina

fhwiatilis fr. Abo, samt släktena Plnnorbis, Lymnceus och

Paliklina, alla i bafvet).

Hougberg, E. Medd. Soc. pr. Fauna et Flora fenn. H. IX. p. 126.

(Helix fniticiim fr. Torneå och H. arbustorum fr. Brahestad),

Ignatius, K. E. F. Finlands Geografi I. Helsingfors 1881-90. (p.

422. pärlmusslor fr. Kuusamo, Pyhäjoki o. Sastmola å.

Jämf. äfven Mel a.

Iproclis. Om Pärlefiskeri i Österbotn. K. Sv. Vet. Ak. handl.

1712. p. 225. (Pärlmusslor omtalas från följande ställen:

»uti Kemi Sockn.: 1) Piaudaioki ... 2) Wanttausioki . . .

3) Juotasioki, 4) Ounasioki, 5) Auchtinioki eller Suu. Uti

Paldamo Sockn.: Liandoioki»),

— Om Pärlefisket i Sastmola Sockn ock Biörneborgs Län. Ibid.

p. 228 (pärlmusslor fr. Sastmola å).

(Kessler) Kecciept, K. MaxepiajiLi j[jm nosHaHk ÖHeJKCKaro osepa

II orioHejKCKaro Kpaa ripeiiMyni,ecTBeHHO b'l soo-ionnecKOMTb

OTHomeHin, CaHKTneTepöyprt 1868 (omnämner 25 arter

mollusker från sjöarna Onega och Ladoga o. trakten kring

den förra).

(Kobelt, W. ?) Drei neue arctische Binnenconchvlien. Nachr.-bl. d.

D. malakoz-Ges. 1889. p. 167—170. (Referat af Wester-

lund).

Kojewnikow, La faune de la mer Baltique orientale et les problcmes

des explorations prochaines de cette faune. Congrés inter-

national de zool, XII Session a Moscou Aoiit 1892. Sep.

p. 8, (de i Östersjöns brackvatten förekommande molluskerna

sammanställda efter literaluruppgifter).

Lama re k. Histoire naturelle des animaux sans vertebres. II:e. ödit.

Tme VI. p. 566. [Anodonfa sulcata Lam k. ( A. cellensis

Schroet.) fr. Ladoga).

Levander, K. M. Materialien zur Kenntn. der Wasserfauna in d.

Umg. von Helsingfors, mit besonderer Beriicksichtigung der

Meeresfauna. III. Spongien, Coelenteraten u. Mollusken. des

Finnischen Meerbusens bei Helsingfors. Acta Soc. pro Fauna

et Flora fenn. XVII. N:o 4. 1899. (9 af Westerlund be-

stämda sötvattensgastropoder omnämnas från Finska viken).

— Zur Kenntnis des Lebens in den stehenden Kleingewässern

auf den Skäreninseln. Acta Soc. pro F. et Fl. fenn. XVIII.

N:o 6. 1900. (Innehåller äfven uppgifter om molluskers före-
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koinst uti bräck- och sötvattensputtar i skärgården. Då arbetet

utkommit sedan tryckningen af föreliggande uppsats begynt,

har i det föregående hänsyn ej kunnat tagas till det-

samma).

Leopold, C. Medd. af Soc. pro F. et Fl. fennica H. 1. 1876. p.

122. {Aplexa hypnonmi fr. Lampis).

*(Lepechin) IlyTemecTBie AKa;i,eMiiKa .lenexima. ^lacTL IV. 1805.

p. 345 (pärlmusslor fr. Varsuga o. Ponoj).

Lindberg, H. Medd. Soc. pro F. et Fl. 3 nov. 1900 [Ilyalinia

alliaria i bot. Irädg. i H:fors.).
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Tillägg.

Sedan ofvanstående var tryckt, har jag från rådman K. A.

Tigerstedt i Björneborg fått till undersökning emottaga en

mindre mollusksamling, hvilken innehåller åtskilliga fynd af

intresse. Jag bifogar här en förteckning öfver de nya fyndor-

terna. — Snäckorna äro, på ett undantag när, samlade af råd-

man Tigerstedt. De provinser, från hvilka resp. arter icke tidi-

gare varit kända, äro betecknade med fet stil.

Vitrma pelhwiäa. St. Björneborg: Ytterö. Tyrvis.

Hi/alinia fulva. St. Björneborg: Ytterö. Tyrvis.

H. hammonis. A b. Nådendal. — St. Björneborg: Ytterö.

Tyrvis.

H. Petronella. St. Björneborg: Ytterö.

Patida pygmmi. St. Björneborg: Ytterö. Tyrvis.

P. ruderata. St. Björneborg: Ytterö.

Helix indchella. St. Björneborg: Ytterö.

H. lapicida. Ab. Pikis: bärgskrefvorna å en mindre holme

vid inloppet till Kustö sund 1874.

Fapa muscoriim. A b. Pikis: Kustö.

P. edentiUa. N. Snappertuna: Raseborgs ruiner (Alb. Lönn-

beck). — St. Björneborg: Ytterö, företrädesvis å ormbunkar i

blandskog. Tyrvis. — Tb. Keuru: Viik, bland lingonris i barrskog.

P. alpestris. St. Björneborg : Ytterö. Tyrvis. — Ta. Luopiois.

P. arctica. St. Björneborg: Ytterö, bland affallna löf. .

P. pygmcea. A b. Abo: Katrinedal, »vid björk- och hassel-

rötter- (1 ex.).

P. siihstriata. A b. Åbo: Katrinedal, vid björk- och hasselröt-

ter. ^ St. Björneborg: Ytterö bland affallna löf. Birkkala:

Haikka.
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P. ptisilla A b. Abo: Katrinedal, vid björk- och hasselröt-

ter. — St. Björneborg: Ytterö. Tyrvis. Birkkala: Haikka.

Balea perversa. Ab. Nådendal.

Clausilia sp. Högst anmärkningsvärd är en Clausilia från

Ab. Pargas, utmärkt i>enom sni litenhet (längd 7, o mm. br. 2,3

mm.) och sitt fullkomligt glatta skal. Det har icke lyckats mig

att identifiera densamma med någon hittils känd art. Då emeller-

tid endast ett exemplar föreligger, kan en undersökning af

clausiUet och lamellerna i skalets inre icke ifrågakomma. Jag

inskränker mig till att här omnämna exemplaret endast på

detta sätt och skall framdeles lämna en beskrifning och afbild-

ning af detsamma.

Amphipeplea ghitinosa. St. Björneborg: Raukku.

Physa fontinalis. St. Björneborg: Ytterö.

Planorbis vortex. Ab. Nådendal: gamla badhuset,

Pl. alhus. St. Björneborg: Ytterö. — Ta. Luopiois.

Pl. complanatus. Al. Finström: Godby. — St. Björneborg:

Koivisto; Ytterö, Keri träsk.

Ancylus fluviatilis. St. Kumo elf, ::på flere ställen, än fästad

vid stenar i forsar, än såsom i Björneborg vid träpålar vid

stadens simhus» (meddelande i bref från rådman Tiger st ed t).

A. lacustris. St. Björneborg: Ytterö.

Valvata piscinalis St. Björneborg: Y^tterö, Kumo elfstrand.

Rättelser:

p. 61 tillägg mellan rad 8 och 9: Luther: Medd. XXIV, p. 41.

p. 94 rad 20 uppifrån tillägg: — Mäklin p, 80.

p. 95 rad 1 uppifrån tillägg efter (O. N.).: l^ampis [Mäklin 1. c.].

p. 98 rad 14 uppifrån tillägg: — Mäklin p. 80.

p. 109 rad 11 nedifrån står: ]). 138.; läs: p. 138 {Pl. cornplanatufi].

p. 111 rad 4 nedifrån tilläKSi: 1878 Fredrikshamn.
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