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Fossila lägre djur från Nordamerikas
Kambrium.

Af Nils Odhner.

en egentliga orsaken till att föreningslänkar

icke numera påträffas i naturen», säger Darwin

^l i sitt arbete om arternas uppkomst, »beror på

det naturliga urvalet, genom hvilket nya varie-

teter ersätta och undantränga sina stamformer.

^!^=^^^^éi?!^:^^ Men då denna process fortgått i enorm skala,

så måste antalet af fordom existerande mellanformer vara i

sanning ofantligt. Hvarför är då icke hvarje geologisk forma-

tion, hvarje lager fullt af sådana föreningslänkar? Geologien

skall helt säkert icke upptäcka någon sådan väl graderad orga-

nisk kedja, och detta är måhända den närmaste och svåraste

invändning som kan framställas mot min teori. Förklaringen

ligger, såsom jag tror, i den ytterliga ofullständigheten af de

geologiska urkunderna.»

Helt visst är denna själfkritik af Darwin berättigad, men

helt visst är också hans uttalande om de geologiska aflagring-

arnas ofullständiga fossilrikedom förklaringen till saknaden af

mellanformer. Ty dels är blott en ringa del af den organiska

världen lämpad för att bibehålla sig i fossilt tillstånd, då blott

hårda delar af djur och växter kunna under gynnsamma om-

ständigheter motstå tidens förstörande och förändrande krafter,

dels lefvef blott en ringa del under sådana förhållanden, att

deras rester äro utsatta för möjligheterna att bli inbäddade i

konserverande aflagringar. Men till denna ofullständighet hos

Fauna och Flora 1912. Haft. 1. I
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aflagringarna själfva kommer vår bristfälliga kunskap om deras

utbredning och deras fossila innehåll. Ty blott en försvin-

nande del af jordytan är ännu genomsökt, och många öfver-

raskningar äro ännu förborgade i dess innandömen.

Ehuru Darwin därför har rätt i att utsikterna äro mycket

små att uppdaga fullständiga kedjor af föreningslänkar mellan

arter, så har man dock all anledning att hoppas att åtminstone

i vissa, gynnsamma fall kunna fastställa verkliga öfvergångs-

serier, och därpå har paleontologien redan flera vackra exempel

att framvisa. Sålunda har det lyckats följa trilobitarters full-

ständiga omvandling till andra arter i minsta detalj. Sådana

afbrottslösa serier äro dock sällsynta; oftast får man nöja sig

med serier, som visa ett och annat plötsligt steg i progressiv

riktning, och genom sådana har man lyckats fastställa utveck-

lingsgången för många djurgrupper såsom hvalarna och hästen

samt sötvattenssnäckor såsom Planorbis och Paludina äfven-

som bläckfiskarna m. fl.

De verkliga stamformerna till de större djurgrupperna äro

dock svåra att bestämma. Om man för saknaden af stamformer

inom mindre grupper måste söka förklaringen i den ofullstän-

diga kunskapen om de fossila djuren, så ligger i förra fallet

orsaken däri, att djurrikets flesta provinser i hufvudsak funnits

representerade så långt tillbaka i tiden, att deras egentliga

stamformer aldrig torde kunna uppdagas, då jordens fossil-

förande aflagringar ej räcka tillbaka så långt i tiderna. De på

jorden rådande förhållandena voro då andra än nu och tilläto

ej bevarandet af djurens lämningar, vare sig det berodde på

organismernas eller jordens egen fysiska beskaffenhet. Man

har dock funnit spår af organismer från jordens urtid i form

af bituminösa inneslutningar i gneiser, såsom i Nullaberget i

Värmland. Vi kunna således aldrig hoppas på att fmna de

verkliga urtyperna till sådana grupper som maskarna, kräft-

och blötdjuren, echinodermerna och andra evertebrater, och

måhända få vi förgäfves söka efter stamformerna till vertebra-

terna, då en så pass högt specialiserad grupp som broskfiskarna

redan uppträder så tidigt som i silur.
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Så mycket mindre kunna de gamla fossilen betraktas som

direkta stamfäder till nu lefvande former, som de till största

delen utgöras af egendomligt specialiserade grupper, såsom

trilobiter, graptoliter, cystideer, egendomliga koraller etc. Men

det finnes dock släkten, som fullständigt öfverensstämma med

nu lefvande, som alltså under tidernas lopp f()rblifvit fullstän-

digt oförändrade. Detta gäller i synnerhet brachiopoder, såsom

Discina, Crania, Rhynchonella och Lingula, hvilka uppträda i de

tidigaste kambriska aflagringarna, musslor, såsom Leda och

Nucula, snäckor, såsom Pleurotomaria, samt bläckfiskar iNaii-

tilusi, hvilka hållit sig konstanta (ehuru i andra arter) sedan

silurtiden.

Likheten mellan paleozoiska och recenta former är äfven

tydlig beträffande lämningar af maskar, som man funnit i Ame-

rikas, Englands och Gottlands silur, och hvartill vi senare åter-

komma. Men tydligast framträder dock en sådan likhet i de

öfverraskande fynd, som 1911 offentliggjorts från Nordamerikas

kambriska system af Ch. D. Walcott, och som här närmare

skola omtalas.

Walcott har under en längre följd af år bedrifvit strati-

grafiska och paleontologiska forskningar i Nordamerikas väst-

liga delar. Deras berggrund består hufvudsakligen af kambriska

sediment, hvilka för öfrigt täcka större delen af Förenta Sta-

terna, ehuru de i mellersta delen öfverlagras af mesozoiska

aflagringar, som sträcka sig i ett bredt band från Mexikanska

Golfen upp mot Mackenziefloden och Alaska.

De västamerikanska bergstrakternas geologiska historia

är i korthet följande: Cordillererna i Colorado och Nya Mexiko

samt i Californien och Wyoming stucko upp som arkeiska öar

ur det kambriska hafvet. Omkring dessa öar ägde mäktiga

aflagringar rum; vid den kambriska tidens slut höjdes hafs-

bottnen och blef en kontinent, hvilken under karbontiden ut-

sattes för bergskedjeveckning, under kritan delvis täcktes af

hafvet och under tertiärtiden ånyo veckades i de nutida bergs-

ryggarna.
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Lagerföljden inom det västamerikanska kambriumområdet

har likaledes utredts af Walcott. Inom Coloradoflodens Grand

Canon utgöres den understa horisonten af medelkambriska

bildningar, hvilka norrut underlagras af tidigare, tillhörande

den underkambriska serien. Tillsammans intaga de olika af-

deiningarna af det kambriska systemet en ofantlig mäktighet,

som Walcott anslår till öfver 19,000 eng. fot eller mer än

6,000 m. Till jämförelse må nämnas, att kambriska aflagringar

äfven på andra håll nå snarlika dimensioner. Sålunda uppgå

Fig. 1. Nordåsen af Castle Mountain visande Eldon-formationen i klipp-

väggarna ofvanför sjön och Bossworth-formationen i de snöklädda topparna.

de i England till 4,000 m, och i Himalaya bilda de som brant

uppskjutande stenbänkar berg af mer än 6,000 m höjd. Bild 1

ger en föreställning om lagrens mäktighet i Klippiga bergen.

Under de senaste åren har Walcott koncentrerat sitt ar-

bete på området af Klippiga bergen närmast norr om kanadiska

Pacificbanan. Här har han upptäckt en horisont i mellersta

kambrium, som visat sig synnerligen rik på fossil, och som

han benämnt Stephen-formationen efter Mount Stephen, hvars

öfre partier uppbyggas af dessa lager. Särskildt fossilrik var

här en skiffer, den s. k. Ogygopsisskiffern (efter en trilobit,
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som var allmän däri), i denna skiffer anträffades därjämte

lämningar af spongier, cystideer, brachiopoder, pteropoder och

gastropoder. I förbigående må nämnas, att samtliga dessa

grupper förut varit kända från kambrium. Under fortsatta

efterforskningar uppdagade Walcott i denna skiffer en lokal,

där särskildt gynnsamma betingelser för fossilens bevarande

syntes hafva rådt, och härifrån har han riktat vår kunskap

med flera nya och högst intressanta upptäckter, som han publi-

cerat i några monografier, hvilkas innehåll i det följande skall

refereras.

Af största intresse är utan tvifvel Walcotts meddelande

om fossila hafsmaskar, annelider eller ringmaskar.^ Att sådana

funnits redan under de äldsta geologiska perioder, var förut

kändt både genom spår, som man påvisat härröra från sådana

djur utan att närmare kunna bestämma släktet, af skal, till-

hörande släktet Spirorbis, och af käkar, som Hinde beskrifvit

från Amerikas, Englands och Gottlands silur. Dessa käkar

påminna i så hög grad om nu lefvande former, att de af Hinde

anses kunna hänföras till recenta arter och utan tvekan af

honom räknas till den i våra nutida haf lefvande familjen Eu-

nicidcr. Käkar jämte borstknippen äro för öfrigt funna i So-

lenhoferskiffern, tillhörande jurasystemet. De ifrågavarande

käkarna bestå af flera stycken, hvilka dock aldrig anträffas i

naturlig ställning till hvarandra. Emellertid angifver det rik-

haltiga uppträdandet af dessa Eunicidkäkar redan i silurlagren,

att denna familj, enligt Hinde, under silurperioden uppnått en

lika hög utveckling som i närvarande tid.

Till dessa redan i och för sig märkliga fakta fogar nu

Walcott några ännu mer öfverraskande, då han afbildar och

beskrifver, icke käkar, icke delar af ringmaskar, utan djuren

själfva, representerande de tre grupperna Chcrtognater (»pil-

maskar»), Polychater (»borstmaskar») och Gephyreer (»stjärn-

maskar») från den nämnda Stephenformationen.

•* Middle Cambrian Annelids. Cambrian Geology and Paleontology II, Smitli-

sonian Miscellaneous Collections. Vol. 57. Nr. 5. Washington 1911.
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Inbäddade i den fina svartgrå lerskiffern, som trängt in i

och preparerat djurets alla delar, ha dessa bibehållit sig utom-

ordentligt väl under hundratals millioner år. Man ser icke blott

de mera motståndskraftiga borsten, fjällen och hudpartierna,

utan t. o. m. sådana delar som de muskulösa parapodierna,

de fina tentaklerna och äfven de inre organen i gynnsamma fall.

Flera af de afbildade maskarna likna i öfverraskande grad

nu lefvande typer, andra däremot sakna motstycke i den nutida

faunan. Walcott har emellertid uppställt helt nya familjer

-^

Fig. 2.

Amiskwia sagittiformis Walcott.

3 X nat. storl.

Fig. 3.

Spade/la cephaloptera (Busch).

15 X nat. storl.

för nästan alla. Släktena äro till antalet 11, och att dessa till-

höra vidt skilda familjer, tyder på sannolikheten af att de

väsentliga karaktärerna hos de skilda grupperna utvecklats

tidigare än den mellankambriska perioden. Några representanter

af iglar (Hirudineer) hafva ej erhållits, men däremot anser

Walcott, att några former i sig förena karaktärer från dessa

och typiska borstmaskar. I förbigående må framhållas, att de

uppdagade formerna anträffades mera händelsevis under letande

efter andra fossil, än som ett resultat af målmedvetet sökande.
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Den som sett en Sagitta, en lielt litcMi, fint byggd pelagisk

mask med horisontala fenor vid kroppens sidor och i stjärt-

spetsen, som komma den att något påminna om en pil, hvaraf

dess latinska namn, torde aldrig hafva en tanke på, att ett så

skört byggdt djur med nästan glasklara väfnader skulle kunna

bevaras i fossilt tillstånd. Och dock är det en sådan form

Walcott nu beskrifvit under namnet Amiskwia sagittifonnis

(fig. 2) från jordens, så vidt kändt är, näst äldsta fossilförande

system. Att här en verklig chaetognat föreligger, därom lämnar

den goda afbildningen intet tvifvel. Fenorna och den allmänna

kroppsformen likna i hög grad en sådan af det i Medelhafvet

och Atlanten förekommande släktet Spadella, som har 1 par

fenor vid kroppens midt (Sagitta har 2 par). I likhet med

Spadella cephaloptera (fig. 3) har den också ett par tentakler

på hufvudet (hvilka saknas hos Sagitta); de sitta dock längre

bakåt hos Spadella} Den fossila masken låter äfven delvis de

inre organen framstå rätt tydligt. Man ser framme i hufvudet

en triangelformig figur, som alldeles motsvarar ett muskelknippe

hos de nu lefvande formerna, hvilket tjänar till att röra käk-

borsten, af hvilka gruppen fått sitt vetenskapliga namn. Vidare

ser man som en ljus sträng i kroppens midt tarmen, hvilken

emellertid här tycks löpa ut ända till basen af sjärtfenan, medan

den hos de nutida formerna öppnar sig ett stycke från den

bakre kroppsspetsen. Till denna väsentliga skillnad kommer

äfven den omständigheten, att ett bakre tvärseptum eller skilje-

vägg, som hos de nu lefvande formerna afskiljer stjärten från

den öfriga kroppen, saknas hos Amiskwia, medan däremot ett

främre sådant bakom hufvudet lär förekomma. Emellertid äro

dessa detaljer så svåra att iakttaga, att de möjligen kunna vara

förhanden utan att tydligt kunna påvisas. Hos de moderna

formerna går emellertid tarmen på larvstadiet ända ut i stjärt-

spetsen, men den bakersta delen förlorar sitt lumen och om-

bildas till ett längsseptum, innan djuret når sin definitiva ge-

^ I verkligheten synes Spadella vara det primitivare af de båda släktena

äfven på den grund, att det främre fenparet hos Sagitta anlägges vid ett längre

framskridet utvecklingsstadium.
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stalt. Skulle det visa sig, att Amiskwia representerar ett dylikt

larvstadium med väl utbildad tarm, måste den alltså utgöra en

direkt stamform till de moderna chaetognaterna, och vi hafva

då ett vackert exempel på den biogenetiska grundlagen, att den

ontogenetiska utvecklingen (= individens) är en rekapitulation af

den fylogenetiska (= släktets).

Chaetognaterna representera en maskgrupp, som i några af-

seenden närmar sig borstmaskarna; sålunda förekomma de

nämnda 2 septa, som dela kroppshålan i 3 efterföljande afdel-

ningar eller segment. Muskelsystemet liknar annelidernas, men

de skilja sig i nervsystemets byggnad och genom sina af strålar

stödda fenor från de med extremiteter, s. k. parapodier, för-

sedda polychaeterna.

De fossila polychaeterna sammanställer Walcott i en ny

ordning, utmärkt genom likartade segment och parapodier ut-

efter hela kroppens längd, retraktil snabel och rak tarmkanal.

I hvad mån denna nya ordning låter försvara sig, och i hvilket

förhållande den står till nutida former, är emellertid svårt att

f. n. afgöra. Det synes emellertid, som om den blott vore pro-

visorisk, och de upptäckta formerna visa i flera fall en slående

likhet med nu lefvande släkten.

Då de fossila maskarna synas sakna käkar, komma de nära

de moderna Amphinomidae, från hvilka de dock skilja sig genom

saknaden af fjäll på ryggsidan. Fig. 4 visar en fossil mask af

släktet Canadia.

Endas hos Wiwaxia finnas fjäll, lika dem hos Polynoé och

Åphrodite, samt långa taggar. Om Aphrodite påminner detta

släkte äfven genom den korta, breda kroppen. I fjällen af en

närstående form anträffades borrade gångar af en liten (para-

sitisk?) annelid, som lifnärt sig af den animaliska substansen

i fjällets inre parti.

Bland de fossila maskarna förekomma några, Selkirkia, som

lefde i tunna, troligen chitinösa tuber, af hvilka man fört en

del till pteropoderna bland snäckdjuren, hvarifrån de dock

skilja sig genom frånvaron af lock vid mynningen. I förbigå-
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ende sagdt, liar man å andra sidan till pteropoderna öfverfört

skal, som först ansetts som maskhus, t. ex. Cormilites.

Det är emellertid bland dessa borstmaskar en form, som

genast ådrager sig uppmärksamhet genom sitt afvikande ut-

seende. Det är den här afbildade Aysheaia pcdiinciilata (fig. 5),

representant för ett nytt släkte och en ny familj och saknande

motstycke bland de nu lefvande borstmaskarna. Dess parapo-

Fig. 4.

Fossil borstmask, Canadia spinosa

Walcott.

2 X nat. storl.

i^^H'.'t>l



FAUNA OCH FLORA

tracheaterna, t. ex. si. Peripatiis, lefvande i Sydamerika, Afrika

och Australien, hvilka anses stå som en öfvergång mellan an-

nelider och arthropoder (»leddjur»). I sin inre byggnad förete

dessa djur nämligen omisskännliga annelidkaraktärer (utsönd-

ringsorgan, nervsystem och parapodielika extremiteter), blan-

dade med antydningar om insektsorganisation, såsom trakéer

och genitalorgan. Nu påminner, som sagdt, den nämnda Ay-

sheaia mycket om dessa djur och äfven hudens ornering har

en viss likhet i båda fallen, ehuru den hos Aysheaia utgöres

af små gropar, hos Peripatiis af vårtor. Som allt emellertid

tyder på, att protracheaterna härstamma från annelider, ha vi

möjligen i Aysheaia en stamform till dem, en form, som dock

beträffande de främre partierna mer närmar sig till anneliderna

än till de egentliga protracheaterna. Hufvudets sidor äro starkt

utvidgade och låta förmoda, att djuret ägde stora ögon, hvilket

förhållande påminner om de nu lefvande Alciopiderna, pelagiska

maskar med mycket stora ögon. Till en viss grad påminna

äfven parapodierna om en pelagisk mask, Tomopteris, men de

äro hos denna enkla, ej ringade. — Ännu en egendomlig, till

polychaeternas grupp hörande mask afbildas och beskrifves

under namnet Pikaia gracilens. Den saknar nästan alldeles

parapodier, som blott förekomma i mycket förkrympt form på

de främre segmenten. Hela kroppen är dorsoventralt tillplattad,

hvarför Walcott antager, att masken därigenom varit till-

passad till ett frisimmande pelagiskt lefnadssätt.

Walcott beskrifver slutligen några gephyreer, tillhörande

två nya familjer, som han emellertid blott med en viss tvekan

för till denna grupp, då djuren utmärka sig genom en yttre

segmentering. Hvarje spår af en sådan saknas nämligen hos

den fullväxta individen inom gruppen Sipiinculidoe, dit han när-

mast synes vilja föra sitt släkte Ottoia, men i betraktande af de

fossila formernas ålder anser Walcott, att segmenteringen bör

kunna förutsättas. Därmed skulle också öfverensstämma det

faktum, att hos sipunculiderna en öfvergående segmentering

uppträder under larvstadiet. Genom segmenteringen närmar

sig släktet Ottoia därjämte hirudineerna (iglarna), och äfven en
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annan karaktär påminner om dessa, nämligen den sugskållik-

nande fördjupningen i ändan af snabeln. Walcott anser, att

släktet därigenom står som en föreningslänk mellan borst-

maskarna och iglarna.

Denna tydning af släktet Ottoia synes dock mindre naturlig.

Större är likheten med en Priapiiliis, en till en särskild grupp

bland gephyreerna hörande form, som just i de väsentliga ka-

raktärerna visar den största öfverensstämmelse med Ottoia,

medan Sipiinculus betydligt afviker från denna. Hakkransen

omkring munnen hos Ottoia motsvaras af en liknande beväp-

ning hos Priapiilus, men saknas hos Sipunculus: ett par ten-

takelbärande bihang i kroppens bakända återfinnes likaledes

hos Priapuliis: därtill kommer, att tarmen löper i det närmaste

rak eller i en svag slinga samt att anus ligger i kroppens bakre

spets; hos Sipunculus bildar tarmen en bakåtriktad, starkt

spiralvriden slinga, men leder ut genom en i kroppens midt

på ryggsidan belägen öppning. Genom denna homologisering

ändrar man betydelsen af släktet Ottoia från att vara en stam-

form till sipunculiderna å ena och iglarna å andra sidan till

att representera en nästan fullständigt modern form bland

priapuliderna. För öfrigt kan den invändningen göras mot

Walcotts tydning, att iglarna visa sådana organisationslik-

heter till oligochaeterna (daggmaskarna etc), att deras stam-

former böra sökas åt det hållet, men ingalunda bland gephy-

reerna.

En annan af Walcotts monografier behandlar fossila holo-

thurier från samma lager i Stephenformationen.^ Holothu-

rierna eller sjökorfvarna äro som bekant egendomligt speciali-

serade echinodermer, hos hvilka gruppens karaktäristiska fasta

kalkskelett är ersatt af små skilda kalkkroppar af skiftande

utseende spridda eller hopgyttrade öfver hela kroppen. Dessa

äro af ett mycket karaktäristiskt utseende liknande skifvor,

hjul, ankare eller stafvar, och sådana har man funnit i många

aflagringar, tidigast i karbon, hvarigenom man kunnat sluta

^ Middle Cambrian Holotliurians and Medusae. I den citerade publikationen,

vol. 57, nr. 3.
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sig till att hoiothurierna äro af rätt gammalt datum. Öfriga

echinodermer, särskildt crinoideer och cystideer, gå emellertid

ännu längre tillbaka (till kambrium).

Walcott har emellertid äfven här haft den utomordentliga

turen att finna hela djur, fullständigt bibehållna i den fma ler-

skiffern. Han har t. o. m. kunnat rätt ingående studera deras

Fig. 6.

Mackenzia costalis Walcott.

Nat. storl.

Fig. 7.

Synaptula hvdriformis Lesseur)

Nat. storl.

anatomi. De funna hoiothurierna tillhöra 3 familjer, hvaraf en

beskrifves som ny, de båda andra finnas i nutiden. De senare äro

Holothuriidce och SyTtaptidcp. Af den, enligt Walcott, nya familjen

Eldoniidce anträffades flera exemplar af Eldonia Ludwigi, en

medusaliknande form, som fört ett pelagiskt, frisimmande lef-

nadssätt och påminner om våra dagars Pelagothiiria. De äro

så väl bevarade i skiffern, att Walcott kunnat beskrifva deras
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anatomiska byggnad med afseende på muskler, radialkanaler,

tarmkanal och genitalorgan.

Hos de kambriska Holothuriidae (si. Louise/la) fanns en

tydlig ventral krypsula med 2 rader ambulakralfötter. Denna

karaktär skiljer formen från de nutida arterna af fam. Holo-

thuriidae, som ha 3 ventrala fotrader, men närmar den till

gruppen Elasipoda, och Walcott påpekar själf en slående lik-

het med den nutida Scotoplanes insignis, en djuphafsform,

som af Challenger-Expeditionen anträffades i ett exemplar inom

det antarktiska området.

Äfven den funna Synaptiden Mackensia costalis (fig. 6),

erinrar i hög grad om en lefvande Synaptid, t. ex. Symaptula

hydriformis, som är hemma vid Västindien och till jämförelse

afbildas af Walcott (flg. 7).

Man ser t. o. m. en krans af papiller (= de indragna ten-

taklerna) omkring munnen. Denna jämte den fullständiga från-

varon af ambulakralfötter hänvisar otvetydigt djuret till fa-

miljen Synaptidas.

I samma afhandling beskrifver Walcott en fossil medusa,

som han anser tillhöra ordningen Rhizostoma bland de mo-

derna Scyphomedusorna, representerade af de större formerna

i våra nutida haf. Dessa sakna tentakler i simklockans kanter,

men ha i stället rikt förgrenade muntlikar samt anses som den

högst specialiserade typen inom Scyphomedusornas klass. »När-

varon af en så högt organiserad medusa i den centrala delen

af mellersta kambriumområdet>\ säger Walcott, »är ej öfver-

raskande i betraktande af de talrika spåren af medusor i lager

af underkambrisk ålder.» Liksom dessa utgöras de närvarande

fynden af aftryck, hvilka bibehållit sig synnerligen väl, ehuru

mycket af väsentlig betydelse saknas, som Walcott hoppas

framdeles kunna komplettera. Medusans namn är Peytoia

Nathorsti.

Af de tre hittills utgifna monografierna behandlar slutligen

den tredje— i ordningen den första — en helt och hållet fossil

djurgrupp, de s. k. eurypterygierna eller giganthostrakerna.'

^ Middle Cambrian Merostomata. I den citerade publikationen, vol. 57, nr. 2.
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Dessa voro kräftdjur, ofta af kolossal storlek, nående ända till

1 Vä rn. i längd, med de främsta kroppssegmenten sammanväxta

till en ryggsköld eller cephaiothorax i likhet med vår vanliga

flodkräfta, medan däremot abdomen bestod af ett stort antal

(vanligen 12) fria segment (hos flodkräftan 6). Dessa kräftdjur

nådde sin kraftigaste utveckling under silurtiden — äfven på

Gottland representerades de af släktet Pterygotiis — men man
har förut och äfven på senare tider funnit lämningar af dem

Fig. 8.

Sidneyia inexpectans Walcott
från ryggsidan (Va nat. storl.).

Fig. 9.

Undersidan af Sidneyia inexpectans

visande antenner och mundelar (4 par).

i öfre kambrium i Amerika, som visa, att gruppen redan då

varit högt specialiserad. Till och med under förkambrisk tid

var den representerad; man har sålunda funnit lämningar af

en form, Beltina Danai, i Amerikas algonkiska system, de första

aflagringar, hvarifrån fossil öfver hufvud äro kända.

De af Walcott från underkambrium beskrifna formerna,

af hvilka fig. 8 återger Sidneyia inexpectans och fig. 9 visar

extremiteter och mundelar på hufvudets undersida, synas icke
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utgöra direkta mellanformer mellan denna algonkiska och de

öfverkanibriska typerna; i stället representera de en själfstän-

dig grupp, Limulava, utmärkt genom ett större antal (15) fria

abdominalsegment, en mindre cephalothorax och en med extre-

miteter (simfötter) försedd stjärtfena (telson) i likhet med flod-

kräftan, medan de äkta eurypterygierna sakna simfötter vid

sidorna af telson, en sekundär karaktär.

Cephalothorax med sina enkla antenner och öfriga bihang

påminner i hög grad om trilobiterna, bland hvilka måhända

giganthostrakernas stamfäder äro att söka.

Med giganthostrakerna visa bland nutida former de s. k.

dolksvansarna eller moluckkräftorna (Xiphosurerna) nära släkt-

skap. Från sådana antaga en del forskare, att spindeldjuren

härstamma. Tidigast uppträda de i kambrium,

dock i former, som betydligt afvika från det

nutida släktet Lirniiliis. Under stenkolsperi-

oden lefde ett släkte Belinurus, som påminner

om larverna till Limulus genom fria rygg-

segment. Från paleontologisk synpunkt fin-

nes intet hinder för den s. k. Limulusteorien

(om spindeldjurens härstamning från Xipho-

surerna), om man går tillbaka till dessas

stamformer, ty det första landdjur, man kän- pjg ,0.

ner, är en skorpion från Gottlands silur f^yoinhes carinatus
' ^ Matthew.

(Palceophonusnuntius), som rätt mycket liknar 2 x nat. stori.

en form af eurypterygiernas grupp och som funnits i ett lager

tillsammans med sådana typer.

I förbigående omnämner Walcott några andra djurformer

från Ogygopsisskiffern, som kunna påräkna intresse, i främsta

rummet en pteropod (pelagisk snäcka) af släktet Hyolithes.

Dessa former äro kända från kambrium och silur, men blott

genom sitt utdraget triangulära, strutlika skal. Walcott af-

bildar en form, återgifven i fig. 10, som därjämte visar ett tyd-

ligt lock för skalmynningen och tydliga aftryck af »vingar», ett

par utskjutande lober från foten, hvarmed djuren simmade,
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bildningar, som förut ej varit kända på fossila exemplar, men

som visa deras släktskap med de nu lefvande vingfotingarna.

Med hänsyn till att Walcotts afhandlingar hafva karak-

tären af förelöpande meddelanden, är det svårt att för närva-

rande bilda sig en exakt uppfattning af betydelsen af hans

upptäckter. I afvaktan på fortsatta undersökningar af den

fossila faunan i Ogygopsisskiffern, hvilket Walcott utlofvar

och som säkerligen kommer att bjuda på nya öfverraskningar,

må det dock vara på sin plats att till de nu offentliggjorda

meddelandena anknyta några allmänna reflexioner.

Då man är van att se paleontologiska arbeten oftast

behandla djurgrupper, hvilkas kroppskonstitution är ägnad

att motstå tidens förstörande krafter, blir man här förvånad

att finna de finaste väfnader fossiliserade. Det är alltså det

ypperliga bevaringstillståndet hos dessa gamla former, som

under hundratals millioner år legat begrafna i hårda berget,

som förvånar oss. Som inledningsvis nämndes, beror detta på

särskildt gynnsamma omständigheter. De till bottnen sjunkna

djuren] ha legat i fred för vågskvalpet, alltså på rätt betydligt

djup, då detta vanligen gör sig märkbart ned till c:a 50, undan-

tagsvis till 200 m. Kanske har någon lugn afstängd vik blifvit

deras sista hvilorum, och genom en snabb sedimentafsättning

ha de undgått att förstöras genom upplösning,

Men därjämte öfverraskas man af att från denna långt

aflägsna tid fmna djurformer bevarade, som, om de icke full-

ständigt likna nu lefvande typer, dock i flera fall nått en spe-

cialisering, lika långt gången som hos nutida, och säkerligen

en lika hög organisation.

Då nu dessa former under den långa tid, som förflutit

sedan kambriska perioden, icke gifvit upphof till en helt för-

ändrad typ, utan förblifvit konstanta, kan detta bero dels på en

uteblifven variation, hvarur det naturliga urvalet kunde finna

ämne för utbildning af nya arter, dels också på att artens

tillpassning till naturförhållandena redan nått sin kulmen, sin

mest gynnsamma utbildning. Antager man det förra, så är

man inne på en åsikt, som numera vunnit många anhängare
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bland vetenskapsmännen, nämligen teorien om arternas kon-

stans, som går ut på att arten förhåller sig oförändrad till sina

väsentliga karaktärer under tidernas lopp, men att då och då

nya arter uppstå plötsligt, språngvis, genom mutation på grund

af i det inre verksamma krafter. Antager man å andra sidan

den s. k. tillpassningsteorien, enligt hvilken de yttre omstän-

digheterna utöfva ett reglerande och utväljande inflytande på

organismerna, så måste man, för att förklara konstansen under

långa tider, förutsätta en likformighet och oföränderlighet i

respektive yttre förhållanden, särskildt temperaturen. Från

geologisk sida möter också intet hinder att tänka sig, att kli-

matet under kambrisk tid varit i det närmaste lika nutidens.

Man har nämligen i kambriska aflagringar i Kina och Austra-

lien funnit repade block, hvilka tydligt visa, att en nedisning

ägt rum redan så tidigt.

Man må hylla hvilka åsikter som helst, tydligt är emellertid,

att stamformerna till dessa djurgrupper måste hafva lefvat

ofantligt långt tillbaka i tiden, så att vi ej hafva den ringaste

utsikt att någonsin träffa dem i fossilt tillstånd. Den jämfö-

rande anatomien och embryologien ensamma är det förbehållet,

att i samråd med paleontologien söka fastställa de linjer, efter

hvilka utvecklingen ägt rum i urtiden. Med stöd af paleonto-

logien har detta ofta nog lyckats. Det är därför med största

intresse man afvaktar, hvad som härefter skall bringas i ljuset

från de omskrifna kambriumskikten, och säkerligen torde det

ej dröja länge, innan vi få anledning att ånyo lämna något

meddelande om Walcotts undersökningar.

Fauna och Flora 1912. Haft. 1.



Några ord om stormsvalor och det pela-

giska fågellifvet i Nordatlanten.

Af

E. L.

sista häftet af föregående årgång omnämndes

(sid. 286) i korthet fyndet af en stormsvala

{Procellaria pelagica L.) vid Lennartsfors i

Värmland. Detta intressanta fynd har nu god-

hetsfullt af Herr Olof Biesért såsom gåfva

öfverlämnats till Riksmuseum. Samtidigt läm-

nades af honom följande meddelande: »Fågeln hittades i

början af november liggande död på en öppen plats ej långt

från Lennartsfors bruk. Den hade antagligen nyss dött,

men tycktes ej ha erhållit de ringaste skador, såvidt jag

kunde se. Jag trodde möjligen, att den flugit mot någon tele-

fonledning eller dylikt, men vingarna voro alldeles hela. Det

antagligaste är väl alltså, att den dött af svält, då den ju ej

härinne på fastlandet kan erhålla några födoämnen. Lennarts-

fors ligger i sydvästra hörnet af Värmland mellan sjöarne Stora

Lee och Lelången. Den kortaste vägen ut till hafvet (d. v. s.

fågelvägen) är omkring 40 kilometer, ungefär öfver norska sta-

den Fredrikshald. Två dagar, innan fågeln hittades, hade det

blåst stark västlig storm, hvilket väl tyder på, att stormsvalan

af denna drifvits bort från sitt tillhåll ute på Nordsjön eller

Atlanten.»

Detta antagande är säkerligen riktigt, ehuru dessa fåglar

äro särdeles goda flygare och i alla väder färdas ute öfver

hafsvidderna. Den nu ifrågavarande arten, hvars utseende

klargöres af här meddelade fotografiska bild af det af Herr

Biesért till Riksmuseum öfverlämnade exemplaret, träffas öfver
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största delen af norra Atlanten från Grönland till Väst-Afrika

samt i de västra delarne af Medelliafvet. Den häckar bl. a. på

Färöarne, Shetland, Orkneyöarne samt Skottlands, Irlands och

västra Englands kuster. Där lägger den ett enda, jämförelsevis

stort, hvitt, ibland svagt rödprickigt ägg i en klippskrefva,

under något klippblock eller i en jordhåla. Den värper sent,

och först i slutet på juni hi)r man t. ex. i Skottland stormsva-

lornas kvitter och pipande från det inre af deras undangömda

nästen. Båda makarne hjälpas åt att rufva och före ägglägg-

ningen träffas ofta båda inne i hålan samtidigt. I närheten af

land och vid bona ser man så godt som aldrig stormsvalorna.

De våga sig kanske ej dit då för att ej falla offer för sina fien-

der såsom labbar m. fl. Ute på hafvet ser man dem däremot

vid hvilken tid som hälst på dygnet flyga omkring och söka

sin föda, men de tyckas äfven där vara lifligare nattetid, isyn-

nerhet hör man dem då oftare, äfven om man ej kan se dem.

Dessa fåglars egendomliga lefnadssätt har omgifvit dem

med en viss mystisk nimbus, och de äro ofta föremål för sjö-
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männens vidskepliga föreställningar. Engelskt sjöfolk kallar

stormsvalorna för »mother Carey's chickens», och de anses båda

storm. I denna öfvertro förena sig nog många sjömän äfven

af andra nationer och vårt eget namn på fågeln liksom äfven

det tyska »Sturmschwalbe» häntyder ju på samma sak. Det

engelska namnet »Petrel» påstås ha med St. Petrus att göra.

De skulle alltså vara Sankte Pers fåglar, som i likhet med

honom kunna »gå på vattnet».

Det har uppgifvits, att äfven så pelagiska fåglar som storm-

svalorna ej skulle förekomma midt ute på hafvet, utan hufvud-

sakligen i kustbältena kring kontinenterna. Detta är dock ett

misstag, såsom jag själf vid en segling öfver Atlanten år 1892

hade tillfälle att iakttaga.^ Några anteckningar ur min dagbok

torde därför ej alldeles sakna intresse. För jämförelses skull

omnämnas äfven uppträdandet af andra fåglar. Vi passerade

ut i Atlanten ur Nordsjön mellan Orkneyöarne och Shetland

förbi Fair Isle (% 1892). Påföljande dag voro vi vid 60° 29'

N. lat. 5° 4' V. long. sålunda redan rätt långt från närmaste

land, men tretåiga måsar och talrika hafhästar följde oss, och

då och då gjorde en sula några eleganta svängar öfver skep-

pet, men äfven tordmular förekommo. Samma arter visade sig

äfven följande dag. Den Ve hade vi nått 60° 27' N. lat. 7° 9'

V. long. De tretåiga måsarne voro talrika och hafhästarne

ingalunda få. Enstaka sulor uppträdde då och då. Tordmular

och alkor talrika. En labb klådde en tretåig mås och tog dess

byte. Tvenne skarfvar flögo förbi. Hafhästarne voro alla af

den ljusa gulhvita rasen. De voro synnerligen intressanta att

iakttaga. De hålla sig vanligen nära vattenytan och seglande

följa de vågdal och vågberg. Då och då flyga de med hastiga

vingslag och höja sig några famnar i luften för att åter segla

ned. Vid ett tillfälle fingo de se ett knippe tång, som låg och

flöt. Tvärt skyndade de dit och lade sig på vattnet för att

' Denna färd gick från Hamburg till Savannah norr om Skottland, men tack

vare en del ej så särdeles lyckliga manövrer af vederbörande skeppsbefäl samt

Utet otur med vädret, varade resan i 80 dygn, och vi irrade öfver betydliga delar

af norra Atlanten.
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simmande söka föda bland tången. När de skola taga något

på vattnet lägga de sig alltid först bredvid och simma fram.

Jag såg dem också ibland, när de summo, plötsligen dyka ned

under vattenytan. De kunna alltså simdyka.

Den ^''/c var vårt läge 58° 28' N. lat. 11° 20' V. long.

D. v. s. vi voro omkring 3 V 2 grader väster om Hebriderna.

Alkor och hafhästar voro talrika och mot kvällen syntes en

flock liror {Nectris eller Puffitms) ligga på vattnet och enstaka

dylika hade synts på afstånd under dagens lopp.

Nästa dag voro vi 56° 39' N. lat. 15° 27' V. long. Alkor

och hafhästar fortfarande allmänna. Dessutom syntes en eller

annan lunnefågel och lira (Nectris). Det är möjligt, att de fåg-

lar, som syntes dessa dagar, voro hemma på den egendomliga

isolerade klippan Rockall, som ligger här midt ute i hafvet.

Vid 55° 21' N. lat. 18° 56' V. long. syntes ännu hafhästar

och några dylika fångades. Tvenne arter lira, A^. piiffinus och

N. gravis, den senare med längre och något tillspetsad stjärt,

kretsade kring fartyget och slogo ibland ned på vattnet. Denna

dag syntes också den första stormsvalan.

Följande dags morgon sågos, förutom hafhästar, 4— 5 storm-

svalor fladdra öfver kölvattnet, då och då trippa de på vattnet

eller stå på vattenytan med halfutbredda vingar. En lira och

en Sterna syntes på något afstånd. Likaledes på afstånd märk-

tes några stora mörka fåglar, möjligen storlabb (?). Vårt läge

var 54° 7' N. lat. 21° 20' V. long. sålunda omkring 11 grader

väster om Irland. Stormsvalorna blefvo allt talrikare på efter-

middagen och en gammal matros muttrade, att »mother Carey's

chickens» bådade storm.

Den ^Ve (51° 94' N. lat. 25° 29' V. long.) blef det en styf

märssegels kultje, och den gamle matrosen sade, att det var

inte för inte som stormsvalorna visat sig. De voro alltjämt

talrika, men hafhästarne syntes blott liksom den vanliga liran

i enstaka exemplar.

Följande dag (49° 53' N. lat. 28° 13' V. long). Talrika

stormsvalor, 2 spetsstjärtade liror och en storlabb.
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Den ^Ve voro vi vid 49° 9' N. lat. 29° 40' V. long. och nu

sågos inga andra fåglar än stormsvalor.

Den ^'^/e voro stormsvalorna talrika, och då och då syntes

en lira vid 46° 35' N. lat. 32° 22' V. long.

Följande dag (46° 49' N. lat. 34° 15 V. long.) samma fåglar,

men dessutom flögo 3 tärnor förbi, möjligen vinddrifna.

Den ^^6 och - Vg syntes också stormsvalor och liror. Sist-

nämnda dag voro vi vid 43° 39' N. lat. 35° 37' V. long.

Den ^Vg förekommo endast stormsvalor inom vår synkrets,

men de voro mycket närgångna (42° 31' N. lat. 37° 54' V.

long.)

Den ^Ve voro vi tämligen midt i Atlanten, 43° 4' N. lat.

39° 23' V. long. och anteckningen i dagboken lyder »fortfarande

stormsvalor».

Den =^76 råkade vi ut för stiltje vid 41° 23' N. lat. 41° 12'

V. long. : Före solnedgången voro många stormsvalor samlade

akter om skutan och pepo som kycklingar. Efter solnedgången

fladdrade de omkring som läderlappar öfver vattnet och kring

fartyget och hade då växlande läten. De vanligaste skulle

kunna öfversättas med »kickeriicki kuy kuy», det sista hest.

Ibland var man böjd att likna lätet med beckasinens, ibland,

då blott två stafvelser utstöttes, vid ett svagt kattuggleläte.

Ibland påminnte det om en hes göks skvattrande, då han fly-

ger. Oftast var lätet tvåstafvigt, om ej det ofvan skrifna skreks,

men det upprepades ej lika hvar gång. Man kan lätt förstå,

huru under forna tider dessa ljud i den tysta natten jämte

gnisslet i riggen, när den slår fram och åter vid skeppens

gungning i dyningen, kunnat orsaka fabler om mystiska väsen

ute på hafvet.»

Den -^/e var det bokstafligen en rykande storm (38° 58'

N. lat. 44° 58' V. long.). »Själfva stormsvalorna se matta ut

och kunna ej flyga mycket mot vinden utan låta sig mest drif-

vas åt lä.»

Den -% (37° 47' N. lat. 47° 31' V. long.) »Stormsvalor

mycket talrika, de tyckas följa oss i alla väder.» Det var nu

varmt + 26° C.
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Under de närmast följande dagarne tlnnas inga fåglar om-

nämnda, utan anteckningarna handla luifvudsakligen om det

rika planktonlifvet samt den intressanta faunan ibland sargas-

sumtången, sedan vi kommit söder om Golfströmmen.

Den ^/t omtalas att stormsvalor och en Piiffinus sågs vid

36° 8' N. lat. 60° 42' V. long. Det är sålunda ganska sannolikt

att åtminstone stormsvalor varit synliga äfven de mellanlig-

gande dagarna, ehuru jag ej nu minnes något därom.

Den ^-/t på 37° 28' N. lat. 67° V. long. syntes »en storm-

svala med hvit buk» sålunda ej den vanliga utan möjligen

Pelagodroma marina, som är hemma i södra Atlanten, men

tillfälligtvis träffats ända vid Massachusets kust.

Den 'Vt på 36° 42' N. lat. 67° 56' V. long. syntes »en

Pufjinus-Wk fågel och stormsvalor som vanligt.

Den '^/t varsnades de första tropikfåglarne vid 35° 48' N.

lat. 68° 31' V. long. Denna och följande dag blåste det en

»kuling» och det står antecknadt i dagboken »Stormsvalor och

flygfisk» (36° 45' N. lat. 69° 49' V. long.).

Den '^/7 syntes vid 37° 9' N. lat. 70° 48' V. long. »tvenne

arter Nectris-Wksi fåglar, den ena lik den vanliga, brun på ryg-

gen, den andra betydligt mindre (troligen Nectris obsciira), svart

på ryggen», dessutom vanliga stormsvalor. »Sargassumtången

flyter ordnad i ostvästliga band.» Dagen därpå syntes också

en tärna vid 36° 39' N. lat. 71° 9' V. long.

Den -Vi skrifves: »37° 31' N. lat. 73° 19' V. long. Efter

middagen samlades omkring 30 stormsvalor för att picka upp

matrester, som kastades öfverbord. Det var ett flaxande och

ett pipande! De stodo eller trippade på vattnet, då de åto,

men senare, då de voro mätta, lade de sig att simma.»

För den -^7 finnes följande anteckning: »36° 32' N. lat.

74° 40' V. long.; 21 famnar djupt, skalsand. På e. m. tusental

af stormsvalor, som stodo på vattnet med svagt fladdrande

vingar.» Påföljande dag sågo vi amerikanska kusten. Vi lågo

sedan och kryssade utan framgång strax norr om Kap Hatteras

under många dagar. Stormsvalor sågos dagligen. De båda

Puffinus-lika fåglarne uppträdde, också och om den lilla med
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mörka ryggen skrifves: »den liknar ett mellanting mellan alka

och mås, flyger som den ena och dyker som den andra.» Verk-

liga måsar syntes en eller annan gång under kusten. Den

^Vs måste vi åter styra ut mot Golfströmmen' och vidare mot

söder. Stormsvalor voro de enda fåglar, som syntes ^"/s 32°

56' N. lat. 73° 8' V. long.

Den ^Vs skrifves: »enstaka stormsvalor, rätt mycket flyg-

fisk» 31° 49' N. lat. 80° 6' V. long., således ej långt från Sa-

vannahflodens mynning. Stormsvalor hade alltså utgjort vårt

sällskap nästan under hela resan i storm såväl som i stiltje.

Bland de stormsvalor, som syntes under amerikanska

kusten, är det möjligt att en del utgjordes af arten Oceanites

oceanicLis, som är en mera långbent form, men äfven den sot-

svart med hvita öfre stjärttäckare som hos den vanliga storm-

svalan.

Utom dessa båda förekommer äfven den klykstjärtade

stormsvalan {Oceanodroma leucorrhoä) i norra Atlanten och

den har också då och då förflugit sig till Sverige. Den är

större än den vanliga stormsvalan samt har klufven stjärt.

Den häckar på St. Kilda och vid Bay of Fundy, New Brunswick.

Tillfälligtvis kunna möjligen en del andra stormsvalor för-

irra sig till Nordatlanten, men de höra hemma i Stilla oceanen

eller på den södra hemisfären. Likadant är förhållandet med

lirorna och stormfåglarne i allmänhet. Nordatlanten har endast

ett fåtal representanter af hela gruppen Tiibinares och dessa

ha antagligen först i ganska sen tid trängt in dit i regel söder

ifrån, men i ett fall, hafhästen, norr om Nordamerika. Dock

har man i miocena lager i Frankrike träffat rester af en storm-

svala och en albatross, och en annan albatross fanns i plio-

centiden i England.

* För att samla regnvatten!



De circumpolära fåglarna och lemmel-
vandringarna.

Af Bengt lierg.

ill följd af red:s uppmaning i häfte 7, att

inkomma med rön angående ofvanstående

ämne, skall jag nedan söka sammanföra några

synpunkter, som i föregående artikel af Herr

Konservator G. Kihlén måhända förbisetts.

inom parentes vill jag nämna, att öfverhän-

gande arbete hindrar mig att behandla ämnet så ingående,

som jag skulle önskat.

Uppslaget till Herr Kihléns artikel — märkningen af fåg-

lar -— ber jag att få lämna till sist.

För hvar och en, som sysslat med eller i någon mån

skaffat sig inblick i den nordiska fågelfaunan — ej blott Skan-

dinaviens — torde det vara fullkomligt onödigt att påpeka,

allramest att som en ny tanke uppvisa, möjligheten af att

de roffåglar, som talrikt infinna sig vid våra lemmelvandrin-

gar, äro circumpolära, icke blott till arten, såsom fjällugglan

eller till en grupp af varieteter, såsom hökugglan, utan äfven

i viss mån till individerna.

Den, som i lemmelår i Sveriges lappmark får en fem- å

sexårig, ja, kanske tioårig, fjälluggla i hand, och vet, att fågeln

ej förekommer i större antal under icke-lemmelår, svarar sig

naturligtvis ögonblickligen, att hon är en vandrare.

Den, som vidare lägger sig till med en obisk lemmel, en

skandinavisk och en amerikansk halsbandlemmel och granskar,

dem, skall strax finna, att de äro circumpolära representanter
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för ursprungligen samma art, och därvid äfven säga sig, att

om den- ena vandrar, så vandrar också den andra. Vi veta,

att de göra så, och vi veta, att de vandra samtidigt, där deras

utbredningsområden gå in i hvarandra, såsom fallet är med

vår lemmel och den obiska i östra Nordryssland. Att alla

andra mindre gnagare på norra halfklotet traktvis vandra sam-

tidigt med lemlarna, veta vi också.

Vidare veta vi, att de sibiriska lemmelvandrlngarna äro

åtföljda af rofdjur (alltså icke blott fåglar). Dessa äro tilldels

våra fjällvråkar, fjällugglor och jordugglor, men äfven andra

finnas hos oss. Så ha vi Amerika. Där är vår fjälluggla

tämligen densamma, men vi ha en annan fjösbent vrak där.

Så långt går alltså inte vår fjällvråk.

Det är då lätt att konstatera, att fjällugglan, som fullkom-

ligt saknas här under icke-lemmelår, är fullkomligt circum-

polär, då däremot fjällvråken och hökugglan, som icke full-

komligt saknas hos oss under lemmelbrist, icke äro fullkomligt

circumpolära. De äro representanter i en grupp af obetydligt

skilda former, och denna grupp är circumpolär.

Att alla ugglor, som finnas här det ena året, skulle finnas

i Amerika det andra, är för mycket begärdt, men de draga

sig rundt norra halfklotet så småningom och draga äfven litet

tillbaka, ty lemmelvandring pågår säkert på mer än ett om-

råde på norra halfklotet samtidigt.

Grunden är så enkel. Hvarje gebiet, en sjättedel af de

circumpolära regionerna kanske, har hvart sjätte år kanske,

på grund af jordens ställning, en ovanligt gynnsam sommar.

Till denna öka sig lemlarna instinktivt och rofdjuren också.

Dels vandra de in året innan och två år innan, dels lägga

de, när lemmelår nalkas, ett onormalt antal ägg, t. ex. fjällugglan

tio och vraken sex. Denna instinkt är visserligen ett ämne till

stor beundran för den bredare allmänheten, men för ornitolo-

ger kan den knappast vara något märkvärdigt. Vi finna ju

analoga drifter öfverallt inom djurriket.

Så t. ex. är det ingalunda blott lemlar och deras speciella

förföljare, som äro af hvarandra beroende vandrare i vår lapp-
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•mark eller därmed kommunicerande trakter. Riporna vandra

undan vid slutet af livarje lemmelperiod, vanligen ett halfår

efter. Alla de roffåglar, däggdjur icke att förglömma, som

varit sysselsatta med lemlarna, som för dem varit ett lättfån-

gadt byte, äro nämligen ingalunda endast lemmelätare. När

lemlarna gå slut en iiöst, såsom 1907 var fallet, oroa dessa

massor af rofdjur naturligtvis de öfriga, för dem angripbara

djuren. Därför vandra mot följande vår, det hände så 1908,

de flesta ripor bort, som ämna fortplanta sig. Med dem följa

de fåglar, jaktfalkar och dufhökar, som särskildt lifnära sig

af dem. Jag vågar på den grund påstå emot den förre artikel-

författarens mening, att äfven dessa fåglar äro beroende af

lemmelvandringen.

Tyvärr hinner jag icke här närmare ingå på detta kapitel,

som jag redan år 1908 hade tillfälle att i Norrbottenskuriren

behandla för allmänheten. För denna tidskrifts läsare kan

det kanske i öfrigt vara ett alltför enkelt problem.

Däremot vill jag sammanfatta några korta punkter, i hvilka-

jag måste hysa något afvikande mening mot förre artikelför-

fattaren.

Pro primo var lemmelvandringen 1906 mycket starkare

än 1911 och hade sin upprinnelse redan 1905.

Pro secundo häckade fjällvråken 1908 och 1909 här och

hvar i barrträdsregionen. Jag träffade 4 par 1908. Men de

hade alla kullar på 2, en hade 3 'Ågg, och äggen voro svaga

d. v. s. små och svagt fläckade.

Pro tertio uppehöllo sig 1909, omkring 24 juni, ett par

fjällabbar vid Metjonas Pavvas kåtaställe i Tjoårika, midt i

Herr Kihlkns bästa samlingsgebiet, och i branten näst intill

där, häckade ett par fjällvråkar.

Pro quarto säger Herr Kihlkn tydligt ifrån, sid. 243, att

fjällabben i synnerhet markerar cirkulationen vid lemmelvand-

ringarna.

Denna mening har jag alla skäl att icke dela. Om Herr

KiHLÉN gifvit fjällugglan denna egenskap, kunde ståndpunkten

försvarats. Fjällabben åter är just den lemmelätare, som icke



2 FAUNA OCH FLORA

cirkulerar, d. v. s. vandrar circumpolärt, liksom den i öfrigt

är ett stort undantag i hela saken.

Dels lägger han alltid två ägg. Alla de andra lemmel-

ätarna öka upp sin produktion till det dubbla och däröfver.

Dels är han under icke lemmelår en hafsfågel, som från oss

vandrar norrut till ishafskusten, Spetsbergen etc, när lemlarna

taga slut. Sådana år är han där mycket allmän. Under

lemmelår åter, i vår lappmark t. ex., vandrar hufvudmassan

af denna art plötsligt in, och då är den ej mer så allmän i

ishafvet. Fågeln bor nära och är en god flygare. Han kan

sända tillräckliga truppmassor utan att öka produktionen, så-

som de andra göra.

Om åter Herr Kihlkns ståndpunkt vore riktig — att fjäll-

labben cirkulerade med lemlarna — då skulle naturligtvis ar-

tens cirkulerande del bli fastlandsdjur och de, som uppehålla

sig vid hafvet, hafsdjur. Ty lemmelvandringarna och hvad

därmed sammanhänger är ett företag med anor. Då skulle

också naturen länge sedan ha sörjt för, att den ständigt lem-

melätande fjällabben hade lagt af sina simfötter, som han ej

har användning för i lemmelterräng.

Så till märkningen af fåglar.

Som bekant existerar sedan många år »Vogelwarte Ros-

sitten», från hvilken station tusentals fågelringar spridits och

upplysningar samlats af den kände ornitologen Prof. D:r I.

Thienemann. Detta företags ringar äro kända långt utöfver

Europas gränser, och Professor Thienemann kan ju anses som

bärare af hela märkningssaken för Europa. Det är också syn-

nerligen viktigt, att en sådan sak bedrifves enhetligt och med

en central, som har tid och förmåga att bearbeta ett världs-

material, och borde hvar och en, som är intresserad af fågel-

märkning, vända sig till Vogelwarte Rossitten om saken.

Jag måste beteckna det som ett betänkligt tilltag och i viss

mån såsom utnyttjande af andras fredade idéer, när ett litet

biologiskt sällskap i Göteborg uppdrager åt någon att för de-

ras räkning märka fåglar, som sedan skola spridas öfver
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halfva jorden, till tV)rbistring för den fågelmärkning, som redan

existerar på kontinenten.

Nu förekommer dessa Rossittenringar spridda med fåglar

öfver hela Europa, och man känner dem. Förutsatt att bio-

logiska sällskap, och hvarför inte alla möjliga sällskap, i alla

europeiska städer af Göteborgs storlek uppdraga en fågelmärk-

ning, så kommer det allmänna intresset i de trakter, där de

märkta fåglarna passera, att slappna, och det hela faller på

sin egen löjlighet. Jag vågar därför bemärka, att det vore

lämpligare, om Göteborgs biologiska sällskap hölle sig på sitt

område och läte fågelmärkningsinitiativtagare på kontinenten

bära sina idéer vidare i frid.

På samma gång vill jag uttrycka min varma beundran för

Herr Kihli-ns förmåga att märka 76 vråkar på en sommar.

Det är ett oerhördt arbete, som hvar och en vet att värdera,

som gått i vråkbon.

Men lägg bort de förbistrande, privata ringarna och låt

oss alla samarbeta med kontinenten. Rossitten har ringar

öfvernog, och de äro kända. Med privat märkning fördärfva

vi bara en god sak.

Svar till herr B. Berg.

Redaktionen af >Fauna och Flora» har godhetsfullt satt

mig i tillfälle att taga del af Hr B. Bergs inlägg i frågan an-

gående uppträdandet af de lemmelätande fåglarne, hvarför jag

ber att i korthet få svara något därpå. Det torde då få till-

låtas mig att erinra därom, att Hr Bergs påpekande af det

välbekanta faktum, att vår fjällemmel tillhör en circumpolär

grupp af närsläktade former ej alls gifver någon förklaring af

omhandlade fenomen. Lika litet utredes frågan af påpekandet

af den likaväl kända saken, att en del af de lemmelätande fåg-

larne äfvenledes tillhöra circumpolära formgrupper och att

måhända ej någon tydlig skillnad finnes mellan gamla och nya

världens fjällugglor. Det fmnes ju många andra lika circum-
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polära både däggdjur och fåglar, och dessa förete ej samma

periodiska uppträdande.

Men sedan säger Hr Berg: »Grunden är så enkel» [!:] och

denna enkelhet ligger däri att »en sjättedel af de circumpolära

regionerna kanske, har hvart sjätte år kanske, på grund af

jordens ställning, en ovanligt gynnsam sommar. Denna öka

sig lemlarne instinktivt (!) och rofdjuren också.» Detta är ju

helt och hållet ett löst påstående utan något enda bevis, och

på dylikt sätt kan och får ej en biologisk fråga lösas. På

hvad sätt ändrar sig jordens ställning hvart sjätte år och livad

vet Herr Berg därom? Och talet om en »instinktiv» ökning

af lemlarne torde ha en lika »enkel grund».

Lika löst är påståendet om en invandring »året innan och

två år innan». Mot den framkastade hypotesen om den genom

jordens ställning gynnsamma sommaren hvart 6:te år talar för

öfrigt erfarenheten bl. a. genom den sammanställning, som af

red. af denna tidskrift refererats från Norge. Hvad vi sålunda

behöfva är en serie af noggranna iakttagelser från olika delar

af vårt land angående lemlarnes och andra smågnagares perio-

diska ökning och i samband därmed ökningen af deras fiender.

Dessa iakttagelser böra ej skymmas af några förhastade

teorier, och först när vi hunnit få ett omfattande material kunna

slutsatser af värde dragas.

Frågan om en del andra djurarters vandringar, måhända

och i vissa fall tämligen säkert i samband med lemlarnes upp-

trädande, är ett annat kapitel som jag nu ej vill gå in på här.

Mot Hr Bergs olika punkter vill jag anföra följande:

Beträffande Hr Bergs tre första punkter så finns där ju

ingenting som kan vederlägga mina uppgifters riktighet. Ty

att han i barrskogen lyckades anträffa 4 par fjällvråkar 1908

med svaga kullar på 2 a 3 ägg, och att han endast fann ett

par fjällabbar 1909 (som »uppehöllo» sig vid Metjonas Pavvas

kåtaställe i Tjoårika), bevisar ju endast riktigheten af hvad

jag sagt.

Men i fjärde punkten anmärker Hr Berg mot mitt uttalande,

att jag anser fjällabben särskildt markera den periodiskt rikliga
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lokala tillgången på lemlar. Anledningen till anmärkningen

skulle vara den, att fjällabben »icke cirkulerar d. v. s. vandrar

circumpolärt». Detta förefaller ganska besynnerligt. För det

första har jag aldrig begärt, att en lemmelätande fågel skall »cir-

kulera» circumpolärt, men för det andra är fjällabben fullt så

circumpolär som t. ex. fjällugglan, som af Hr Berg särskildt

framhålles som en dylik fågel. Fjällabben är t. ex. allmän på

Nordamerikas Barren Grounds och i alla högarktiska trakter

i gamla världen också. Just den omständigheten, att den un-

der icke lemmelår är bunden vid vatten (»hafsfågel», som Hr

Berg kallar den, är kanske för mycket sagt), men under lem-

melår uppträder talrikt i fjällen, visar riktigheten af mitt på-

stående. Om den skulle vara mer eller mindre talrik på ett

annat ställe med anledning häraf, har ej det bittersta med

denna sak att göra. Att fjällabben är en god flygare och med

vingarnes hjälp beger sig till lemmeltrakterna är en egenskap

som den har gemensam med de andra lemmelätande fåglarne,

ty jag har ej låtit påskina, att dessa på annat sätt infinna sig.

Hela resonnemanget om att fjällabben, för den händelse den

vore »ständigt lemmelätande», skulle »lagt af sina simfötter»,

är alltför orimligt för att egentligen behöfva bemötas. Jag

vill blott erinra om, dels att jag aldrig framhållit fjällabben

såsom alltid lemmelätande (vore den det, skulle den säker-

ligen förändrats på annat sätt, förr t. o. m. än den lagt af

sina simfötter») och dels har den bruk af sina simfötter i fjäll-

vattnen äfven under lemmelsäsongen.

Hvad slutligen Hr Bergs anmärkning mot den af Göte-

borgs Biologiska Förening föranstaltade märkningen af fjäll-

vråkar beträffar, så torde det väl vara alltför långt drifven

höflighet mot en utländsk institution, äfven om denna är af

förträffligaste slag, att förneka oss rätt att på eget bevåg söka

utreda ett biologiskt spörsmål, som intresserar oss. Jag tror

det är fullständigt missriktadt att påstå, att vi skulle behöfva

bedja Vogelwarte Rossitten om lof att märka svenska fåg-

lar med svenska ringar. Ej heller tror jag, att vi kunna sägas

därmed göra oss skyldiga till ett ogrannlaga »utnyttjande af
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andras fredade idéer». I detta samband kan erinras om, att

fågelmärkning af liknande art företages i Danmark, Holland,

England, Ungern m. fl. länder utan att något anmärkts där-

emot. Hr Bergs starka ord äro här sålunda ej på sin plats.

Om fullständig adress på ringarne anbringas kan aldrig

någon förvirring eller förväxling uppstå. Af de 76 fjällvråkar

jag i somras märkte ha redan 8, eller något öfver 10,5 % in-

rapporterats. När man vet, att man vid Vogelwarte Rossitten

varit nöjd med 4 ^o och anser 12 % som ett synnerligen vac-

kert resultat, inses lätt, att detta manar oss att fortsätta arbe-

tet, något som jag tror kommer att ske.

Göteborg den 10 Febr. 1912.

Gustaf Kihlén.



Hvarifrån härstamma tamhönsen?

Af E. Lönnberg.

]0f'1Il^.!Jii)|ffl]tt utidsmänniskan, som yfves öfver sin höga

MllljWyiBBlM civilisation, har ej visat sig äga förmåga att

||jM|^^Hfi| tämja och uppdraga nya husdjursraser. Ej

|iy||N^^^B ens då hon kommit till kontinenter, hvarest

^^^HH^^lH naturen själf så att säga erbjudit det härli-

HIHHBHHfil gaste råmaterial såsom i Afrika eland-antilopen,

kvaggan, de olika zebraformerna, Grevy-zebran o. s. v., har hon

gjort några allvarliga försök att förvärfva något nytt i den

vägen utan nöjt sig med att medföra de gamla husdjursraserna.

Till och med där dessa af klimatiska eller andra skäl duka

under, har man hellre undvarat husdjur än sökt domesticera

inhemskt material. Det finnes blott ett enda undantag och

betecknande nog är det dam-moderna, som för en gångs skull

haft någon nytta med sig och framdrifvit strutsafveln. Eljest

har i nyare tiden européerna blott förvärfvat ett husdjur, kal-

konen, och den öfvertogs i redan domesticeradt tillstånd från

indianerna vid Amerikas upptäckande. Européerna ha endast

äran af dess vidare utbredning i världen.

Alla andra husdjur äro mycket äldre i människans tjänst,

och i flertalet fall höljer sig deras ursprung i den förhistoriska

tidens dunkel. Ofta kan man ej ens med säkerhet påvisa den

vilda djurart, från hvilken de olika husdjursformerna stamma.

I de flesta fall äro dessa vilda stamformer för längesedan ut-

döda, i regel väl utrotade af människorna. Angående tamhönsen

har man dock hittills ansett sig vara ganska säker om ur-

Fauna och Fiora 1912. Haft. 1. 3
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sprunget. Det finnes ju som bekant i Indien flera vilda höns-

arter, af hvilka en, engelsmännens »red junglefowl» (Galliis

bankiva), allmänt har betraktats såsom tamliönsens vilda

stamform. Den allmännaste åsikten har sålunda varit, att dessa

djunglehöns ursprungligen tämjts i Birma eller något af de an-

gränsande länderna. Detta skulle ha skett för mycket lång tid

sedan, ty traditionen kan mala, att tamhöns införts i Kina

västerifrån omkring 1400 år före vår tidräkning. Från Indien

skulle också så småningom tamhönsen ha spridts mot väster

och kommit till Europa. Detta hände dock jämförelsevis sent.

Det plägar som bevis härför framhållas, att hos Homerus höns

ej nämnas. Det uppgifves, att den äldste grekiske författare,

som omtalar tamhöns, var Theognis under 6:te årh. f. Kr.

Aristophanes (444—388 f. Kr.) nämner tuppen såsom en fågel

af persiskt ursprung. Det är sålunda tydligt hvarifrån gre-

kerna fmgo tamhönsen. Att tuppen var vanlig då hos grekerna

märkes däraf, att Aristophanes säger, att alla handtverkare

stiga upp och börja sitt arbete, då de om morgnarne höra

tuppens stämma. Aischylos (f. 525 f. Kr.) och hans samtida

Pindaros omtala tuppars slagsmål och likna männinskornas

strider vid tuppfäktningar. Hönsen voro sålunda vid denna

tid troligen af tvenne skäl allmänna husdjur hos grekerna, som

antagligen lärt känna dem i sina asiatiska kolonier, där de först

kommo i beröring med perserna. Hos de gamla perserna stod

tuppen högt i anseende, emedan han hölls för en fiende till

det onda i världen. Hans stämma fördref de onda andarne

och väckte människorna till lif och verksamhet om morgnarne.

Den förut gällande åsikten har ansett det som en gifven

sak, att perserna i sin tur erhållit tamhönsen från Indien.

Alldeles i dessa dagar har emellertid en helt annan teori fram-

ställts af tvenne engelska författare F. J. Stubbs och A. J.

RowE i tidskriften »the Zoologist.» De säga bl. a., att hönsen

voro redan under det 7:de årh. f. Kr. kända i Medelhafsländerna

såväl som i Mesopotamien och Persien samt i Kina och Japan,

men Indien stod då ej i direkt förbindelse med andra länder.

Det är dock från Egypten, som de anse sig få den bästa kun-
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skapen oni tanihönsens ursprung. 1 en graf frän 7:de årli. t'.

Kr. vid Tharros på Sardinien, som då var en phenicisk koloni,

har nian fuimit ett jaspis-sigill med afbildning af två män i

egyptisk klädedräkt, en lotusblomma och en tupp. På terra-

cotta föremål från Nildeltat var en pojke lekande med en tupp

ett favoritämne för afbildning under 500-talet f. Kr. Men vid

denna tid voro åtskilliga olika nationaliteter representerade i

denna trakt, så att detta lämnar egentligen blott den upplys-

ningen, att höns då voro vanliga där.

1 den gamla egyptiska hieroglyfskriften betecknades «-lju-

det med en bild, som synes föreställa en kyckling. Den har

också tolkats såsom en dylik af den store egyptologen H.

Brugsch P.ascha. Detta «-tecken lär ha kommit i bruk redan

omkring 4400 f. Kr. och en bild, som de båda citerade engelska

författarne afbilda från omkr. år 3460 f. Kr. liksom äfven en

annan från omkr. år 2600 f. Kr. visa otvetydigt en unge af en

hönsfågel. Det är ju dock intet bevis, för att det skall före-

ställa en tamkyckling, men de nyssnämnda författarne anse

detta för gifvet, ty de säga, att ingen annan liönsfågel lär ha

kunnat tjäna till modell åt de gamla egyptierna. Man skulle

dock möjligen hunna tänka på de i Afrika inhemska pärlhön-

sen, som förekomma äfven i Nildalen och troligen förr funnits

längre norrut än nu, liksom åtskilliga andra djurformer. Äfven-

ledes tinnes en Ammoperdix-avt i Egypten.

Några bilder af fullvuxna höns lära ej förekomma bland

de gammalegyptiska föremålen förutom två, som af de nu

citerade författarne tolkas såsom sådana. Båda lära härstamma

från tiden före 4400 f. Kr. Det ena är en slags »statyett» af

grönglaseradt lergods, som visar en klumpig fågel med en

påse under hakan. Den, som först beskref detta föremål, an-

såg det vara en pelikan, men Stubbs och Rowe mena, att det

är en höna och att påsen föreställer skägget eller slöret på en

dylik. Det måste dock erkännas, att det kräfves lika mycket

fantasi och välvilja för den ena som den andra tolkningen och

något bevis för tillvaron af höns i Egypten vid den tiden får

man ej häraf. Bilden nuniro två är som sagdt ungefär af samma
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ålder och från Abydos väster om Nilen midtemot Thebe. Den

är ristad på skiffer och är mera af hönsfågeltyp med två vårt-

lika upphöjningar på hufvudet och en rund ring nedanför öron-

trakten. De båda förra tolkas som kam, och ringen som skägg

eller slör. Det är ju möjligt, att denna tolkning kan vara

riktig, men det skulle måhända också kunna tänkas, att denna

bild skulle kunna föreställa en pärlhöna och i sådant fall en

dylik af arten Niimida ptilorhyncha. Den främre af de som

kam tydda vårtorna skulle då kunna tänkas motsvara det

knippe af grofva borst, som dessa pärlhöns ha vid näbbroten,

och den bakre hornet eller hjälmen, som mycket varierar i

storlek hos olika raser af nämnda art. Pärlhönsen ha för-

öfrigt också skägg- eller slörflikar på sidan om hufvudet. Bland

andra djur, som förekomma på de ifrågavarande skifferplattorna,

namnes särskildt giraff. Detta kan möjligen vara ett stöd för

antagandet, att pärlhöntolkningen är riktig, ty där giraffer före-

komma, där finnas i regel också pärlhöns.

Stubbs och Rowe hålla emellertid på sin tydning och vilja

anse den omnämnda skifferfiguren som en tamhöna, som in-

förts till Egypten med den invasion till detta land, som ägde

rum omkring år 4400 f. Kr. från Väst-Asien. Det folk, som

då eröfrade Egypten, förde äfven med sig andra asiatiska hus-

djur och kulturväxter såsom hvete och korn och kunde alltså

också haft höns med sig. Om nu de gamla eröfrarne af Egyp-

ten, som eventuellt ditfört hönsen, kommit från länderna kring

Eufrat och Tigris, skulle man alltså kunna spåra hönsen till-

baka till Mesopotamien. De citerade författarne anse, att hön-

sen varit domesticerade där redan omkring 5000 år f. Kr.

Från den tiden känner man intet om Indien. Enligt J.

Kennedy är det antagligt, att samfärdsel pågick mellan Indien

och Babylon mellan år 700 och 300 f. Kr., men den kunde ju

ha börjat förr. Omkring det 7:de århundradet f. Kr. visar sig

ett tydligt orientaliskt inflytande på grekisk konst. »Swatsika-»

eller swastika(?)tecknet, hak-korset med rätvinkligt böjda arm-

spetsar, och tuppfigurer börja att bli vanliga på vaser och dy-

likt. Det är möjligt, säga Stubbs och Rowe, att detta är be-
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vis på Indiens samfärdsel med västligare länder, men någon

säkerhet härför finnes ej.

Emellertid enligt de nämnda författarne fanns det tamhöns

i Mesopotamien för omkring 7,000 år sedan, men de kommo

ej till Kina förr än 4700 år senare och äro ej med visshet

kända från Indien förr än ytterligare åtskilliga sekler senare.

Detta, mena de, gör det omöjligt att antaga Indien som tam-

hönsens ursprungsland, hvilket de i stället anse vara att söka

i Centralasien. Tvärtom, de öfver stora delar af Indien, Sunda-

öarne o. s. v. utbredda djunglehönsen (Gallas bankiva) påstå

de helt enkelt vara afkomlingar efter förvildade, dit införda

höns. Ett faktum är, att höns lätt förvildas i tropiska och

subtropiska länder i synnerhet på öar, där de ej ha så svåra

fiender. Likaså återgå tamraserna i dylikt förvildadt tillstånd

fort nog efter några generationer till ett utseende, som liknar

bankivahönsens. Det är också troligt att förekomsten af vild-

höns på en del ställen, t. ex. Filippinerna, beror på, att malajerna

infört höns, som sluppit lösa och förvildats.

Härifrån och till antagandet, att alla vildhöns af bankiva-

typen öfver stora delar af indiska och indomalajiska regionen

skulle vara förvildade ättlingar af de tamhöns, som införts af.

dravidafolken vid deras invasion i Indien, är dock ett mycket

långt steg.

Man plägar urskilja fyra vilda, nu lefvande arter af släktet

Gallas. Af dessa är G. varius, som är hemma på Java, Lom-

bok, Flores m. fl. öar i Ostindien, den mest afvikande från de

andra genom sin ej tandade kam, oparigt slör raidt på halsen

samt 16 fjädrar i stjärten. De tre andra ha tandad kam och

pariga slörflikar samt 14 stjärtpennor. Af dessa är G. sonne-

rati i västra indiska halföns södra och centrala delar mest olika

till färgen, ty den har de långa fjädrarna på halsen och manteln

tvärbandade i svart och hvitt. G. lafayettei på Ceylon har de

samma långa fjädrarna gula med svart spolstreck och bröstet

orangerödt samt kammen gul med blott röd kant. Gallus

gallus (1. G. bankiva) slutligen har hals- och mantelfjädrarna

orangeröda eller orangegula och bröstet svart. Den finnes i
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nordöstra Indien och öfver hela bortre indiska halfön ned till

Malacka o. s. v. samt på många af öarna. Denna mycket om-

fattande utbredning synes tala emot, att bankivahönsen skulle

vara en förvildad form och dessutom, om så verkligen vore

fallet, hvarför skulle de då ej också förekomma i västra och

södra delarna af främre Indien o. s. v. Något tillförlitligt be-

vis för att denna eller någon annan vild Gallus-iorm skulle ha

förekommit i Central-Asien i nutiden finnes ej. Att under

förgångna geologiska perioder detta varit fallet är väl ej all-

deles omöjligt, då från pliocena aflagringar i Grekland och

Frankrike benlämningar erhållits, som tyckas tillhöra en eller

flera Ga////s-arter. Men detta bidrager ej till att utreda nu

föreliggande fråga. Ännu torde det kräfvas starkare historiska

urkunder än de förebragta, innan man förkastar den hittills

gängse uppfattningen om Indien som tamhönsens ursprung.

Att det verkligen är de >;röda djungle-hönsen» och ej någon

annan af de tre öfriga arterna, som äro stamformer för de

tama hönsen, styrkes förutom genom den yttre likheten däraf,

att bastarder mellan tamhöns å ena sidan samt någon af ar-

terna G. sonnerati. G. lafayettei och G. varius å den andra i

. regel blifva sterila. Detta är desto mera beaktansvärdt, om

man tänker på huru fortplantningsdugliga t. ex. allehanda

fasanbastarder äro.



Hybrider mellan blåmes och azurmes.

Af

E. Lönnberg.

O
r 1877 beskref den tyske ornithologen Cabanis

en mesform, som han kallade Parus pleskei

": efter den ryske ornithologen Pleske. Denna

: mes liknar en blåmes, från hvars rygg det

,_^ I

;gula färgämnet försvunnit. Den är alltså ej

|l^f^ 7.."..v.v^. §i"önaktig på ryggen utan ljust blågrå. Under-

sidan är gräddhvit, öfre delen af bröstet ljust svafvelgult, det

blåa på hufvudet och halsbandet är ljusare och något mattare

än hos en blåmes, och den svarta fläcken på strupen är mindre

än hos denna. Fågeln är något mindre än en blåmes och har

också kortare stjärt än en azurmes.

Denna mes har anträffats i norra och östra Ryssland, men

ehuru man erhållit talrika exemplar, har häckplatsen i det läng-

sta varit okänd. Mycket har skrifvits om denna fågel och från

vissa håll har framkastats, att den skulle möjligen vara en

bastard mellan blåmes och azurmes, under det att denna sak

återigen af andra blifvit bestridd. Den stora auktoriteten på

den palearktiska ornithologiens område, Hartert, yttrar sig

härom ungefär på följande sätt. Visserligen tyder den stora

individuella variabiliteten hos P. pleskei på hybridnatur, men

däremot talar återigen det faktum, att man har erhållit präk-

tiga serier af väsentligen lika exemplar. Denna form måste

alltså finnas i mångfaldiga hundratusenden, då det ju samlats

på så få ställen i Ryssland och vida sträckor ligga mellan

dessa. Bastarder mellan pleskei och cyamis äro ej sällsynta.
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Undantagsvis får man också exemplar, som man måste hålla

för bastarder mellan pleskei och ccvruleiis. Då nu pleskei är

mycket väsentligt olika mot cyafius, men i de viktigaste karak-

tärer öfverensstämmer med cceruleus, är det mest logiskt att

räkna den såsom en underart under den sistnämnda.

På allra sista tiden har emellertid gåtan, såsom det vill

synas, lösts. I en nyligen publicerad uppsats ^ har just Th.

Pleske omtalat, att det lyckats den för sina mästerliga fågel-

uppfödningsexperiment bekante konservator Zollikofer i St.

Gallen att uppdraga ett stort antal af bastarder mellan blåmes

och azurmes, och dessa öfverensstämma alldeles med Pariis

pleskei.

I guvernementet Wladimir fann Paschtchenko azurmesar

på hösten och vintern 1881, och nästa år häckade de där samt

blefvo sedan allt talrikare till år 1886. Det framgår alltså häraf,

att på 80-talet skedde en invasion af azurmesar mot väster.

Efter denna tid blef sedan Parw5/)/é'sM' allmän. Detta berodde

alltså tydligen därpå, att azurmesen trängde in på blåmesens

område. Liknande iakttagelser gjordes sedan i guvernementet

Jaroslaw.

Den typiska azurmesen är hemma i Ost-Ryssland sanno-

likt också i Väst-Sibirien, under det att geografiska underarter

bebo det öfriga Sibirien, Turkestan och Väst-Kina. Blåmesen

återigen med sina rätt talrika geografiska afarter träffas öfver

större delen af Europa och ända ned till Persien i sydost,

Nord-Afrika i söder, Kanarieöarne i sydväst. 1 Ryssland sam-

manstöta alltså gränserna för blåmes och azurmes (och det är

ju också där som den omstridda Paras pleskei träffats). Att

då bastarder uppstått vid gränslinien^, är intet underligt i och

för sig. Men det märkliga är, att dessa bastarder uppstått i

så stor mängd och att de genom fortplantning inbördes ökats

i antal till den grad, att man med skäl kunnat tro sig ha att

* I Journal fur Ornithologie.

^ Dylika bastarders alstrande vid tvenne fågelformers gränslinie är ju intet

enastående. Det kan erinras om de ej ovanliga bastarderna mellan grå kråka

och svart kråka i England, Schleswig, och vidJenisej, men i dessa fall bli bastar-

derna ej nya rasbildare utan variera oregelbundet eller återsmälta i stamformerna.
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göra med en särskild art. Det är också det, som från iitveck-

lingshistorisk synpunkt utgör det beaktansvärda, ty det visar

tydligen, att nya konstanta former kunna uppstå genom bastard-

ering. För att resultatet skall blifva bestående fordras dock i

regel, att den nyuppståndna formen får lefva något så när iso-

lerad och ej utsattes för nya invasioner af någondera stamfor-

men, ty då är det naturligtvis fara värdt, att den så småningom

uppgår i någon af dessa.



Ännu några ord om nedgräfda ägg\

särskildt om den öfvertaliga äggkullen hos den fläckiga

sumphönan (Porzana porzana).

^ n uppsats öfver detta ämne, undertecknad

T. Bolin, har jag med nöje genomläst i 5:e

häftet af förra årgången af denna tidskrift.

Genom denna uppsats blef det konstateradt,

2 att ägg en och annan gång finnas nedgräfda

ä^^lr^i' balen hos vissa fåglar, i synnerhet hos så-

dana, som lägga stora äggkullar. Tacksam mot författaren

för hans inlägg i frågan vill jag här ytterligare tillägga några

ord om de af mig observerade fallen. I själfva faktum, att

ägg understundom finnas nedgräfda i redet, äro vi ense, men

i hvad afsikt detta skett synas vi vara af olika meningar.

Efter hvad jag kunnat förstå, menar Herr B., att endast tyngd-

lagen eller slumpen verkat; min mening är, att fågeln afsikt-

ligt gräft ned äggen för att reducera kullen. Ofta ser man

sådana afsiktliga handlingar hos fåglarna, mera komplicerade

än den nu i fråga, i synnerhet vid bobyggnaden och anord-

nandet af äggen. Så t. ex. bygger sothönan ett sluttande plan

eller brygga, som leder upp till boet, för att bekvämt kunna

praktisera sig dit, ifall boet skulle blifva för högt genom vat-

tenytans sänkning, som ofta inträffar i sjön Tåkern. Doppin-

gen döljer omsorgsfullt äggen, då han lämnar boet, för att de

ej må bortröfvas af kråkor. Detsamma göra nästan alla and-

fåglar, i synnerhet under den tid de hålla på att värpa. Ofta

har jag sett, hur en rufvande svan omsorgsfullt torkar sina

fjädrar, innan hon återgår till rufningen samt hur hon med

näbben vänder på äggen, troligen för att de skola värmas från
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olika sidor. Tofsvipan lägger alltid sina ägg med spetsarna

mot hvarandra, sannolikt det fördelaktigaste läget i och för

rufningen. Många flera sådana afsiktliga, allmänt kända hand-

lingar, skulle kunna anföras. Hvarför icke, äfven här, då få-

geln fann äggkullen för stor för rufning, med afsikt bortskaffa

de öfvertaliga äggen?

Att sumphönan klifvit upp och lagt sig på alla 25 äggen,

som lågo i lager, har jag mycket svårt att tro, därtill har jag

för hög tanke om fåglarnas intelligens. Att sedan äggen dels

till följd af sin egen, dels af fågelns tyngd, skulle sjunkit ned

i balen är äfven otroligt, ty balen, som var byggd af tönt

starrgräs, skulle tvärtom genom tyngden blifva mera samman-

pressad och ogenomtränglig. Min åsikt är, att fågeln, då ruf-

ningen skulle börja, gjorde förtviflade försök att ordna äggen,

så att de kunde rufvas, men då detta ej lät sig göra, nedgräfde

han och ()fvertäckte några af de nedersta. Då honan sedan

efter någon dag fann äggkullen ännu för stor, reducerade hon

den ytterligare på samma sätt. Därmed förklaras, hur kullen

så småningom minskades. Som ytterligare stöd för min me-

ning kan anföras, att äggen lågo så djupt ned i tufvan, att de

svårligen utan afsikt kommit dit.

Hvad beträffar hämplingboet, så var äggkullen i detta, som

Herr B. äfven anmärker, visserligen icke öfvertalig, men inne-

höll dock det högsta antalet (6), det normala är 5. Om det

nedstuckna ägget skulle, som Herr B. säger, vara värpt för

tidigt och sedan öfverbyggdt, så skulle det legat vågrätt unge-

tär midt i boet; men nu var det instucket på sidan och stod

upp och ned, så att endast spetsen skymtade igenom. Min

tro är, att fågeln med afsikt borrat ned det.

Till sist må jag tillägga, att jag anser det mycket svårt,

nästan omöjligt att afgöra dylika frågor, då man ej sett före-

målet i fråga, och sannolikt hade Herr B. fått en annan upp-

fattning, om han själf sett och följt äggkullen i porzanaboet

liksom äfven det omskrifna hämplingboet.

V. A. Engholm.



Smärre meddelanden.

Rödvingad gräshoppa.

Till följd af bland »smärre meddelanden» i häftet 2 af Fauna
och Flora för innevarande år (19 11) sidan 98 omnämnda rödvingad

gräshoppa får jag härmed säga: att jag Jiiånga gånger och på
många platser liknande dem, som i årets Fauna och Flora häftet i

sida 47 angifves, d. v. s. på torra backar efter afhuggen barrskog,

ofta brända, samt sedan bevuxna med torra gräs och bär-ris, stött

upp en större brun gräshoppa, som med starkt rasslande ljud och

med urspända röda vingar förflyttar sig från plats till plats.

Första gången jag såg den var vid Lessebo i Kronobergs län

1863. Sedermera har jag sett den, som ofvan sagts, ])ä mänga
ställen, af hvilka kan nämnas: en torr backe vid gården Udden i

Kalmar län, några kilometer söder om Wissefjerda kyrka, samt vid

platsen för Saleboda järnvägsstation i Blekinge län (ett par kilo-

meter från gränsen mot Kalmar län), där jag under aren 1890— 1909
har sett den många gånger.

Karlskrona den 12 December 1911.

Erik Qvis/gaard.

Svarta råttan (Mus rattas) m. m.

I min barndom (i början af 1850-talet) hörde jag omtalas och

såg endast två slags »rottor»; de voro: musen eller mössen (Mus

musculus) och »rottan» (Mus rattus). Den senare förekom då tal-

rikt på den gård. Carlsnäs, omkring en mil norr om Runneby (som

det då skrefs), där mina föräldrar då voro boende. Sedermera i

tiden lärde jag känna en större sort bruna råttor (Mus decumanus),

h vilken kallades »röda rottan eller skei)psrottan», och fick så den

gamla sorten namnet >- svarta rottan». På de senaste femtiofem

åren har jag icke sett någon Mus rattus.

Pä hösten i86g uppgjorde jag förslag för järnväg frän Erings-

boda i Blekinge län till Elmeboda i Kronobergs län. Då vid under-

sökningen fick jag se, i en smäbjörkdunge vid en något sank plats

ett par kilometer norr om Eringsboda, flera stycken små djur, hvilka

sprungo fram och åter och hvilka jag först tänkte voro näbbmöss
(Sorex); — men när jag närmare såg pä dem (de voro icke det minsta

skygga), så . såg jag, att det alls icke var näbbmöss, ty de voro
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kortnosiga och <(aiiska ljusa. Sedan tiinktc jag icke vidare på dem
förrän jag erhöll häftet 4 af Fauna 0( h Flora är 1909.

Karlskrona den 12 December 191 1.

Jirik Qi'isti:^tnird.

Mellanspett (Piciis mediiis),

Mellans]iett (Picus niedius) har tlera gånger skjutits af mig,

både i Kronobergs oi:h Jönköpings län.

Förväxling mellan vanlig hackspett (Picus major) och mellan-

spett (Picus medius)— se sida 199 af fjolårets Fauna och Flora —
kan icke gärna förekomma; — redan deras kroppsbyggnader äro ju

så i ögonfallande olika; — Picus majors mera cylinderformade och

Picus medius' flattryckta, hvarför ock den senare i Danmark heter

»fladsped», (förr ui)pstoppade jag fåglar och hade då, bland andra

hackspettar, äfven de nu omtalade två).

I Västra Thorsås socken har jag tre gånger sett en //Av/ hack-

spett, som i kropp (cylindrisk) och teckning påmint om Picus

major, men gjort intryck af något brokigare teckning.

Karlskrona den 12 December 191 1.

E7-ik Qvisti^aard.

Subfossilt älghorn funnet i Östergötland,

Enligt meddelande af Friherre Ernst Hermelin har nyligen

(10 dec. 1911) ett ståtligt älghorn med 16 spetsar uppgräfts vid

Vallsnäs gård i Nykils socken i Östergötland. Det träffades i Gök-
lunda mosse hvilande > på snäckmergelbotten och täckt af ett

dyjordslager om i V-^ ™- mäktighet». Det är det vänstra hornet

och det har naturligtvis under tidernas lopp betydligt urlakats,

ehuru det räddats från förstöring af underliggande lagers kalk-

haltighet. Det väger dock i sitt nuvarande skick, som det be-

tinnes med några spetsar aftrubbade» och en spadskada i ena

hörnet af skofveln 5,4 kg. Skofveln är stor och bred, så att det

är ett horn af utprägladt palmat-ty\) och dimensionerna betydande.

Bredden från rosenkransen till motstående afbrutna sidospets är 50

cm. och största höjden från första till näst sista spetsen är 95 cm.

Stången är jämförelsevis ej så grof, hvilket ju är \anligt med
extremt palmata horn. Dess omkrets är 18 cm.

Den vanliga frågan, som tränger sig fram vid erhållandet af

ett dylikt fynd är naturligtvis: Huru stor är åldern på detta horn.

Det är emellertid en fråga, som ej låter nöjaktigt besvara sig förr

än en systematisk undersökning af en fackman kunnat företagas.

Baron Her.melin har visserligen välbetänkt tagit prof af såväl >snäck-

mergeln» som dyjorden närmast ofvan, men i detta fall är det ej

tillfyllest. Fyndplatsen ligger nämligen ganska högt öfver hafvet

och ofvan utsträckningen af Ancy lus-sjön, hvilket försvårar ålders-

bestämningen.

Professor G. L.\gerheim har godhetsfullt företagit en undersök-

ning af jordprofven och lämnat följande meddelande: »Snäckmergeln»
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utgöres af Desmidie-kalkgyttja utan eller nästan utan diatomaceer.

Tyvärr äro äfven ])ollenkorn mycket sparsamma därstädes. De,

som jag sett tillhöra björk och tall. >Torfdyn» är bräkentorf, bil-

dad af Polystichum Jhelyptcris. I torfven finnes tallpollen ej säll-

synt men intet annat slag af pollen, för så vidt man kan finna med
en ej allt för tidsödande undersökning.'

Enligt professor Lagerheims föregående undersökningar har

dylik bräkentorf påträffats såväl i lager frän ek- som talltiden. Da
i detta fall träffats endast tallpollen, är det väl sannolikast, att älg-

hornet fällts i Göklunda mosse redan under denna tid och dess

ålder blir sålunda åtskilliga tusen år. Närmare upplysningar torde

dock som sagdt ej kunna vinna, förr än en systematisk undersökning

af hela lagerserien såväl ofvan som under fyndets plan gjorts.

Från nordspetsen af Ångermanland och närliggande
lappmark.

Mindre strandpiparen (Aegiatites curonicus) har jag ^7^ ig 10

iakttagit i åtskilliga exemplar (utan tvifvel häckande) på den förut

ytterst sänka Mörtsjömyren (å kronoparken Saxåmon ä Dorotea

socken), som genom vattenafledning för några år sedan blifvit i

hufvudsak torrlagd. Fåglarna höllo till å torfbankar, som bildats

vid vattnets afrinnande från de sankaste partierna af myren.

Iretåij^a måsar, omkring 5 stycken, observerades vid nordändan

af Tåsjön i april 191 1. Två dödades och finnas uppstoppade.

En nötkräka sköts ri oktober 191 i invid Tåsjöberget. Några

flera sådana ha, så vidt jag vet, ej visat sig häruppe.

Gråsidiga skogssorken (Euotomys rufocanus, Sund.), 2 ex., fånga-

des sistlidne november i en potatiskällare här i Backe. Diverse

grönsaker och potatis hade angripits, men, sedan dessa två sorkar

dödats, har ingen åverkan på nämnda matvaror förmärkts.

Med anledning af en uppmaning i tidskriftens senaste häfte

får jag meddela, att lemlarna i höstas voro synnerligt talrika å

kalfjällen i Dorotea socken, men någon massutvandring har ännu

ej förmärkts. I slutet af augusti såg jag där fjällvråken i stort

antal, under det att vid samma tid de närmast föregående (åtmin-

stone 3) åren knappt någon enda sågs till.

Backe 9 januari 1912. ]'iktor Olofsson.

Lommen kan gå.

1 Brehms »Fåglarnas lif» står att läsa om lomniarna: ^Att gå
i ordets egentliga bemärkelse, ja att ens stå upprätt, därtill äro de

alldeles oförmögna.» Och i »Vårt villebråd» skrifver Kolthofif

bland annat följande: »De äro på landbacken fullkomligt redlösa,

kunna ej sta o. s. v.
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Undertecknad har sett lomnien både stå och gä och det gick

sa till: Den ene af loniniarna, de voro ett par, ställde sig pä lagom
djup i vattnet, upprätt, marscherade med vaggande gäng till stran-

den och vidare upp på en tufva, där han blef stående ungefär en

meter från vattnet. Nu, tänkte jag, har jag dig och rusade u])p

och sjirang med vild fart att fånga honom, men lyckades icke.

Lommen vände sig med små steg om mot vattnet, vaggade sig fram,

tills han kom ytterst på tufvan, släppte sig framstupa ner i vattnet,

flaxade en bit ut och dök sedan.

Att han således kan gå upp på en sten med lämplig lutning i

vattnet säger sig själft

För riktigheten af ofvanstående intygar under edsförpliktelse

Liidv. NordfjcU.

folkskoll. postförest.

Adress: Wånafjärdens poststation.

Fjälluggla i Östergötland.

Vid nedresa med dagtåget från Stockholm den iS januari

observerade jag strax söder om Norrköping en fjälluggla, troligen

ung fågel. Med anledning af lemmelåret kan man ju vänta att

flera skola visa sig under vintern.

Kalmar 20 jan. 191 2. B. Berg.

Nötkråkans uppträdande i Dalarne.

Härmed meddelas, att nötskrikan iakttagits såväl här som i

Elfdalen (Kopparbergs län) under innevarande höst och flere exem-
jilar skjutits. I midten af december iakttogs här under stark kyla

ett exemplar ifrigt ätande på en afskrädeshög. Nämnda exemplar
sköts af undertecknad för stoppning.

Mora Noret ^Vi 1912- P- Dahllöf.

Ett egendomligt tillvägagående af ankor

vid deras äggläggning iakttog jag under maj månad 19 10, och
tager jag mig friheten berätta detsamma, ifall det kan vara af

intresse.

Det var två honor och en »bonde». De lingo gå fritt ute

hela dagarna, men sällan syntes mer än en af honorna i taget.

I midten af månaden fann jag i en syrenhäck ett rede med 19 st.

ägg, hvilka de bägge honorna turvis rufvade, under en vecka, då
den andra alltid var framme och ville hafva mat, men sedan voro
bägge försvunna större delen af dygnet, och vid efterseendet af

redet fanns detta deladt.. och funnos två ordentliga balar, den ena
med II och den andra med 8 ägg. Af alla 19 kläcktes 14 st. ägg.

Under rufningstiden infann sig ej hanen om kvällarna för att

komma in i den vanliga ankburen, utan sam natten igenom på
älf\en ifrigt kväkande.

Mora Noret ^*Vi 1912. P. Dahllöf.
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Sällsynta vintergäster i Västerbottens kustland.

Den 2 sistlidne januari observerade en person, som i närheten

af Degerfors by var på en skogsäng för att hämta hem hö, tvenne

fåglar, som under Ijudeligt >kvirande» kommo flygande öfver plat-

sen där han stod, och den ene, den mindre, hade hakat sig fast i

bakre delen af den större. Om en stund föl lo bägge ned i snön,

och då mannen närmade sig, flög den ene fågeln, hvilken var en

»liten grå spänning» sin väg, men den andre låg kvar, oförmögen

att kunna lyfta sig, upp på vingarna. Efter ett slag af skidstafven

kunde fågeln, som af mig konstaterats vara en årsunge af smålom
(C. septentrionalis), lätt förpassas i ryggsäcken. På beskrifningen

torde spänningen» hafva varit en sparfhök.

Den 12 i samma månad sköts en årsunge af storskarf (Ph.

carbo) i närheten af Åmsele kyrkoby. Den kom i skymningen och

slog till i en hög tall i närheten af några arbetare, som höllo på
med timmertumning, och blef sålunda fälld. K. Gram.

Ytterligare angående nötkråkan.

Den stora invandring af nötkråkor som iakttagits under förra

året i landets södra och mellersta delar, har äfven sträckt sig till

Norrland. Inom Västerbottens kustland anträffades denna fågel

här och hvar under okt. och nov. månader, men ingenstädes talrikt.

Äfven inom lappmarken hafva enstaka ex. iakttagits, men från fjäll-

socknarna hafva ej försports några fynd. Fåglarna hafva alltid an-

träffats på odlade och bebyggda trakter, där de på gårdar, afskrä-

deshögar eller å de nyligen uppgräfda potatislanden sysslat med
näringsbekymmer. Nötkråkan häckar ej i dessa nordliga bygder.

Om nu omnämnda invandring i öfre Norrland skett öster- eller söder-

ifrån är svårt att afgöra. Det förra alternativet torde väl vara det

mest antagliga. K. Gram.

Bastarder mellan hvitkindad gås och grågås.

I första häftet för detta år af Ornithol. Monatsschr. omtalas

från godset Oelber i Braunschweig dels att hvitkindade gäss, som
där hållas i full frihet i trädgård och park en tid år efter år fort-

plantat sig och uppfostrat sin afkomma, men dels också att en

hvitkindad gåshane parat sig med en grågäshona. I sex års tid

förstördes bona dock regelbundet af öfversvämning. Är 1909 gick

det likväl bättre, och då uppföddes två ungar, som ännu lefva. Är

1 91 o blef det blott en unge och den dog, men 191 1 uppföddes

trenne kraftiga afkomlingar af detta par. Såsom de båda vackra

bilder, som bifogats meddelandet, ådagalägga, äro dessa bastarder

mera lika på det hvitkindade fädernet än på mödernet med afseende

på färgteckningen, men äro något större än fadern.



Några svenska forskningsresor från

föregående tider.

Af

Lars Gabriel Andersson.

III. En Resa Til Norra America

på Kongl. Swenska Wetenskaps Akademiens befallning och Publici

kostnad. Förrättad

Af PEHR KALM.
Oeconomie Professor i Åbo samt Ledamot af Kongl. Swenska Wetenskaps Academien.

Tryckt på Direct. Lars Salvii kosttuid 1753— 1761.

Jå det den Benägne Läsaren ej må vara al-

^..deles okunnig om afsigten af denna resa, dess

första början, samt hvilka i synnerhet bidragit

||l^j^*=t3:^^»'i»»itill dess befrämjande, vil jag kårteligen lämna

i
följande underrättelse», skrifver Kalm i början

:/~7.siT.:.?^af företalet till sin beryktade resebeskrifning

och fortsätter därefter: »Sedan jag tillbragt någon tid vid Up-

sala Academie på Vice Presidentens och Riddarens af Nord-

stjerne-Orden, Högvälborne Herr Baron Sten Carl Bielkes

kostnad, samt under Herr Archiaterns och Riddarens af Nord-

stjärne-Orden Linn^i handledande och undervisning; under-

stälte Herr Vice-Praesidenten Herr Archiaterns ompröfvande,

om icke det vore både nyttigt och nödigt för det Allmänna, at

låta mig få företaga en Resa, antingen till Island, Sibirien eller

någon annan ort, som låge mast under samma Pol-högd som

Sverige, at der göra hvarjehanda observationer och samla alle-

handa växter, i synnerhet frön af sådana, som hade någon sär-

Fauna och Flora 1912. Haft. 2. 4
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deles nytta antingen til föda för folk, foder för boskapen, tjenliga

til våra magra ängars, sura morassers och torra backars förbätt-

ring, eller eljest hade någon nytta vid färgerier eller til något annat

vid Manufacturer och hushållningen samt Medicine, dem vi

sedan med synnerlig fördel kunde cultivera hos oss.»

»Herr Archiatern och Riddaren Linn/eus trodde, at af alla

sådana orter hade Norra America företrädet: ingen Botanicus

hade med flit eftersökt de växter der funnos: af de få, som

kommit derifrån, hade man haft flera prof, at åtskilliga af dem

tålt våra vintrar mycket väl: der voro månge, som hade syn-

nerlig nytta, så väl i Oeconomien som i Medicine.»

Dessa ord åskådliggöra på det tydligaste planen och syftet

med resan. Den skulle först och främst ha som mål ett for-

skande efter sådana naturalster, som kunna befrämja det

sedan de många och långa krigsåren i lägervall liggande

fosterlandet, men då Linné för öfrigt fick styra och ställa, som

han ville, var ju helt naturligt, att resan skulle planläggas

så, att äfven vetenskapen kunde hoppas godt resultat af

densamma. Färden fick visserligen ej, som då det gällde Has-

SELQViSTS och FoRSKÅLS expeditioner, ställas till i det stora

hela okultiverade länder och med helt annat klimat än vårt,

men det fanns den tiden mycket nytt för en naturforskare på

långt närmare håll, och troligen ha många länder kommit un-

der ompröfning, innan till sist Norra Amerika segrade.

Det var nog många skäl, som talade för expeditionens

förläggande dit. Kommunikationerna voro jämförelsevis goda,

och här inom det lifskraftiga kulturlif, som helt nyligen blom-

strat upp i ödemarken under i stort sedt samma klimatiska

förhållanden som våra, borde man om någonstädes finna myc-

ket både nytt och nyttigt för vår odling. Därtill kom, att vi

där hade starka försänkningar och ett visst andligt intresse

att bevaka. En af de unga kolonierna var ju af svenskt

ursprung med ännu delvis svensk befolkning, som kände bris-

terna hemma och just därför kunde ha mycket att lära bort

åt sitt gamla fädernesland. Väldiga områden lågo där också

alldeles outforskade af vetenskapen, och både de, som hufvud-
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sakligen sågo på resans praktiska, och de, som sågo på dess

teoretiska mål, kunde vara fullt öfvereiis om att valet var

godt.

Om hvem, som skulle företaga resan, hade däremot aldrig

någon tvekan rådt. Mannen var från början gifven: nyut-

nämnde professorn i ekonomi vid Åbo universitet D:r Pehr

Kalm, livilken redan förut under föregående resor både i hem-

landet och grannländerna visat sig som en god iakttagare och

synnerligen noggrann skildrare af allt, som möjligen kunde

vara anmärkningsvärdt både i praktiskt och vetenskapligt hän-

seende. En i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblom-

man 1910 af läroverksrådet D:r N. G. V. Lagerstedt publicerad

uppsats om den märkliga resan, särskildt afsedd för Amerikas

svenska befolkning, som därur har en guldgrufva att ösa om

förfädernas lif i det nya hemlandet, har godhetsfullt af för-

fattaren ställts till mitt förfogande, och citerar jag därur om Kalm

följande: »Kalm var född i Ångermanland i Sverige år 1716.

Fadern var präst i Österbotten i Finland, men hade under kri-

get måst med sin familj flytta till Sverige, hvarifrån emellertid

efter hans död hans maka jämte sonen senare återvände till

Finland. Pehr Kalm studerade först vid Åbo, sedan vid Upp-

sala universitet och hade, kort innan han anträdde sin resa

till Amerika, på Linnés rekommendation blifvit utnämnd till

innehafvare af en nyinrättad professorsplats i ekonomi vid

universitetet i Åbo, hvilken plats af honom tillträddes efter

återkomsten från Amerika, och som han innehade till sin död

år 1779. På grund af hvad som nu nämnts, skulle väl Kalm

närmast anses som fmne, men då vid den tid, hvarom nu är

fråga, Finland betraktades föga annorlunda än som ett af

Sveriges landskap, och då Kalm själf i den af honom utgifna

beskrifningen öfver sin resa i Amerika kallar Sverige sitt fä-

dernesland och talar om sig som svensk, kan man också med

fullt fog beteckna Kalm som svensk.»

Det återstod sålunda blott att få ihop erforderliga medel.

Det var som vanligt en besvärlig sak i vårt kapitalfattiga land,

och det blef universiteten och de lärda sällskapen, som offer-
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villigt trädde emellan, för att det nationella företaget skulle

kunna förverkligas. Kalms redogörelse för medlens anskaf-

fande är en intressant tidsbild. Det var emellertid Linné, som

dref på, och där han satte in sin kraft, blef det vanligen också

resultat utaf. I oktober 1745 föredrog Bielke planen i Veten-

skapsakademien, och »hans proposition blef af samtelige Kongl.

Vetenskaps Academiens Ledamöter med största nöje afhörd

och gillad. Men då blef frågan, huru den samma Resan så

kunde ske, at den allmänna Cassan ej skulle behöfva derföre

tillitas, hvilken tarfvades til andra behof? Kongl. Vetenskaps

Academien beslöt derföre at anmoda Deras Excellenser, Herrar

Cancellerer öfver Academierna innom Riket, at med deras högt-

gällande befordran så begå, det hvarje Academie efter råd och

förmåga ville af stipendier lemna något härtil.» Skrifvelser

utgingo omedelbart till universiteterna med olika resultat. Det

första bidraget kom från »Åbo Academie, som för dess fattig-

dom och ringa inkomster, i jämförelse med de andra Acade-

mierna i Riket har så godt som intet at meddela», men som

dock »straxt samlade tilhopa det lilla hon kunde aflåta».

»Lunds Academie hade inga penningar, at använda til en

sådan Resa. Upsala Academie var väl den siste, som gaf

något härtil; men delte så mycket rundeligare, så at hon

tagit en af de drygaste känningar härvid.» Sålunda gafs

ur Upsala universitetskassa 6000 Daler K:mt och vidare

ett Helmfelts stipendium. »Riksens Manufactur-Contoir har

gunstigt behagat skänka till Kongl. Vetenskaps Academien 1800

Dir. Kopparmynt», och själf har Kalm »af min lön och egit

utlagt öfver 5000 Dir. K:mt på samma Resa till Fäderneslandets

tjenst, så at min besparing, at vid hemkomsten sätta bo

med, var snart räknad. Hvad ännu brustit har Kongl. Veten-

skaps Academien måst af egit tilsätta.»

Efter jämt två års förberedelser är man emellertid färdig,

och den 5 oktober (gamla stilen) 1747 afreser Kalm från Upsala

i sällskap med sitt biträde för resan, »Trädgårdsmästaren Lars

JuNGSTRÖM, hvilken var väl hemma i Trädgårds-vetenskapen
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och växternas ans, liandslög, at aftaga allehanda i Mechaniqucn,

oförtruten på Resor, och i högsta måtto trogen.»

Resan går landvägen rundt Mälaren genom Västmanland,

Närke och Västergötland ner till Göteborg, hvarifrån skulle

fortsättas till England för att där få lägenhet öfver till Amerika.

Kalm är en ytterst grundlig man, och han börjar redan andra

dagen, sedan han i Säfva gästgifvaregård tagit första natt-

kvarteret, sina rön med ett meddelande om »Ängstufvors af-

skärande och nyttjande» till gödsel på åkrar, och efter den

store mästarens exempel antecknas sedan äfven under färden

genom Sverige allt, som kan vara af intresse för ekonomi och

naturvetenskap. Några af öfverskrifterna till de lämnade no-

tiserna må meddelas för att visa, huru intet mänskligt är främ-

mande för forskaren, som dock möjligen kan beskyllas för att

väl mycket ha iakttagit, att han var professor i ekonomi sam-

tidigt med i naturvetenskaperna: »Kärrhjul at bruka på

mossar», »Torf til bränsle», »Uthusen», »Spjällen», »Korsste-

narna», »Gärdesgårdar», »Trä-tapeter», »Bärg», »Enris på golf»,

»At förvara ägg», »Harf», »At meta fisk», »Enbärsmos», »Stär-

kebärsbuskar», »Flygsand», »Hummerklor» och mycket annat.

Man har, nog ej utan skäl, bsskyllt honom för alldeles

för stor noggrannhet, hvarigenom hans skildringar bli ovan-

ligt långrandiga och stundom rent af något löjliga. Detta dock

kanske mera för samtiden, för hvilken de minutiösa beskrif-

ningarna af kända saker verkade onödiga, än för eftervärlden,

som här får reda på detaljer, som andra mer förnäma skild-

rare ej ansett löna mödan att omnämna. Linni: själf säger om
Kalm, att denne har sitt eget sätt att skrifva, »men jag plockar

med nöje några blomster på ängen, fast ej alla växter, som stå

där omkring är lika vackra». Emellertid säger författaren i

sitt företal själf ifrån, att det ej är hans mening att lämna

någon skönlitterär eller rolig bok, utan det är endast nyttan

för det allmänna, som afses, hvarjämte han vill lämna de na-

turintresserade korta notiser om de naturföremål, som voro

förtjänta däraf. Alla långa, vetenskapliga beskrifningar på ör-

ter, gräs och stenarter utelämnas, för att ej arbetet skulle bli



54 FAUNA OCH FLORA

alldeles för stort och dyrt, hvarförutom detta ej heller kunde

anses intressera den stora allmänheten, för hvilka boken äfven

var afsedd. En mer vetenskaplig del skulle sedan enligt Kalms

mening utges på latin, hvilket dock aldrig kom till utförande.

En del dissertationer och uppsatser i vetenskapliga tidskrifter,

grundade på rön från resor, sågo dock så småningom dagen,

men i allmänhet är det rent vetenskapliga resultatet, som pub-

licerats, ej stort, vare sig det nu beror på bristande tid och

medel, eller på att Kalm, som påståtts, egentligen mera »var en

ganska skickelig trädgårdsmästaro än framstående veten-

skapsman.

Återgå vi nu till resan, så framkomma våra amerikafarare

redan den 12 okt. till Göteborg, där de dock för motvinds skull

fingo ligga ända till den 30 november, då ändtligen resan till

England kunde anträdas; ej mindre än 14 engelska skepp hade

då i tre veckors tid legat utanför staden, väntande på vind.

Och vind fuigo de alla, ty dagen därpå blåste upp en syd-

västlig storm, som så när redan vid ingången gjort slut på

resan. Kalms skildring af fartygets och sitt eget tillstånd, där

han öfversköljd af sjöarna står och håller sig fast i en trappa

undrande öfver »huru den stunden skulle se ut, och huru det

skulle smaka, då de förtrogne vänner, själ och kropp skulle

skiljas åt», är något verkligt läsbart och höjer sig betydligt

öfver de vanliga torra notiserna. Emellertid gick allt lyckligt,

trots det måtte sett högst betänkligt ut. Stormen bedarrade

efter ett par dagar, och man höll nu upp mot norska kusten

för att få de lidna skadorna nödtorftigt reparerade. Den 5

december kom man i hamn i Grömstad, och här låg nu Kalm

ända till 28 januari, då resan ändtligen fick fortsättas till

England.

Naturligtvis ligger han ej stilla här hela tiden, utan be-

gagnar på bästa sätt det ofrivilliga Norgesbesöket. Under täta

utflykter till närliggande områden och till städerna Arendal

och Christianssand ser, frågar och antecknar han flitigt allt, han

finner i någon mån anmärkningsvärdt. Norgesvistelsen upptar

ej mindre än nära 100 sidor af hans i liten oktav tryckta rese-
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skildring. Äfven i Norge är han omväxlande ekonom och na-

turhistoriker, särskildt fisket, som här är dominerande, får sin

beskärda del. Det klagas som alltid öfver att fisket var långt

sämre än i forna dagar, och Kalm utfrågar fiskarna, hvad de

tro orsaken vara. De flesta skylla på att hummern aftagit i så

ofantlig grad, ty hummerrom skulle enligt deras åsikt vara en

stor del fiskars särskildt torskens förnämsta föda. Själf tyckes

Kalm ej tro på detta: »Men än troligare syntes det skäl

mig vara, som en utgammal fiskare sade, näml. at på de

ställen, der vid hafskanten i hans barndom bodde endast en

fiskare, sitta nu ofta 5 och flere: och på de ställen man då

fiskade allenast med et garn, utsättas nu 10 och flere; härtill

sades det ock mycket bidraga, at de utdöda fisken i lektiden,

innan han släpt sin rom.» Den fisk, som mer eller mindre

utförligt omnämnes, är sill, torsk, lax, ål, makrill och pirål, den

sistnämnda ganska utförligt, då den, som Kalm riktigt för-

modar, då ej var »beskrifven hvarken i Artedi verk eller i Herr

Archiater Linn/ei skrifter. Den är en art Petromyzon eller

Neinögon utan fjäll.» Hummer, krabbor, räkor och ostron

fiskas här äfven. Fiskens föda och fortplantning gör han sig

också underrättad om, och anför helt objektivt allt han hör

både de mest vidunderliga sägner och sådant, som hade verkliga

iakttagelser som grund, dock alltid med ett »sägs» eller »be-

rättas», då han ej själf kunnat konstatera faktum. Sillens be-

tydelse som föda för storfisk och dennas vandringar efter små-

sillen omtalas.

Af fåglar omnämnas korp, kråka, skata, de båda sist-

nämnda ätas »af en stor del jämväl förnämt folk», och skat-

fjädrar voro särskildt omtyckta till »Muffar och Palatiner,

som fruntimmer bruka om sin hals», dessutom skarf, fiskmås,

gaul (prutgås) och annan sjöfågel, som också betydligt aftagit

enligt allmän klagan. »Sjöbållar», »manietter» och >;marsvin»

få äfven hvar sitt omnämnande; de sistnämnda beskrifvas som

fiskar, och omtalas, hur ett fångadt exemplar styckades och

kokades till trän.

Botaniken blir styfmoderligt behandlad. Af vilda växter
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omtalas endast några få, som möjligen kunde tänkas få prak-

tisk användning hemma: Häggebär läggas i brännvin för att

ge det god smak, Veronica användes till vissa kreaturssjuk-

domar, Gentiana mot håll och sting, och Sphagmim är bättre

än Hypnum till väggmossa, emedan den ruttnar mindre fort

och drar mindre vägglöss med sig. Af odlade växter omtalas

korn och hafre som den vanligaste säden, vidare ärter, rofvor,

morötter, palsternackor, lin, hampa, blåkål och andra. Åker-

bruket får sin beskärda del; särskildt intresserad är han af

åkrarnas gödning och gödselstackarnas rationella vård, men

för öfrigt för allt annat, som rör modernäringens upphjälpande.

Äfven andra kulturella frågor behandlas som vanligt,

byggnadssätt, klädedräkt, fornminnen, seder och bruk liksom

äfven klimatväxlingen, hafsströmmar, vattenståndet och dylikt.

Som tillbörligt är slutar afdelningen om Norge med en eloge

till Norrska Nationen, som är mast i allt lik den svenska.

Den 28 januari (allt gamla stilen) »begåfvo vi oss i

HERrans namn til sjöss ifrån Grömstad i Norrige til Ängland.

Vädret var vackert och vinden fogelig, och följakteligen resan

lycklig, så at vi den 4. Febr. fmgo Ängelska vallen i ögnasikte.

På resan föreföll intet synnerligen märkvärdigt, mer, än at vi

den 30 Jan. kl. 4 e. m. fmgo se en ganska stor fisk, som en

lång stund gick framför skeppet i vattenbrynet. Då rygg-

fenorna stodo öfver vatnet, sågo de på långt håll ut såsom

segel.»

Den 6 febr. kom fartyget till London, där Kalm i enlighet

med sin instruktion från Vetenskapsakademien genast anmäler

sig hos en svensk handlande därstädes, Abraham Spalding,

som får de amplaste loford för sitt stora tillmötesgående och

enastående villighet att på allt sätt understödja de resande.

I England dröjer Kalm ett hälft år; största delen af l:sta och

en stor del af 2:dra delen af hans resebeskrifning handlar

härom. För naturvetenskapen är den dock föga gifvande

;
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något nytt kan på den vägen här ej vara att få, men i stället

är det dess mera att lära i allt, som rör den materiella odlingen,

framförallt landtbruket, som i England stod betydligt mycket

högre än hos oss. Kalm är också här nästan uteslutande

ekonom. Det första han lär i London är ett medel mot lik-

tornar: »Man lagar, at man får en färsk Concha (1333) sub-

viol. utur den tages köttet och lägges på liktorn några timar,

då den helt säkert skal gå bart», och efter detta undervisar

han i »At göra Ärter ännu hälsosammare och smakligare»

samt hur ^Gurkor insyltas».

Emellertid ligger han ej länge i London utan far snart ut

till »en ort benämnd Woodford, 10 Ängelska mil från London,

uti Essex», där han sedan har sitt hufvudkvarter med smärre

resor, dels tillbaka till London, dels till omkringliggande orter.

Det är hufvudsakligen landtbruket och trädgårdsskötseln, som

intresserar honom, men som vanligt är hans blick vaken äfven

för mycket annat, och nutida engelsmän ha uttryckt sin stora

beundran och tacksamhet mot den svenske forskaren för det

bidrag denne gifvit till kännedomen om det dåtida kulturlifvet

i deras land. I en så sent som 1892 utgifven engelsk öfver-

sättning af denna del af Kalms resa heter det, att den öfver-

träffar i beskrifningens fullständighet och tillförlitlighet vida

hvarje för öfversättaren bekant samtida verk om England...

Allt har beskrifvits med den detaljerade och utsökta noggrann-

heten hos en man med skarp iakttagelseförmåga, fm smak och

vetenskaplig bildning.»^

På uppdrag och bekostnad af sin höge gynnare Bielke, som

var särskildt intresserad för allt, hvad rationellt jordbruk hette,

och hvilkens gårdar hemma i Sverige ansågos som riktiga mönster-

gårdar i detta afseende, begagnar han tiden för en resa till Little

Gaddesdeii i Hertfordshire, 30 engelska mil från London, där en af

dåtidens mest beryktade jordbrukare Mr William Ellis bodde.

I dåtidens jordbrukslitteratur tycks denne, att döma af Kalms

' Citatet är taget ur den intressanta och uttömmande inledning, som åtföljer

den af Fr. Elfving och G. Schauman, Helsingfors 1904, 1910 utgifna nya upp-

lagan af l:sta och 2:dra delarna af Kalms resa.
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skildring, spelat en dominerande roll såsom den mest rationella af

alla rationella jordbrukare och dessutom som uppfinnare af en

massa jordbruksredskap, gödningsämnen, sädesblandningar,

fodermedel för husdjuren och annat, och förväntningarna voro

tydligen mycket stora, hvad allt man skulle kunna inhämta på

en gård, skött af en sådan man. Men det blef idel gäckerier.

Ellis' gård är den sämst skötta af alla i trakten, och skulle

den store läraren i landtbruk verkligen lefva på landtbruk,

säga grannarna, skulle han snart dö af svält. Sina egna

uppfinningar begagnade han aldrig själf, och för öfrigt tyckas

de i allmänhet vara af mindre värde, fast uppfinnaren ge-

nom sin stora själfsäkerhet och förmåga att slå dunster i

ögonen på folk förvärfvat sig det stora anseende han hade

utanför den trakt, där han ej var känd. »No Prophet is

accepted in his own Country», säger han, då Kalm omtalar

hans stora rykte utomlands. En af de senaste uppfinningarna,

ett slags såningsmaskin, som på samma gång myllade ned

säden och spred ut gödseln öfver åkern, fick Kalm ändtligen

se i arbete och skrifver härom bland annat: »Mr Ellis och

jag voro ej af lika mening härom. Han smickrade sig så myc-

ket af sin invention, at han ock sade, at sedan Adam blef

skapad, har icke blifvit uppfunnit et så nyttigt Instrument och

Machine, som denna Drill-plogen. Jag åter skulle alt för

mycket beklaga människo-släktet, om detta vore sant; ty sedan

Mr Ellis med 2:ne karlar tilbragt hela eftermiddagen, at bruka

denna plogen, hänt han ej fyllest så ut en kanna säd.» I prak-

tiken visade den sig sålunda alldeles oduglig,men i prospekten

och i de af uppfinnaren utgifna landtbruksböckerna såg det

annorlunda ut, och så var det med mycket annat också. Trots

Mr Ellis ligger emellertid Kalm här i tre veckor, ty trakten

var utomordentligt väl odlad, och de andra landtbrukarna hade

tagit jordbruket mer praktiskt. Det stod hos dem på höjden

af utveckling, och med outtröttlig ifver går Kalm omkring

öfverallt, frågar och antecknar, och det är mycket han kan

meddela hemlandets jordbrukare härifrån.

Alldeles lottlösa under Englandsvistelsen bli emellertid ej
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naturvetenskaperna, men vanligen är det endast i samband

med landtbruket eller trädgårdsskötseln, som dylika frågor tas

upp. Husdjuren och de odlade växterna äro sålunda föremål

för flitiga observationer, men endast sparsamt får man höra

något om de fritt lefvande arterna. Här och där förekommer

dock under visst datum en förteckning på blommande vild-

växter för en jämförelse med de klimatiska förhållandena

hemma, samt omtalas löfskogar, häckar, ängar med uppräk-

nande af de arter, som där i landet ingingo i dessa växt-

samhällen. Ännu torftigare behandlad blir zoologien; med un-

dantag af ett par korta notiser om hjortar, mullvadar, sniglar

och daggmaskar är det endast fråga om husdjuren och deras

ans, bland hvilka då äfven räknas de förvildade kaninerna,

som författaren här och där träffar på. Kalm säger också
^

själf, att han hufvudsakligen sysslat med dessa praktiska delar

af naturvetenskapen, hvilket ju också var i enlighet med hans

instruktion, och att han har en mångfalld »Oeconomico-Bota-

niska Observationer», men »då de samma skulle taga för myc-

ket rum i en Rese-beskrifning, så lämnas de til et annat til-

fälle, at gifvas ut antingen i Academiska Disputationer, eller

under annat namn».

Sista månaden tillbraktes i Gravesend nära Themsen-

mynningen under afvaktan på båtlägenhet och under fortsatta

iakttagelser, tills slutligen den 5 augusti 1748 man fick stiga

ombord på skeppet »Mary Gally, som fördes af Capitain Law-

son, och ärnade sig til Philadelphia i Norra America». Kalm

själf nämner intet om sin utrustning, men utgifvarna af den

förut omnämnda i Helsingfors nu utkommande nya upplagan af

hans resa meddela en anteckning härom, som de funnit bland

Kalms dagböcker. Då antagligen många med intresse skola

höra, hvad en forskningsresande då för tiden ansåg sig behöfva

för en längre naturvetenskaplig expedition i främmande land,

tar jag mig friheten att här citera det intressanta papperet.

»Hatt. En gammal d:o. 2 röda nattmyssor. i hvit dito. En skinii-

myssa. 8 halsdukar. 4 nattkappor. 6 par haliarmar. — Manchette-skiortor —
gröfre skiortor. En grå kappsäck. En brunaktig råck. En blågrå dito. En
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svart schaggväst. En röd Regarns tröja. En dito utan ärmar. Et par svarta

schagg-byxor. Et par svarta skinnbyxor. Et par guhla skinnbyxor. 4 par

grå Regarnsstrumpcr.
3 par hvita ullstrumpor — par grå dito. 2 par tråd-

strumpor. Et par stöflar. 2 par skor. En gul och röd Silckesnäsduk. En

dito. En blå Bomullsnäsduk. En blårandig Lärftsnäsduk. En svart skinn-

råck. Et par gula handskar. Et par bruna dito. Et par blå fingervantar.

Et par hvita ullvantar. Gehäng. Härsvängare (= Hirschfänger). Käpp, med
alnmått. Käppen med yxa på. Et par Puffertar. Klädesborste. Par sko-

borstar. Et par metalls skospännen. Et par silfverspän. Rakknifvar med
deras tilbehör. Puderask och Puderborste. Rijt-lådan, penslar, Tusk. Rit-

ningar. Silcke, rödt, grönt, guhlt, blått, svart. Tråd, röd, grön, gul, blå, svart.

Söm- och Synålar. Knappnålar, alla slagen. Rijtpapper. Postpapper. Skrif-

papper, 2 slag. Tryckpapper. Brunt Papper. Böckerna at lägga örter uti.

Svafvel. Eldståhl. Bläckglas. Bläck-pulver med dess strutar. Bläckhorn,

det hopkramade. Naivare. Linealer. Bokhållare. Fijn Kamb. Kamb.
Blyarspenna. Skrifpennor. Tälgknif med gaffeln. Fällknif med gaffel etc.

Noch en utan gaffel. Sax och Knipor. Microscope. Oblater att försegla

bref med. Lack och Petser. Rhabarb och andra medic. Astrolabium med
des foder. Compassen med Taskan. 3:ne Thermometrar. Perspective. Uhr.

2:ne ögonglas. Svenska foten. N. T. G. (= Novum Testamentum Grsece).

M. P. (= Meum Psalterium.-), Li.w.ei Genera Plantarum, Species Plantarum,

Flora Suecica, Fauna Suecica, Systema Natura8. Raii Synopsis Stirp. Britann.

WoLFENS Anfangs Grunden T. III. Wallerii Mineralogie. Bäumlers Mit-

leid. Artz. Millers Gardeners Dictionary Vol. III. Dictionarium Anglico

Latinum. Dictionarium Gallico-Anglicum. Fransk Grammatica. Engelsk Gram-

matica. Groxovii Flora virginica. Euclides af Keil. Plimii Historia Naturalis,

3 Tomer. Gerardi Meditationer. Almanachor. it(em) Engelska, dito skrifna

uhr Serenii. Diction. Exempl. af Lixx.Ei Fauna Suec, af Flora Ceylon. Charta

ötver Norra America. D:o öfver Europa. Passen med deras Foder. Mr Col-

LiNSO\s Paquetter til LoGAN och Frakklin it. 4 bref. MrWARXERS anhörigas

bref. Dr. Mitchells bref.»

Resan öfver Atlanten gick ovanligt lyckligt och tog ej mer

än omkring 6 veckor, hvilket ansågs vara någonting alldeles

ovanligt raskt. Näppeligen lärer någon haft en nöjsammare

resa öfver detta stora verldenes haf, än vi denna gången, hvil-

ket ock Capitaine Lawson flere resor besannade, sågandes, at

han aldrig sett så blid väderlek och fri från storm på detta

hafvet, under alla de resor han förr farit däröfver. Måst var

vinden ej hårdare, än at en kunnat med en lagom stor båt

segla utan fara bredevid skeppet, utan att behöfva frukta, det

vågen skulle slå in.» För Kalm som zoolog hade resan öfver

Atlanten dessutom verkliga nöjen att bjuda på i den visserli-

gen sparsamma men just därför så mycket mer intressanta fauna,
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som här visade sig för lionom. Det var former han så väl kände

från böckerna, men som han nu fick skåda äfven i lefvande Ufvet.

Innan fartyget ännu lämnat Themsen, blir han i tillfälle

att se och beskrifva, hur fiskarena fångade sandmaskar, »be-

skrefne af Herr Archiatern och Riddaren Linnaeus uti dess

Västgötha resa pag. 189 samt äfven nämnde i dess Fauna

Suec. § 1270». De användes till agn för kolja och hvitling.

Ute i kanalen träffas fjärilar så långt ut, att man med möda

kunde skönja land och »alle undrade, huru dessa kräken dristade

sig så lång ut från stranden». I vattnet ses medusor och mar-

svin, och litet längre ut möter man stora svärmar af iiäbb-

fivalar eller bottle-noses, som Kalm med det engelska namnet

benämner dem. »De simma bredevid skeppet, och hoppade

ibland högt upp i vädret ofvanpå vatnet. De fölgdes åt i stora

hopar. Desse hafva et hufvud nästan som en Bouteille, hva-

dan de ock fådt sitt namn på Ängelska.» Stormsvalor mötas

ofta, och flera anteckningar förekomma om deras biologi. En-

dast under en vecka i början af september äro de borta, och

Kalm undrar mycket hvar de tillbringa natten, hvaraf de

lefva och hvar de häcka. Stundom kommo de »i myckenhet

som mygg och fölgde bakefter skeppet hela denna dagen på

samma sätt, som de gjort i går». Liran (Puffiniis anglorum/

syntes nästan dagligen samt då och då »någon Sjöfogel långt

bort ifrån oss. De syntes vara en art af fiskmåsar med långa

och smala vingar». Den ståtliga tropikfågeln varsnas ett par

gånger, och äfven landfåglar besökte dem; midt på hafvet kom

en svärm, som mycket liknade strandsvalor, och andra antag-

ligen förflugna individ slå ned i tacklingen. För öfrigt

tyckes det ej varit ondt om smärre hvalar; både delfiner och

näbbhvalar träffas flera gånger, och på afstånd ser man sprut-

ningen af en större form. Af fiskar mötas ofta stora skaror.

»Dolphins» {Coryphcenai vid ett tillfälle »hundratals i en hop»

»De sågo makalöst täcka ut, då de vältrade sig i vattenbrynet

prålade med en hög blå färg, som mast försvann, då de kommo

upp ur vatnet. Ibland hoppade de til en famns höjd penpendicula-

riter upp i vädret från vatnet. Sjöfolket kastade ut en krok.
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därpå de satte litet af Höns tarmar, då de voro så lyckelige, at de

fingo en af dessa Dolphins, hvaraf halfparten blef vår afton-

måltid». Flygfiskar äro vanliga, och en morgon kommer farande

en flock boniter, som »fölgde oss sedan hela denna dagen, nu på

ena sidan om skeppet, nu på den andra. Vi sågo helt små

fiskar simma i hafvet, efter hvilka dessa Bonitos jagade, och

gjorde då i vatnet en sådan rörelse, som hade där varit en

tämmelig stark forss eller ström, hoppande ibland något up

utur vatnet. Då de åstadkommo denna rörelsen, voro de mast

alle i en hop, fickte om hvarandra; men kommo dock aldrig

så när skeppet, at någon kunde huggas med harpon.» En

haj gör också ett besök, men försvinner snart. Sköldpaddor af

omkring alnslängd träffas ett par gånger, och i allmänhet tyc-

kas de resande haft ovanlig tur att få del af det djurlif At-

lanten kan bjuda på.

y>Sjögräsy> (sargassotång) antecknas ofta, och ändtligen lyc-

kas Kalm få en knippa däraf. >-Så snart jag fick upp det, var

mit första göromål, at se efter, om inga insecter skulle finnas

däri: då jag var så lycklig, och fann däri par rara insecter,

som bägge voro af Cancer slägtet: det ena liknade Taskkräftor,

den andra Räkor; men bägge ganska små. Jag satt dem i

början i et glas, då jag noga beskref dem.» Författaren har

sedan en liflig beskrifning af deras beteende i det provisoriska

akvariet och lofvar en utförlig beskrifning i ett kommande

verk. Sargassotången beskrifves sedan; han anser förlåtligt

nog dess många bärliknande flytblåsor som frukter, ehuru han

dock konstaterar, att ett sådant bär »var inuti alldeles ihåligt

och tomt, och bestod endast af et tunt skal eller skinn ytterst.

Orsaken hvarföre detta var så ihåligt, måtte varit, at det skulle

så mycket lättare kunna flyta uppå vatnet.»

Den 13 september på natten gaf lodet helt oförmodadt 10

famnars vatten, och innan man visste ordet af, stod fartyget

på en sandrefvel. »Vi voro 80 personer om bord, och på

skeppet var endast en enda båt. Näppeligen hade någon af

oss, så länge han lefvat, med en sådan hast och en dylik

fruktan stigit upp af sin säng. En och hvar anförtrodde den
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gode Guden sin nöd. Hvad vi bönföllo om, blef liördt: skep-

pet kom strax löst från sandbanken.» När det dagades, visade

det sig, att de stött på utanför kusten af Maryland, »midt

emot den ort, som kallas Arcadia». Man följde nu kusten

och gick sedan med hjälp af lots upp för Delawareviken och

floden med samma namn och »kommo ändteligen, Gudi låf!

lyckeligen fram till Philadelphia kl. 10 förr middagen och hade

sålunda ej varit mera på vägen från Gravesend til denna stad

än in emot 6 veckor eller nogare, ej fyllest 41 dag.»

(.•\fsliitas i nästa liäfte).



Ströftåg i Kaukasus.

Af Otto Cyrén, Warschau.

II. På salamanderjakt i Adschariens berg.

|f|jMVii^j[[||J|il(M^Wack vare ett längre uppehåll i Poti, under hvil-

lii\|i'i|ll||||jl l|

I

II II ket min följeslagare och jag hade tillfälle före-

I^^^^JIlUIiuijJIu taga en längre, lönande exkursion i stadens

^^^^^^H^^ sumpiga omgifningar, ankommo vi först sent

b^^^^RHHnpå kvällen till Batum. Timme efter timme

•^V-^.J>^^1[VÖ(\I| iiade vi gungat på Svarta hafvets mörka vågor,

snömajestäten i norr blefvo allt otydligare, och i söder hunno

vi knappt urskilja konturerna af de höga bergen, förrän dessa

åter försvunno i mörkret, under det ljusen från den ej längre

atlägsna staden döko upp ur vågorna.

Det betydde en stor förlust för oss, denna sena ankomst,

nu fmgo vi först följande morgon skåda all härligheten om-

kring oss. Ty ett så storartadt panorama, som infarten till

Batum bjuder på, särskildt en klar vårdag, kan ej en enda

plats vid hela det för sina naturskönheter så berömda Medel-

hafvet uppvisa. Den staden omgifvande, fruktbara slätten in-

ramas af höga, med grönskande skogar bevuxna berg, där

bakom i öster och söder Adschariens snöiga toppar utan af-

brott, långt ned mot turkiska Lasistan; himmel, snöfält och

haf sammansmälta i det oskönjbara fjärran till ett enda, oge-

nomträngligt töcken. Bland stadens ljusa byggnader, i skö-

naste kontrast till hvita moskéer och minareter, tala mörka

cypresser och en och annan svajande palm om milda vindar

och soligt klimat, hvaremot i norr den kaukasiska hufvudked-

jan reser sina väldiga, blåhvita snömajestät högt upp mot

himlens blå.
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Vår första utflykt gällde strandremsan norrut; vi togo en

droska genom staden och befästningarna för att ej eventuellt

råka ut för trakassarier, sedan spatserade vi längs banlinjen

till stationen Tschakva, bekant för de där liggande kejserliga

te- och bambuplantagerna. Bergen med sin rika vegetation

gå här ända ut till hafvet, ofta stupande så brant, att banan

och landsvägen måste gå genom tunnlar. Landskapet erinrar

sålunda icke så litet om Rivieran. Det herpetologiska utbytet

blef rikligt. På bropelarna under en mindre viadukt fanns det

godt om ormar och ödlor. Minst ett tjog {Tropidonotus tessel-

latiis Laur.) sågo vi här på ett helt litet område, men som

de nästan aldrig helt och hållet lämnade sina präktiga göm-

ställen mellan de grofhuggna stenblocken, voro de svåra att

fånga, och det var först efter åtskillig svett och möda, vi hade

försäkrat oss om ett hälft dussin. Ödlorna voro om möjligt

ännu skyggare, men flera stycken, både äldre och yngre exem-

plar, fmgo göra oss sällskap. Det var ett intressant fynd, den

stora varieteten Lacerta saxicola subsp. rudls Bedr. af den

kaukasiska murödlan, sedan längre tid tillbaka bekant från

Batum och Trapezunt och ansedd som särskild art {Lacerta

depressa Camerano). Och sannerligen man vid första ögon-

kastet kan tro, att den är så nära släkt med de mindre mur-

ödlorna norrut, som den betydligt mer skiljer sig ifrån än de

stora syditalienska murödlorna {L. muralis subsp. serpa) från

de norditalienska (f. typica o. s. v.). Emellertid funno vi se-

nare i Borshom karakteristiska, värdefulla öfvergångsformer

mellan de båda så olika djuren.

För öfrigt förekom också den kaukasiska sandödlan {L.

agilis var. exigiia Eichw.)^ ganska talrikt i buskaget vid stran-

den, och i hvarje den minsta vattusamling sökte de kärleks-

kranka grodorna {Råna esculenta var. ridibunda Pall.) öfver-

rösta hvarandra.

När vi på e. m. på järnvägen återkommit till staden, gällde

det skaffa vagn för nästa dags resa upp till Artoni i adscha-

^ Angående denna och andra reptiliearter se föreg. uppsats i Fauna och

Flora, h. 6 1911.

Fauna och Flora 1912. Haft. 2.
5
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riska bergen, hufvudmålet för vårt Batum-uppehåll, och där

vi hört den kaukasiska eldsalamandern skulle finnas. Vägen

dit är 92 verst, d. v. s. c:a 100 km. och trafikeras under den

varmare årstiden af postomnibus. Enligt anslag skulle denna

också redan ha börjat sina turer, men därpå bedrogo vi oss;

först efter mycket spring i olika skjutsstationer fingo vi be-

ställdt en vagn.

Redan kl. \/2 5 nästa morgon stod vagnen utanför ho-

tellet, så därvidlag kunde vi ej klaga öfver opunktlighet. Den

fyrspända vagnen behöfver c:a 14 timmar för den långa vägen,

utan ombyte, med samma hästar — ett i sanning godt arbete,

när man betänker, att det nästan hela tiden bär något uppför

och alltid i traf. Endast ett par längre uppehåll gjordes.

De första timmarna bär det öfver slätten, det hinner blifva

dag, och solen har redan jagat bort morgondimmorna, innan

vi köra in i Tschoröchdalen (se fig. 1). Endast de turkiska

snöfjällen äro ännu klädda i sin lätta, dimmiga morgondräkt

I den första »duchan»,^ vid bifloden Adschara-Zchali, få vi varmt

te, som värmer upp oss i den kyliga morgonen.

Uppför och uppför går vägen (se fig. 2), sällan nedför, som när

vi måste öfver någon biflod, in i den stora floddalens många buk-

ter och ut omkring klipporna, ofta inhuggna i dessa. Och

alltjämt den brusande, vattenrika Tschoröch under oss. Vägen

höjer sig till ett par, tre hundra meter öfver floden, i början

är den försedd med höga stenbarriärer, men dessa upphöra

snart fullständigt, med den starka farten och de skarpa klipp-

utsprången blir färden ofta — lindrigt sagdt — halsbrytande.

På mer än ett ställe stodo vi beredda att kasta oss af, ifall

vagnen, såsom det ej alltför sällan lär hända, skulle göra en

kullerbytta utför bråddjupet.

Vår kusk är en klassisk figur. Med sin raka profil och

väldiga, svarta helskägg liknar han på ett hår en assyrisk

kung, sådan man ser dessa afbildade på de gamla relieferna.

Men det hindrade ej, att han var en storskojare, ty han körde

förbi de bästa matställena — som vi visste, att sådana funnos,

^ Se föreg. uppsats!
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hade vi ej försett oss med proviant — och höll först hos sina

goda bekanta, där vi fingo liålla till godo med te och torrt,

surt bröd. Vår mening om honom fick han också höra i upp-

görelsens stund.

Floran skulle här bjuda hvarje botanist af facket en mängd

vackra och intressanta former. Bergen äro nästan aldrig helt

kala, utan mer eller mindre glest bevuxna med låg löfskog,

med barrträd insprängda här och där; först vid c:a 1,000 m.

höjd tager den täta barrskogen vid. Småskogen antar ofta

snårartad karaktär och påminner nästan om »macchian» i Me-

delhafsländerna; träden bli aldrig stora och vidlyftiga af den

enkla orsaken, att de bli så illa åtgångna af både människor

och djur. På dessa branta berg finnas knappt några ängar

el. d. betesmarker, utan får, getter och nötkreatur äro hufvud-

sakligen hänvisade till löfvet. Detta forslas af de fåtaliga bo-

fasta invånarna i väldiga knippen på lastdjuren såsom vin-

terhö hem till ladorna. Dessutom stryka talrika karavaner

turkiska nomader genom landet, deras många kreatur släppas,

hvarhelst de draga fram, på bete och göra sitt bästa att de-

formera träden. Sådana nomadkaravaner mötte vi flera under

dessa dagar, folket bor året om i stora, åt tre sidor öppna tält.

Att dessa behöfva vädras ordentligt, betviflar jag icke det min-

sta, men på vintern borde det nästan bli för mycket luft; en-

ligt vår Artoiner-värds utsago skola också dessa människor

vara mycket härdade och knappt känna till, hvad en förkyl-

ning vill säga.

Ek och bok {Carpinus betulus och orientalis) äro de van-

ligaste löfträden, valnöt, fikon och andra fruktträd finnas i stort

antal mer eller mindre förvildade. De i pittoreska grupper in-

sprängda barrträden äro af de mest skilda arter: Pimis pinia,

P. sylvestris, Picea orientalis och Abies Nordmannia. De här-

ligt blommande Cistus creticus (röd) och C. salvifolius (hvit)

fröjda öfverallt ögat, hvaremot de talrika Astragalus-iuUormi

{A. tragacantha m. fl.) med sina tusende nålar äro mycket obe-

hagliga att göra bekantskap med, särskildt om man af ovetenhet

eller tanklöshet tager dem för präktiga, mossmjuka sittplatser!
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Fram på e. m. få vi ändtligen se vårt mål, Artoni. Djupt

under oss, nere vid floden, vaktad af naturliga klippfästningar,

ligger den lilla staden i strålande solbelysning, med sina många

olivplanteringar och trädgårdar liknande en oas mellan de del-

vis kala bergen. Dessa sticka in i molnen, intet slut synes

på dem, det hela är en imponerande, storslagen bild. Artoni

är också en oas, genom dess absoluta skydd mot alla vindar

och därigenom milda klimat trifvas oljeträden utmärkt där —
motsats till nästan hela det öfriga Transkaukasien, som har

för många starka frostdagar under vintern. En vådlig backe

med otaliga serpentiner för ned till floden, där vi med nöje

afskeda vår »assyriske» kusk och blifva hjärtligt mottagna af

vår gode Wassilij Svanowitsch, agronom i regeringens tjänst,

och som skulle härbärgera oss och föra oss omkring i omgif-

ningarna.

Nästa morgon gjorde vi oss ej alltför brådtom, men fastän

vi beställt hästarna rätt sent, fingo vi dock vänta på dem.

Tiden gick emellertid ej förlorad, ty på klipporna strax ofvan-

för huset fångade vi ett par geckoödlor {Gymiiodactylus col-

chiciis NiK.) och i en bäck längre upp i bergen en hel del söt-

vattenskrabbor {Telplmsa flaviatiäs). Så fort hästarna kommo,

bar det i väg upp mot landsvägen, på en genväg förbi dennas

många serpentiner, sedan längs landsvägen åtskilliga km. och

upp i bergen mot andra sidan. Vår tur gällde i dag en damm,

där det enligt vår värds utsago skulle fmnas »salamandrar»,

men som många människor kalla alla fyrfota groddjur eller

vattendjur — alltså äfven vattenödlorna — salamandrar, voro

utsikterna något problematiska.

På de ljusgrå granitklipporna här uppe lefver öfverallt en

liten likaledes ljusgrå, aldrig grön murödla, visserligen af saxi-

co/a-typ, men mycket platt och med en hel del intressanta olik-

heter. Som hon ej liknar en enda af de andra mer bekanta

varieteterna och svårligen kan inrangeras under dessa, komma

vi antagligen att uppställa henne som en särskild sådan.

Genom en liten idyllisk by med moské och minaret i

grönmåladt trä kommo vi sent omsider till koppargrufvorna i
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Kvarzchana, som äges af den bekanta firman Siemens & Halske

i Berlin. Där träffade vi plötsligt på ett stycke Europa midt

i den egendomliga omgifningen: tyska tjänstemän och deras

propra boningshus i tyrolerstil, och där allt tycktes vara gjordt

för att de där boende ej skulle känna ensligheten allt för hårdt-

— Öfver präktiga betesmarker med stora betande fårahjordar,

där de ilskna vakthundarna t. o. m. djärfdes bita våra hästar

i svansen, hvilket naturligtvis alltid gaf anledning till en extra-

galopp, kommo vi ändtligen till vårt mål, en ensam, klar damm

mellan höga, skogbeklädda berg. Och det var hög tid, ty so-

len stod lågt, och vi hade långt tillbaka hem. Vi hehöfde ej

länge söka, förrän vi funno talrika exemplar af den vackraste

af alla vattenödlor, Molge vittata Grey. De stora, präktiga

djuren af båda könen stodo så nära stranden, att de läto fånga

sig med blotta handen, håfvarna voro svåra att använda mel-

lan de många och stora stenarna. Molge vittata är så stor

som stora vattenödlan {Molge cristata Laur.), hanens härliga

bröllopsdräkt imponerar genom sin väldiga, strimmiga och lång-

taggade kam, som börjar ända fram på nosen. Den panterfläckade

ryggen begränsas mot kroppssidan af en svartinramad, orange-

gul längslinje, buken är rent orangegul. Utom denna vackra

art fanns äfven stora vattenödlans kaukasiska varietet {M.

cristata var. karelini Strauch), kolossala exemplar af ätliga

grodan {Råna esciilenta var. ridibiinda Pall.) lekte som bäst,

och bland stenarna vid stranden stämde löfgrodoriia upp en

öronbedöfvande konsert. Af salamandrar syntes ej ett spår,

men alla de iakttagna arterna måste lämna oss sin rikliga tribut.

Hemfärden blef ej lätt, hästarna måste lämna prof på sin

nästan otroliga klätterförmåga. Vi valde en något genare väg,

på slingrande, branta stigar ned mot floden och sedan längs

denna. Det var mer nervkittlande än angenämt att i det på-

fallande mörkret rida den smala, slingrande vägen, som långa

sträckor var inhuggen i den lodräta klippväggen, och med den

dånande floden djupt inunder. Hvalfvet var stundom så lågt

och smalt, att jag stötte emot med ryggsäcken, och att stiga

af hästen fanns på sådana ställen ingen möjlighet.
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Nästa morgon skulle vi bryta upp redan kl. 6 och ut på

en längre tur uppåt floden, till ett par brunnar icke långt från

turkiska gränsen, där det enligt vår värds utsago skulle finnas

»svart- och gulfläckiga salamandrar». Här fanns alltså mer

hopp — åtminstone hvad utseendet beträffar — att det verk-

ligen skulle vara salamandrar och icke vattenödlor.

Först måste vi öfver floden och upp genom staden, upp-

för de otroligt branta gatorna med sin glatta stenbeläggning,

det var inget lätt arbete för de stackars hästarna, men de voro

ju vanda vid värre än så. Under tiden hade vi tillfälle att

från hästryggen i all bekvämlighet studera invånarna, huf-

vudsakligen armenier, i deras arbete med att pynta och göra

rent för den stundade påsken. De svartögda armeniskorna

tittade på de ovanliga främlingarna och hade säkert lika roligt

som vi, men vi kunde icke undgå att förarga oss öfver den

vanprydande seden att hänga en rad guldmynt (ofta hela hem-

giften) midt öfver den vackra pannan och — last but not

least — ett stort mynt rakt öfver den säkerligen förtjusande

näsan. Alltså fingo vi nöja oss med att skåda in i »själens

spegel» — och det var lönande redan det.

Väl utanför staden höjde sig vägen mer och mer öfver

floden, på sin högsta punkt ungefär 3—400 meter öfver denna,

och förde till en början genom låg buskskog för att sedan leda

ut i en naknare och klippigare terräng. Ofta var vägen långa

sträckor afbruten af raviner, hvars i 45^ vinkel sluttande bran-

ter det gällde att passera, men hästarna togo med osviklig

säkerhet de svåraste ställen. Bergen få i följd af den egen-

domliga vegetationen på afstånd ett märkvärdigt, punkteradt

utseende (se fig. 3); de mest framträdande arterna äro som

förut i Tschoréchdalen ek, bok, Pinus pinia och sylvestris, Pi-

cea orientalis, 0'5/«5-buskar och Astragalus, den egendomliga,

cypressliknande Jumperns isophyllus och alla olika Primulor

och andra vårblomster ej att förglömma.

Efter ett par timmars ridt kommo vi till den plats, där

salamandrarna skulle finnas. Det var en s. k. >fontan» (= fon-

tän), en medelst vertikala stenplattor och därpå hvilande hvalf
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fullständigt inmurad brunn eller rättare källa; genom ett eller

ett par hål i den mellersta stenplattans midt rinner vattnet

ned i ett muradt tråg och från detta öfver vägen ned i dalen.

Först sågo vi inte ett lefvande väsen, men när en af hästarna

stötte mot en sten, som låg i vattnet midt på vägen, visade

sig ett af de eftersökta djuren. Ögonblickligen voro vi af häs-

tarna och funno under stenen 3 nästan fullvuxna samt strax

nedanför en fullvuxen salamander. De hittills obekanta lar-

verna funnos i alla storlekar såväl i tråget som i bäcken.

Emellertid var vårt hufvudsakliga mål för dagen en längre bort

belägen källa eller »fontän», hvarför vi nöjde oss med det upp-

nådda resultatet och redo vidare.

Under ridten sågo vi åter en hel del exemplar af den lilla

ljusgråa murödlan, men vi hade nu så mycket viktigare saker

för handen, att vi ej ägnade oss åt någon vidare ödlejakt. En

väldig örn sväfvade stolt högt öfver floden, nästan i jämnhöjd

med oss. Vi redo väl 2—3 timmar, innan vi uppnådde den

sökta källan, vackert belägen på en grönskande sluttning med

talrika fruktträd, endast några få km. från turkiska gränsen.

Fångsten blef emellertid en missräkning, ty trots ifrigt sökande,

äfven med lykta inne i den delvis rasade och därför öppna

källan, fmgo vi endast några halfvuxna exemplar och larver.

Salamandrar måste där ju finnas, eftersom där funnos larver,

men de måtte gömma sig djupt i jordens innandömen. Vi

belönades dock rikligen för den ansträngande ridten, när vi i

denna härliga natur med det storartade armeniska bergland-

skapet framför oss gjorde vår proviant all ära (se fig. 3!).

Och hvad salamandrarna beträffar, skulle vi lyckas bättre,

när vi fram på e. m. återkommo till vår första fyndort. Först

sågo vi liksom på f. m. ej ett enda djur, hvarken i tråget eller

i bäcken, ej heller under stenarna rundt omkring. Plötsligen

få vi se ett lekande par (i amplexus) ligga i tråget, hanen un-

der honan, alldeles så som man i följd af hanens märkvärdiga

retelseorgan på ryggen måst antaga; när vi närmade oss, skil-

des de genast åt. Iakttagelsen var äfven för den skull intres-

sant, att den visade, att salamandrarna hufvudsakligen hålla
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till inne i den nästan mörka brunnen och antagligen leka där;

vårt par hade ju helt nyss — kanske under leken — spolats

ut genom öppningen. När vi började att söka i den af vatt-

net genomströmmade faskinbädden under vägen, fingo vi fram

den ena salamandern efter den andra, tills vi hade omkring

ett dussin. De äro mycket snabba i sina rörelser, dessa kau-

kasiska salamandrar; smidiga och glatta, som de äro, riktigt

»rinna» de mellan fingrarna, lika pl(')tsligt som de synas, lika

plötsligt äro de åter försvunna.

Fig. 4. Salamandra caucasica Wagn. nat. storl. På öfverarmens insida synes

den under lektiden starkt utvecklade brunstknölen, med hvars tillhjälp hanen lät-

tare fasthåller honan. (Teckn. efter naturen af O. Cyrén.)

Vi kunde alltså vara mycket nöjda med både fångst och

iakttagelser, det gällde nu att få vårt byte helbrägda hem och

framför allt att komma ned från de riskabla vägarna, innan

mörkret föll på mellan de branta bergen. Och salamandrarna

kommo till största delen lefvande hem, icke blott till Artoni,

utan äfven till våra respektiva hemorter.

För att få stanna ännu en half dag i det härliga Artoni,

hade vi för återresan beställt en »kajuk», långa, flatbottnade

båtar, i hvilka artoinarne under sommaren föra sina landtpro-

dukter ned till Batum. De lära på sina ställen gå med en

hastighet af ända upp till 30 km. i timmen, åtminstone sparar

man halfva tiden för nedresan. Men när vi på kvällen åter-

vände från ofvan beskrifna salamanderjakt, hade man kommit
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med återbud, en båt hade dagen förut lidit haveri, och nu

ville ingen åtaga sig risken, strömmen vore för strid. En vagn

skulle nästa morgon återvända till Batum, med den kunde vi

få åka, om vi ej ville vänta ännu ett par dagar. Så mycken

tid kunde vi ej offra af vårt resprogram, vi måste alltså finna

oss i det oundvikliga!

Som den kaukasiska eldsalamandern (Salamandra caucasia

Wagn.) (se fig. 4!) antagligen är fullständigt obekant för de flesta

af läsarne, vill jag här lämna en kort beskrifning ^ på det egen-

domliga djuret, åtminstone i de punkter, i hvilka han skiljer

sig från sin mycket tröge och klumpige europeiske släkting,

den vanliga eldsalamandern (S. maculosa Laur.). I motsats

till denne är den kaukasiske salamandern mycket smidigt byggd,

kroppen långsträcktare och slutande i en lång svans, som är

1 V/a— 1
^ 2 gånger längre än den öfriga kroppen. Ögonen äro

starkt utstående, ögongloberna titta till mer än hälften fram

ur skallen, så att de nästan synas något afsnörda från denna.

Lemmarna äro sirliga och den långa svansen något hoptryckt

från sidorna, alltså tydande på ett lefnadssätt i det våta ele-

mentet. Grundfärgen är djupt kolsvart, som mot buksidan

öfvergår i mörkt chokoladbrunt. Ryggsidans skarpt markerade,

intensivt svafvelgula fläckar äro oftast ordnade i 2 längsrader,

hvaremot sidornas och bukens fläckar äro mindre färgstarka,

ofta hvita, och sammanflyta till ett marmoreradt eller vattradt

mönster. Det egendomligaste hos vår salamander är emeller-

tid, att hanen på ryggen ofvanför kloaköppningen är försedd

med en 3 å 4 mm. hög, något framåtriktad tapp,^ som man

antar vara ett retelseorgan att användas under den lek (noggr.

amplexus), som hos så många salamandrar och vattenödlor

föregår befruktningen. Om salamanderns lefnadssätt och fort-

' En närmare beskrifning af Knoblauch: Der kauk. Feuersalamander (S.

caucasia Wagn.); Berichte d. Senckenbergischen Gesellschaft in Frankfurt am
Main. 1905. S. 89.

^ S. caucasia delar denna egendomlighet endast med en salamander, näm-

ligen med den i Mindre Asien förekommande S. luschani Stdchnr.
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plantiiing var hittills så godt som ingenting annat bekant, än

att han var ett högfjällsdjur och ytterst skygg och — antag-

ligen — ingenstädes förekomme så talrikt och i så stora »ko-

lonier», som de två europeiska arterna. Därför fingo våra iakt-

tagelser så mycket större intresse. Vi kunde först och främst

konstatera, att han förekommer i ganska stora mängder i eller

nära vissa källdrag, att han leker i vattnet och antagligen året

om vistas däri eller i dess omedelbara närhet (den hoptryckta

simsvansen!) — äfven invånarna på platsen bestyrkte detta,

att salamandrarna visa sig i brunnarna året om. Helst ligger

han åtminstone delvis i vattnet, med hufvudet ofvanför. Som
föda finner han rikligt med daggmaskar och i vattnet Gamma-

rusarter, i det fria naturligtvis allt, hvad där kryper och fly-

ger. En amplexus fingo vi ju bevittna, så att om användnin-

gen af hanens egendomliga organ finnes intet tvifvel vidare

och öfver fortplantningens mysterier erhöllos genom de rika

larvfynden goda hållpunkter.

Batrachiernas fortplantning och utveckling hör väl till ett

af de intressantaste kapitlen inom ryggradsdjurens biologi.

Grodans fortplantning och grodäggets utveckling är så bekant,

att hvarje skolpojke känner den; däremot torde endast få ha

varit vittne till, hur våra vattenödlor leka, hur hanen lägger

sin spermaklump och honan sedan uppfångar denna i sin kloak.

Hos väl de flesta vattenödlor och salamandrar föregås befrukt-

ningen af en högst intressant lek, som redan framkallat en hel

litteratur i ämnet. Genom den inre befruktningen finnes emel-

lertid den möjligheten, att äggen mer eller mindre utvecklas

inom moderlifvet. Under det t. ex. vattenödlorna lägga sina

ägg kort tid efter befruktningen, utvecklas äggen hos den i

högfjällen förekommande alpsalamandern {Salamandra atra

Laur.), som skulle ha ytterst svårt att finna passande vatten-

samlingar att afsätta äggen uti, helt och hållet inom moder-

lifvet, och ungarna komma till världen som fullt utbildade landt-

djur. Men därvid endast en å två åt gången, sperman hålles

magasinerad och kommer till användning allteftersom de mogna

äggen komma ned genom äggledaren. Hos eldsalamandern äro
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äggen vanligtvis utvecklade till larver, innan de afsättas i vatt.

net — eller larverna spränga äggomhöljet omedelbart efter

födelsen. En följd af dessa olika förhållanden blir också, att

eldsalamandern lägger sina ägg respektive larver i regel endast

en gång om året — men i större antal, däremot alpsalaman-

dern efter en befruktning på våren föder sina lefvande ungar

i flera omgångar under sommarens lopp.

För att nu återvända till vår kaukasiska salamander, så

var det ju påfallande, att vi samtidigt på båda fyndorterna

funno larver i alla storlekar,^ från larver på 40 mm. längd till

nästan fullvuxna. Detta kan ju endast förklaras så, att honan

efter en befruktning på våren liksom alpsalamandern magasi-

nerar sperman och afsätter larverna så småningom och i ringa

antal, en å två gånger under en längre tid, kanske under större

delen af året. De under den varmare årstiden födda larverna

utveckla sig naturligtvis fortare till landtformen än de under

hösten eller vintern födda, de senare stanna antagligen så myc-

ket längre i vattnet. På så sätt låter sig ock det förhållan-

det förklaras, att många fullständigt förvandlade salaman-

drar äro mycket mindre än många i vattnet kvarblifna,

storväxta larver. Att dessutom den rikliga tillgången på vat-

ten och de klimatiska förhållandena i hvarje särskildt fall spela

en stor roll, är ju — som alltid vid dylika förvandlingar —
själfklart.

' Detaljerad beskrifning pä larverna samt två fynd i öfrigt är lämnad på

annat ställe: Cyrén, Beiträge zur Kenntnis des kaukasischen Feuersalamanders,

Salamandra caucasia (Wagn.), seiner Lebensweise und Fortpflanzung. Mit 1

Farbentafel und 3 Abbildungen. Berichte der Senckenbergisclien Naturforschen-

den Gesellschaft, Frankfurt am Main. 1911. S. 175.

På grund af en olycklig tillfällighet återgifver fig. 4 sid. 75 ej

det på sid. 76 omtalade »retelseorganet». En ny kliché skall där-

för göras och i ett följande häfte införas, hvilket nu ej medhunnits,

emedan originalbilden återskickats till Ingeniör Cyrén i Warschau
och ännu ej kunnat återlånas. Red.



Anteckningar från Tåkern 1911.

Af v. A. Engholm.

Hägern häckande pa Lindön.

p^ivy^ Hij^lenna fogel, som föregående år endast tillfäl-

r ^, B.-,. .^^ ligtvis förekommit här i västra Östergötland,

Lt^--<X^3P!iiS!rl har i år (1911) häckat på Lindön. Då detta

||É||^^HMé|i^ är en högst ovanlig företeelse lämnas en mera

fe^/äXr//"./,. - •.••:':^^*^ detaljerad redogörelse för saken i fråga. Den

^I^^"^^^S=^^^ ""/ä 1911 gjorde jag, åtföljd af jägaren Karl

Källgren, en utflykt till Lindön. Från en fura flög plötsligen

upp en häger, som svingade sig under höga skri upp i luf-

ten; hanen infann sig äfven och båda sväfvade skriande öfver

platsen. Boet fanns högt uppe i det träd, hvarifrån fågeln flu-

git. Trädet stod icke enstaka utan voro flera i en grupp, man

kan säga ett litet furubestånd. Boet var tämligen stort och

sammansatt af pinnar och vasspipor. Den ^Vs besöktes plåt

sen ånyo: då visade sig icke fåglarna, hvarför jag trodde boet

vara öfvergifvet. Den ^Vo voro äggen kläckta, som syntes

däraf, att skal af 3 ägg lågo på marken nedanför boet. Fåg-

larna höllo sig nu, liksom vid mitt besök den ^^/s, tysta och

besökte icke boet så länge jag vistades i närheten, hvadan jag

fortfarande var osäker, om boet var öfvergifvet eller ej. Den

"^/e besöktes ånyo platsen i sällskap med den kände ornito-

logen, regementsläkaren H. Nyqvist från Karlsborg. Vi kunde

nu konstatera, att ungar funnos i boet; med kikare kunde vi

tydligen se hufvudena, som stucko upp öfver detsamma. D:r
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Nyqvist såg till och med den gula färgen på irishinnan. Vi

dolde oss i ett närbeläget busksnår, för att få se föräldrarnas

beteende vid boet. Efter en stund infann sig hägern med en

fisk i näbben, tyst och med ljudlösa vingslag seglande utefter

skogstopparna. Han stannade vid boet omkring 5 minuter,

hvarefter han lika tyst och obemärkt flög sin kos. Under vis-

telsen i boet läto ungarna höra ett klapprande läte påminnande

om törnskatan. Vid jakttidens början den "V? hade ungarna

ännu icke öfvergifvit boet, men sutto på grenarna strax öfver

detsamma. De togos denna dag i betraktande af deltagarna i

den s. k. »Storjakten», hvaribland befann sig landshöfdingen

grefve Douglas som med synnerligt intresse betraktade dessa

i våra bygder sällsynta och intressanta foglar, där de sutto

orörliga. som bildstoder uppe i trädet. På senare tider har

hela familjen strukit omkring Tåkerns stränder. Af okynne

har dock en af de gamla blifvit skjuten. Lindön är en mycket

besökt plats; isynnerhet besökes den af traktens ungdom, som

här har danstillställningar, men egendomligt nog oroades icke

hägrarna, utan fingo ostörda rufva sina ägg och uppföda un-

garna. Jag sökte så mycket som möjligt hemlighålla saken,

och fåglarna själfva hade den kloka taktiken att icke röja sin

häckplats, utan höllo sig aflägsna från denna, så länge folk

vistades i närheten; detta dock med undantag af första gången,

då de gjorde högljudt alarm. Framtiden får nu visa, om de

komma tillbaka ett annat år.

För att skydda de sällsynta fåglarna, ifall de skulle fort-

farande sätta bo på ön, har förslag blifvit framställdt, att helt

och hållet fridlysa Lindön, d. v. s. förbjuda all landning där-

städes under vår- och sommarmånaderna. Förslaget har dock

ej äruiu kommit till »Naturskyddsföreningen», utan har endast

afhandlats man och man emellan. För min del tror jag icke,

att detta skulle leda till målet, utan endast väcka förargelse

bland allmänheten och möjligen verka raka motsatsen. Plat-

ser finnas väl i Tåkern, som borde på nämnda sätt fridlysas

och som aldrig besökas af andra än äggsamlare, som blott af

okynne eller vinningslystnad beröfva fåglarna deras ägg, men
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detta gäller icke Liiidön, som med deii gamla häfdens rätt be-

sökes af den kringliggande ortens befolkning, som där njuter

af öns härliga natur och af fågellifvet däromkring.

Vid samma tillfälle, som jag första gången iakttog häg-

rarna på Lindön, såg jag någonting, som ökar kråkans merit-

lista och som jag därför i detta sammanhang vill relatera. På

södra stranden af ön såg jag nämligen på en sträcka af om-

kring 10 meter icke mindre än 9 st. äggskal af gräsand; äggen

uppätna af kråkor. Vid sjön bruka kråkorna mest hålla sig

till sothönsägg, men syntes nu intet skal efter sådana. En

gräsand sågo vi äfven vandra omkring i småskogen, sanno-

likt den plundrade. Här hade sålunda kråkan bortröfvat hela

gräsandkullen. Vid något tillfälle har jag tagit kråkan i för-

svar såsom nyttig, därför att hon reducerar sothönskullarna

och sålunda hindrar denna fågels allt för starka ökning, men

efter ofvannämnda faktum tar jag tillbaka detta och anser, att

hon bör på det strängaste efterhållas.

På tal om skadedjur vill jag äfven omnämna ett annat

sådant, som på våren uppträdde i oroväckande mängd, näm-

ligen vesslan. I ett stenrös på Yxstads strand uppehöll sig en

hel mängd, troligen en familj, af denna djurart. En gammal

känd jägare och jaktvårdsvän, Karl Källgren, hade vid ett

tillfälle sett icke mindre än 9 st. samtidigt. Vid stenröset syntes

skelett af vipor och fjädrar af andra strandfåglar. Vesslorna

tycktes bebo tvenne stenrösen med tydlig väg emellan. Då

jag besökte platsen voro de redan flyttade, men spåren och

kvarlefvorna efter deras måltider funnos kvar. Vesslan synes

ändra sin uppehållsort, allt efter tillgång på föda. Strandfåg-

larna voro äfven till stor del försvunna, sannolikt till följd af

den ihållande torkan, som gjorde marken så hård, att de hade

svårt att skaffa sig föda, som hufvudsakligen består af larver

och smådjur nere i dyn. Måhända hade äfven vesslorna bidra-

git till att fåglarna, isynnerhet brushanarna, öfvergifvit sina

gamla lekplatser.

Fauna och Flora 1912. Haft. 2.
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Hornborgasjöns änder flyttade till Tåkern?

Vid ett besök i midten af juni vid Tovören, en af de fågel-

rikaste platser kring sjön och af mig vid flera tillfällen om-

nämnd, visade sig inpå maden en oerhördt stor mängd gräs-

anddrakar. Öfver det korta starrgräset höjde sig deras gröna

hufvuden liksom svarta punkter öfver hela maden. Det var

en härlig tafla för jägaren och naturvännen. Den förskönades

ytterligare af en flock tranor, som dels betande, dels lystrande

med sträckta halsar stodo i närheten af en liten skogsdunge.

Sedan vi, liggande bakom en buske, sett oss nöjda på detta

friluftspanorania, stego vi upp och närmade oss maden. I ett

nu togo alla fåglarna till flykten; luften vimlade af gräsänder,

tranor, brushanar m. fl., alla tagande kosan utåt sjön, och så

var den vackra taflan försvunnen. Men icke blott här, utan

under hela denna dags utflykt, syntes gräsänder hvart man

kom, dels på blankvattnet, dels i vassarna, därifrån de lyfte

vid vårt närmande; de voro ännu i den vackra vårdräkten;

en och annan hade dock börjat fälla vingpennorna, så att vid

uppfloget vingarna icke buro honom, utan damp han lodrätt

ned i vattnet och skyndade åter in i vassen. Så många gräs-

änder har jag sällan, måhända aldrig, sett i sjön vid denna

tid. Doktor Nyqvist, som några dagar senare besökte sjön

och som under de närmaste åren just vid denna årstid besökt

sjön, gjorde samma anmärkning: »att gräsänderna för året voro

ovanligt talrika». Han uttalade äfven den förmodan, att då i

Hornborgasjön, som han på våren besökt, änderna voro i afta-

gande till följd af sänkningen, de möjligen hade kommit från

denna sjö. På skämt yttrade han: »Jag känner visserligen

icke igen dem från mina jagtutflykter i nämnda sjö, men hål-

ler det för mycket sannolikt, att de äro flyttänder därifrån>^.

Vid jakttidens början den 21 juli besannades våra iaktta-

gelser, i det att endast vid Lindön och trakten däromkring

skötos icke mindre än 100 gräsänder på några timmar, en

siffra som sällan, måhända aldrig förut blifvit hunnen. De fle-

sta voro ruggande hanar. Vid Hornborgasjön däremot, f. n.
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förvandlad till en dypöl, var andjakten för alltid slutad, enligt

meddelande från en strandbo.

Göken räddade kallandet.

Vid ett tillfälle, då jag besökte min gamle vän och jakt-

kamrat Karl Källgren, boende på Yxstads strand, ofta om-

nämnd i mina uppsatser, klagade hans hushållerska öfver en

hök, som allt emellanåt kom flygande och skrämde hönsen

samt vanligen satte sig på staketet i närheten af ett kålland;

någon höna eller kyckling hade han dock ännu icke tagit, men

tydligen hade han onda afsikter. Källgren hade också sett

fågeln, och att döma af färgen och storleken antog han det

vara en sparfhök; detta livad utseendet beträffar, men Käll-

gren hade en annan uppfattning än värdinnan om fågelns diet.

Han hade nämligen flera gånger sett honom slå ned i kållan-

det och plocka i sig kålmaskar, hvilka larver redan gjort stor

skada och hotade att förstöra hela kållandet. Då Källgren

berättade för mig om fågelns diet, förstod jag genast, att det

var en gök, som här var i fråga.

Just som vi stodo och ordade om saken, kom fågeln och

satte sig på gärdesgården. Källgren ville springa efter bössan,

men jag hejdade honom, då jag med säkerhet såg att det var

en gök. Efter en stund slog han ned i kållandet och började

sin måltid. Det syntes tydligen, att den del af kållandet som

låg närmast gärdsgården var mindre angripet af larver, än den

som låg nära stugan, dit göken ej ännu vågat sig.

Sedan göken ätit sig mätt, flög han åter upp på staketet.

Vi stodo länge och betraktade honom med kikaren; det tyck-

tes vara en gammal hona. Då han märkte sig ej vara förföljd,

blef han djärfvare, flög ånyo ned i kållandet och tog sig ett

räfvamål.

Källgren var mycket tacksam och glad öfver att han blif-

vit upplyst om misstaget, hvilket var förlåtligt, då göken är

en mycket ovanlig fågel här på slätten. Jag påpekade skill-

naden mellan hök och gök, såsom tårnas anordning, den run-

dade stjärten, den olika näbbformen, den vågräta ställningen
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m. m., hvilket allt Källgren kunde urskilja med kikaren och

genast uppfattade. Gökens likhet med sparfhöken är från en

viss synpunkt ingen skyddande likhet, utan tvärtom till hans

olycka, och troligen ha många gökar fått släppa till lifvet, tagna

för hökar, då de om hösten strukit omkring och kommit i när-

heten af husen. Hönsen togo också fel och gjorde alarm, då

han kom flygande, isynnerket en höna, som hade små kyck-

lingar. Den lilla sädesärlan, hökarnas förföljare, var däremot

skarpsyntare och höll sig tyst och stilla. Alltnog, fågeln blef

nu, från att vara hatad och hotad till lifvet, ansedd för en väl-

görare och på allt sätt omhuldad.

Af denna berättelse, som är fullt öfverensstämmande med

verkliga fakta, framgår emellertid gökens höga rang bland de

nyttiga insektätande fåglarna och hade icke vår gök kommit

emellan, hade nog kållandet, som utgjorde en viktig del i husets

ekonomi, blifvit totalt härjadt och förstördt af larverna. Utom

göken hade kållarverna en annan fiende, som här skall i kort-

het omnämnas. Sedan larverna på den del af kållandet, som

låg närmast stugan, blifvit fullväxta och färdiga att öfvergå

till puppstadiet, kröpo de massvis upp för stugans väggar, där

de under taksprånget beredde sig till att göra den sista hud-

ömsningen och öfvergå till puppor. Här visade sig nu att

larverna haft en annan värre fiende än göken att kämpa mot,

nämligen en liten insekt ett par mm. i längd, den s. k. säll-

skapliga parasitstekeln, hvars vetenskapliga namn är Micro-

gäster glomeratus. Denna lilla stekel lägger sina ägg inuti

kålfjärilens larver. Nu borrade sig denna insekts små larver

igenom kålmasken i närheten af vårtfötterna, hängde sedan

fast vid kållarven någon tid, liksom de diat densamma, sedan

inspunno de sig i små gula kokonger, som någon dag täcktes

af den stora kållarven. Det märkvärdigaste var att parasi-

terna hade nytta af kållarven ännu till det sista, ty han spann

ett nät, som fäste hela högen vid väggen eller takutsprånget.

Detta, som egentligen afsåg bildandet af hans egen kokong,

tog hans sista krafter, och efter detta bestyr dog kållarven,

förvandlad till ett tomt skinn, som föll ned på marken. Natur-
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ligtvis voro icke alla kållarver bemängda med stekellarver, men

de allra flesta. Jag räknade omkring 100 h(")gar af stekelpup-

por utefter takutsprånget, men endast 4 å 5 kålfjärilspuppor.

Här syntes tydligen, hvilken stor betydelse dessa små insekter

ha i förhindrandet af vissa insekters allt för stora tillökmng.

Naturen har i dem ett medel att hindra massproduktion.

Man skulle nu kunna fråga, livad som hindrar massproduktion

af parasitsteklar. Ja det göra till en viss grad en del insekt-

ätande småfåglar t. ex. mesarna. De flesta af oss hafva nog

sett, hur den lilla talgoxen vintertiden letar under takutsprången

och på väggarna efter insektpuppor. Han finner då så väl

skadliga som nyttiga. Den kraftigaste begränsningen af para

sitsteklarnas förökning sker dock helt enkelt därigenom, att de

själfva förgöra de värddjur, på hvilka deras larver lefva, och

då dessa blifva sällsynta, blir existenssvårigheterna öfvermäk-

tiga äfven för parasiten.

Sällsynta fågelarter iakttagna vid sjön under åren

1910—1911.

Stora jaktfalken (Falco gyrfalco). Den 27 okt. 1910 sköts

vid Yxstads strand en jaktfalk. Det var en ungfågel $, märkt

med hvita längdfläckar. Muskelmagen var tom. Den led af

ett gammalt skottsår i benet, som gjorde honom oförmögen

att skaffa sig tillräcklig föda. Denna, man kan nästan säga

historiska fågel, som jämte dufhöken och flera andra roffåglar

från urminnes tider af våra förfäder dresserades till jakt, är

numera ytterst sällsynt i vårt lands södra delar. Exemplaret

finnes i Vadstena museum i Tåkerssamlingen.

Salsskraken (Mergas albelliis). Den 22 okt. 1910 sköts

vid Tovören 2 st. salsskrakar, ungfåglar. Det ena ex. finnes

i härvarande museum. Denna sällsynta fågel har förut ett par

gånger blifvit iakttagen vid sjön.

Strandryttaren (Totanus fiiscusK Den 14 maj 1911 obser-

verades ett ex. af denna fågel vid Hångers udde. Det var en

gammal fogel i den mörka, utmärkt vackra vårdräkten. Han
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var tämligen orädd, och kom man honom mycket nära, där

han stod och intog sin frukost vid stranden i det s. k. sjö-

skvalet. Det tycktes vara en gammal hane, som växt ifrån

häckningsbestyren. Denna fågel har jag aldrig förut sett på

våren, men väl ungfåglar på hösten. Den sköts icke, fastän

den blifvit ett värdefullt nummer i samlingen, mest af hänsyn

till den tysta öfverenskommelsen bland strandägarna, att icke

lossa skott på våren under häckningstiden, hvilken gamla goda

sed nu åter kommit till heders, sedan doppningsskyttet på

våren upphörde.

Näktergalen (Liiscinia philomela). Enligt uppgift af patron

A. Secher, Hofgården i Hofs socken, skulle näktergalen där

låtit höra sig ett par dagar i början af juni 1911. Då sages-

mannen är infödd dansk ocii sålunda ofta hört denna fågels

karaktäristiska sång, anser jag uppgiften fullt tillförlitlig. Han

lät höra sig ett par dagar, hvarefter han tystnade och må-

hända försvann. Det är icke första gången näktergalen låtit

höra sig här i trakten. Framlidne jägmästaren CM. Sjögreen

meddelar till Vet.-Akad. Ornit Kom. följande:

»Ett par af denna fågel (L. philomela) visade sig på Omberg

1862; hanen sjöng hela våren; har sedermera icke visat sig .

Till en början, då jag fick höra saken omtalas, trodde jag

att det var den vid sjön allmänna bastard-näktergalen (Fice-

dula hippolais), som togs för den verkliga, men sedan jag med-

delat mig med patron Secher själf, som har stort intresse för

dylika saker, är jag fullt öfvertygad om uppgiftens riktighet.

Framtiden får utvisa, om fågeln blir bofast i trakten.



Dufhöken som jägare.

Af Arvid Knöppel.

i:/|^M•^>Äl^(iil arom dagen (19 jan.) voro vi trots kyla, blåst

«^-?f^^åi^LAl ocli gammal fulltrajad spårsnö ute på stöfvar-

E§^J JJ%iiPjakt. En hanhare ficks snart upp. Han hade

&" ^^^^^X^^'alt sin lega på ett stengrund, som med några

2Jä/ Li^'^^^ ^^^^^ stenar stack upp öfver isen ett stycke

^L.tCC*"*^^^ från land. Efter ett par ganska hyggliga rin-

gar sköts han och hundarna kopplades upp. Vi fortsatte

söderut efter L-sjöns strand och släppte åter hundarna, sedan

vi kommit ur den gamla dreflöpan. I strandkanten utefter en

mossträckning fick en af de sökande hundarna vind af något

intressant och gick raskt som en fågelhund på löpslag dit.

Lyckligtvis observerades det af en bland oss, som hastigt

följde hunden och hann upp denne. Emellan ett par tufvor

låg en alldeles färsk, men till hälften uppäten hare, som tagits

af hök. Haren hade haft sin nattlega invid en stor tufva (balen

var alldeles fri från snö), bakom hvilken i halfcirkel stod ett

glest snår af martall och björk. Höken hade troligen slagit

till på utkik efter rof i en i närheten stående marig tall och

därigenom fått syn på haren, som förmodligen ej kunnat hålla

öronen i styr eller gjort någon annan ofrivillig rörelse. Då

haren sett sig upptäckt och måst springa ut åt hökens sida

för att rädda sig — busk- och risskärmen, som i en halfcirkel

stod omkring, hindrade all hastig flykt åt andra håll — hade

höken som en åskvigg slagit på haren, som ej hunnit ut mera

än en knapp meter från nattlegan. Haren måste på ögonblic-

ket hafva blifvit bedöfvad af klor och vingrapp, ty både anfall
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och slakt hade skett, där han låg. Rundt omkring var marken

fläckvis barsparkad från snö, och den afflängda harullen låg

rundt omkring som tvållödder på öfver den blodfläckade snön

uppstickande ljungkvistar och ris. Haren, en stor hona, hade

endast bakdelen hel, under det rygg, skulderparti, hufvud och

bröstinnehåll voro nästan fullständigt uppätna. Den såg ut

att vara tagen senast dagen förut, ty de kött och inälfvor,

som ännu funnos kvar, voro halfljumma, mjuka och ofrusna

trots tämligen stark kyla och blåst. Man hade nästan kunnat

gå i god för, att haren tagits på morgonen, såvida man skulle

anse möjligt, att en ensam hök skulle mäkta förtära Va af en

stor hare på en enda dag. Tvenne stora exkrementhögar i

snön på ett par bredvidliggande tufvor visade, att höken efter

slutade måltider tagit sig en stund sittande hvila för att bättre

smälta den myckna harmaten. Han hade ätit sig så proppmätt,

att han en god stund ej riktigt kunnat begagna vingarna. Så

att säga fått sig ett riktigt »matfylle», i otrefliga efterverknin-

gar och svårighet att fullständigt bruka fortkomstledamöterna.

Då vi i kvällningen hittade harresterna, hade höken kvick-

nat till och gett sig i väg. Vi skulle eljest med säkerhet hafva

sett honom flyga sin väg öfver den nästan kala mossen. Trots

den långa vägen hem efter en bulvansax sattes en sådan ut

vid lyktsken på kvällen och med harens bakdel som bete upp-

trädd på gaffeln.

Följande morgon redan kl. 9 satt en väldig gammal duf-

hökshona med ena benet fast mellan bulvansaxens gummi-

klädda byglar och flög kvittrande upp med saxen så långt

kedjan räckte. Höken vägde 1,7 kg.

Om det öfverhufvud är något, som en jägare kan vara

alldeles säker på, så är det att kunna fånga hök och uf, som

slagit och ännu ej helt uppätit ett stycke vildt, som man till-

fälligtvis påträffat på marken. Finnas några blodiga kvarlef-

vor, stora nog att kunna spetsas på saxens gaffel, så kan man

vara tvärsäker på, att roffogeln snart sitter i saxen. Äfven om
man skulle hafva skrämt bort roffågeln från bytet, ja till och

med skjutit på honom (dock naturligtvis utan att träffa), går
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Man dock säkert i saxen. Jag kan till och med erinra mig

fall, då den uppflygande höken blifvit lindrigt sårad af ett släng-

skott, men dock kommit tillbaka och antingen blifvit skjuten

vid det tagna bytet eller tagen i sax. Det utgjutna blodet och

begäret efter att få fortsätta målet på steken, som han aldrig

glömmer, livar den ligger, förrän allt är uppätet, kr)mmer ho-

nom att förgäta all sin vanliga försiktighet och vaksamhet.

Vakskyttet är dock ej att vidare rekommendera, ty höken

rekognoscerar terrängen rundt omkring på ett ytterst noggrant

sätt, innan han slår till. Jag förstörde nära en half dag i

höstas på att vakta ut en hök, som slagit en tjäderhöna all-

deles i strandkanten af en liten skogsgöl. Hönan var alldeles

varm, då hon hittades. Trots det ypperliga skydd både öfver

och på sidorna kunde jag ej vakta ut höken. Denne kom

nästan ljudlöst — jag såg en skymt af honom — och hakade

upp i något af de höga träd, som stodo omkring, men rörde

sig ej på flera timmar trots att jag flera gånger hörde hans

ängsliga liksom missnöjda, korta rop.

De bästa saxarna för roffågelfångst äro de med gaffel

för orrbulvan och försedda med byglar, öfverklädda med tjock

gummi, som finnas hos våra båda större sporthandlare i Stock-

holm. Denna sax är köpt hos Widforss. Glöm bara ej att

skjuta från säkringen, då man satt upp den gillrade saxen och

går bort, ty i annat fall fångar den ej just vidare bra.



Några faunistiska studieämnen för

sommaren.
Af Einar Lönnberg.

iJjIfiOOfllllliJJIIIffljffi 'ir våren kommit, och sommarferierna hägra

llmilMlTJlMllMB ' en ej alltför aflägsen framtid, händer det

jWluMlfi^HUR ej så sällan att studerande och naturvänner

QDU|u2|^^H| af olika åldrar fråga sig själfva eller sina lä-

j^^Mj^^^Hrare efter ämnen till studier på egen hand

IHiHHHKl i^ite i naturen. Många torde därvid föreställa

sig, att det inom Sveriges landamären särskildt inom den högre

djurvärlden ej finnes något att forska efter, inga frågor att

lösa. Men intet torde vara mera oriktigt! En tid rådde en

dylik åsikt rätt allmänt, troligen, åtminstone till en del, fram-

kallad af läroböckernas schablonartade framställning. Det är

ju visserligen nödvändigt, att framställningen i läroböcker sär-

skildt de, som äro afsedda för undervisningens lägre stadier, gö-

res schematisk, men detta får ej gå till en sådan öfverdrift, att

lärare och lärjungar inbilla sig, att allt är kändt och att de

med studiet af sin lärobok sålunda få veta i det närmaste all-

ting. Detta är i högsta grad olyckligt och kan framkalla indo-

lens och högfärd, båda ytterst klandervärda egenskaper. Men

studerar man sig närmare in i sitt ämne, så skall man snart

finna, huru mycket, som ännu återstår att inhämta, och sär-

skildt för en naturforskare bör detta stå klart och tydligt.

Detta gäller i hög grad äfven om den svenska faunan. Till

och med åtskilliga af de högre djurformerna äro ytterligt litet

kända både till sin förekomst och sina lefnadsvanor. Det kan
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därför måhända vara af intresse för en eller annan att taga

kännedom om några synpunkter, som här framkastas.

Tänka vi först på flädermössen kan man lugnt säga om

hela den gruppen, att ingen enda arts förekomst och utbred-

ning är på tillfredssällande sätt känd här i Sverige. Det kan

således vara ett studieämne för sommaren att taga reda på

hvilka arter flädermöss, som förekomma i en viss trakt. Huru

lefva de olika arterna, hvar ha de sina dagkvarter, lefva de kolo-

nivis. när börja de sin flykt, hvar anställa de helst sina jakter

efter insekter, hvilka insekter synas de föredraga, huru fånga

de dem o- s. v. ? Allt detta är frågor som äro förtjänta att

lösas och ej heller så särdeles lätta spörsmål. Skulle det visa

sig vara förenadt med svårigheter att bestämma arterna, som

fångats, kan upplysning därom liksom i andra liknande

fall vinnas genom insändande af exemplar till Riksmueum i

Stockholm.

Hvad insektätarne angår förtjäna deras variation att stu-

deras. Från Norges västkust har t. ex. amerikanaren Miller

beskrifvit en större och mörkare form af den vanliga näbbmusen,

som når en kroppslängd af omkring 80 mm. Finnes något lik-

nande hos oss? Af vattennäbbmusen har från olika delar af

Europa beskrifvits åtskilliga raser och färgvarieteter. Äro

vattennäbbmössen i hela Sverige lika eller förete de någon

variation?

Mullvaden förblandas hos oss ofta med vattensorken och

många uppgifter om förekomst af mullvad hänföra sig rätteli-

gen till sorkar. Det är därför af intresse att få reda på mull-

vadens verkliga förekomst i Sverige och exemplar som insän-

das till Riksmuseum mottagas med tacksamhet.

Sorkarnas lif och förekomst är ej heller känd så, som sig

borde. Af skogssorken urskilde Sundevall tvenne olika typer

från Sverige här på Riksmuseum, en nordlig och en sydlig,

men saken blef aldrig definitivt utredd. Miller beskref skogs-

sorken i Sverige såsom en art, den i Norge som en annan,

båda skilda från den typiska Eiiotomys glareolus, som finnes i

Danmark och mellersta Europa. Här finnes alltså ett fält för
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närmare utredning genom anskaffning af material framförallt

angående utbredningen af de eventuellt befintliga tvenne for-

merna i Sverige. Den rödbruna sorkens utbredning söder om
Torne lappmark är ej känd. Huru långt söderut går den grå-

sidiga skogssorken? Mellansorken förekommer dels i norra

Sveriges fjällbygder (närmare utredning äfven härom önsk-

värd) och är också funnen på Kolmården. Finnes den an-

norstädes i vårt land?

Studier af alla dessa och andra sorkar och lemlars perio-

diska förökning och deras lefnadssätt m. m. kuna förtjäna att

utföras.

Af skogsmusen ha vi i vårt land tvenne i sina extrema

former mycket olika raser. Den större af dessa, som kallats

flavicollis, är troligen hufvudsakligen nordligare till sin före-

komst hos oss, men en närmare utredning af de båda former-

nas utbredning och variation är af behofvet påkallad.

Den vanliga lilla husmusen förekommer i tvenne olika

färgvarieteter, den ena med hvit buk, den andra med grå buk

med rostfärgad anstrykning. Finnas båda tillsammans eller är

det geografiska raser?

Finnes den svarta råttan^ ännu här i landet och hvar?

Problemet om buskmusen har utvecklats i årgången för

1909 (sid. 172— 175) af denna tidskrift, men ännu har ej något

om dess förekomst försports, sedan ett exemplar togs vid

Landskrona 1835.

Hasselmusens förekomst förtjänar också närmare studeras.

Bland våra rofdjur känner man minst om illerns utbred-

ning. Huru långt går den mot norr?

Äfven bland kräldjuren finnas arter, hvilkas utbredning ej

är närmare känd. Detta gäller framförallt sandödlan. Huru

långt går den mot norr? Exemplar af denna art äro välkomna

till Riksmuseum.

Finnes den släta snoken norr om Dalälfven?

*Den äkta svarta råttan bör ej förblandas med svarta varieteter af den bruna

husråttan, som då och då anträffas.
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Groddjureiis förekomst behöfver än mera studeras. Föga

har gjorts för den saken sedan Sven Nilsson skref sin fauna.

Hvar förekommer löfgrodan? Finnes den annorstädes än

i Skåne?

Huru gestaltar sig utbredningen af åkergrodan?

Den nyligen i vårt land på Öland funna långbensgrodan

(Råna agilis) förekommer den äfven i andra delar af Sverige

än Kalmar län?

Finnes klockgrodan ännu kvar i Skåne?

Lökgrodan uppgifves i den äldre litteraturen ha anträffats

utom i Skåne äfven på Gottland. På senare tid kännes intet

fynd mer än det i denna tidskrift omtalade från trakten vid

Råå i Skåne. Finnes den äfven annorstädes?

Huru långt går den vanliga paddan mot norr?

Finnes grönfläckiga paddan norr om Häradsskär i Öster-

götland?

Finnes stinkpaddan annorstädes än i Skåne, Halland och

Bohuslän?

Huru är det ställdt med groddjurens utbredning i våra skär-

gårdar? Hvilka arter kunna själfva uthärda bräckt vatten

och hvilka kunna i dylikt uppföda sina larver.

Huru långt gå de båda vattenödle-arterna mot norr?

Många flera liknande spörsmål skulle kunna uppställas till

besvarande, men de redan nämnda torde dock kunna gifva an-

ledning till ett urval af studieämnen för sommaren efter olika

håg och fallenhet samt passande för olika delar af vårt land.

Genom att upptaga ett eller flera af dessa spörsmål och all-

varligt ägna tid åt deras samvetsgranna besvarande skarpes

iakttagelseförmågan, och en naturvän skall blifva i tillfälle att

vidga sitt eget vetande på samma gång som han kan rikta

kunskapen om vårt lands djurvärld med intressanta rön. Denna

tidskrift ställer sig gerna till förfogande för publicerande af

dylika, och redaktionen är villig meddela de upplysningar,

som möjligen kunna önskas. Såsom redan framhållits skall

hjälp med bestämning beredvilligt lämnas, om material insän-

des till Riksmuseum. Smärre däggdjur kunna bäst inpackas
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i grönt gräs eller löf i en liten låda och sändas såsom ilgods

eller postpaket. Skulle transporten taga lång tid och det är

under den varma årstiden, kan det måhända vara nödvändigt

att taga ut inälfvorna. I nödfall kan bestämning af däggdjur

utföras på kraniet. Groddjur sändas lättast lefvande och in-

packade i något fuktad mossa i en låda med lufthål. Tydlig

adress för svar bör alltid meddelas i samtidigt med djuret in-

sändt bref eller brefkort.



Smärre meddelanden.

Simsnäppans och berglärkans förekomst i Jämtland.

För kort tid sedan läste jag i »Fauna och Flora», if,o8 pag.

204, eii notis, att smalnäbbade simsnäppan (Phalarflpiis atigjtsti-

rostris) den 25 juni nämnda år blifvit skjuten vid Jormruet i Frost-

vikens socken — under hiukning. Med anledning däraf får jag

meddela, att under första hälften af juli månad 1884 en dylik

fågel sköts vid Enafors (1,800 fot öfver hafvet) af dåvarande stu-

deranden Gyje Gyllensvärd. Jag hade tillfälle att undersöka den,

men glömde notera datum, jag har endast antecknat, att det var

»midt i sommaren», hvilket torde betyda, att det var före medium
af juli. Otvifvelaktigt var den stadd i häckning, och efter hvad
jag minnes observerades två fåglar tillsammans af hr Gyllensvärd.

Ett annat intressant fynd. som gjordes af nämnda person, var

förekomster af berglärkan (Alauda alpcstris) vid Storlien (2,000 fot

öfver hafvet). Han sköt ungefär samtidigt med den smalnäbbade
simsnäppan ett exemplar af berglärkan på Storlienfjällets topp. Den
förekom parvis och var häckande där. Genom dessa meddelanden
flyttas den sydliga gränsen för dessa fåglars häckning betydligt

åt söder.

Almunge den 21 mars 1912.

Frcdr. Söderhind.

Äfven gamla koltrastar öfvervintra i mellersta Sverige.

I andra upplagan af Nordens Fåglar» fasthålla förf. gentemot
tidigare uppgifter af Sundevall m. fl., att det är ungfåglar af kol-

trastar, som understundom öfvervintra. Detta håller dock ej fullt

streck. Till Riksmuseum ha upprepade gånger äfven under senast

förlidna vinter gamla koltrasthanar inlämnats. Detta öfverensstäm-

mer också med iakttagelser, som gjorts så väl i Mälarprovinserna
som i Östergötland.

E. L.

Hvit utter.

En hvit varietet af utter sköts den i febr. i år i ett mindre
vattendrag, som har sitt utlopp i sjön Vessman i närheten af Gamla
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Prästhyttan, Grangärde socken i Dalarne. Det var ett litet men
vackert exemplar och inköptes till riksmuseum. Enligt meddelande

af herr Alb. Nordqvist, som skjutit uttern, hade denne ej röda

ögon och var sålunda ej någon fullständig albino. Uttrar sägas

sparsamt förekomma i den uppgifna trakten, men någon hvit utter

har veterligen ej varit sedd där förut. Vid Fyrisån norr om Upp-
sala ha däremot vid upprepade tillfällen hvita uttrar skjutits. Riks-

museum äger ett uppstoppadt exemplar af hvit utter från skären

utanför Oxelösund.

Tofslärkor öfvervintraiide invid Göteborg.

Sedan den ii sistl. december har jag vid 2 ä 3 tillfällen

(senast denna dag) iakttagit tvenne tofslärkor å »Gullbergs vass'»>

invid Göteborg. Sin föda synas de därstädes ha sökt bland ett

par afskrädeshögar. De visa sig ahmärkningsvärdt litet skygga.

Göteborg den 24 mars 191 2. Emil BäckUn.
Med. lic.

Illerns sätt att proviantera.

13å jag i dag gjorde en rond ute på fälten i sällskap med en

liten hund, upptäckte jag vid en stentrumma, att hunden plötsligt blef

ursinnig och gaf sig till att skälla. På hundens beteende och den fräna

lukten märkte jag snart, att det var ett här på trakten ganska van-

ligt djur, nämligen en iller, hvilket möte således i och för sig ej var

så egendomligt. Som ett anmärkningsvärdt förhållande vill jag

emellertid framhålla, att hunden bland annat skrapade fram en lef-

vande groda ur boet, och vid närmare betraktande fann jag, att

grodan var ur stånd att hoppa, hennes bakben voro knäckta. Sak

samma med en andra och tredje lefvande groda, som på detta sätt

kom fram.

Då naturligtvis illern var den lilla djurplågaren, fick han med
döden sona såväl detta, som troligen många andra brott.

Botillelund pr Stångby d. 24 mars 1912.

Henry Söltoft.

Illerns ofvannämnda egendomliga och efter mänsklig synpunkt

grymma sätt att lemlästa grodor, som den insamlar till matförråd,

utan att döda dem, har förut iakttagits och omtalas af Sven Nils-

son i »Skandinavisk Fauna». Själfständiga biologiska iakttagelser

af dylik art äro dock alltid af intresse. ^^^

Anmärkningsvärd fortplantning hos däggdjur i fångenskap.

År 1 9 10 ägde Högholraens zoologiska trädgård trenne fjäll-

räfvar (Vulpes la,i::opiis) , hvaraf en hane och tvenne honor. Dessa

hade flera år redan tillhört samlingarna utan att föröka sig i fången-

skapen, oaktadt den rymliga och ändamålsenliga buren i öfrigt
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tycktes till fullo garantera internernas trefnad. Den 8 april iakttog

jag emellertid att hanen parade sig med en av honorna, f)ch den
30 maj nedkom denna med 5 st. ungar. Dräktighetstidcn hade
alltså varat 52 dagar eller 7 V^ vecka. Modern och äfven fadern

voro synnerligen ömma om sin afkomma, döljande och bevakande
denna omsorgsfullt i sitt stengryt, och särskildt jagades den andra
honan ihärdigt af föräldrarna omkring i buren. Den 22 juni afled

två af ungarna, den 24 ytterligare lika mänga och den 28 den
återstående ungen. En fortplantning hos fjällräf i fångenskapen
torde höra till sällsyntheterna.

Samma år förekom ä Högholmen ett par älgar, tjur och ko,

hvilka som kalf\ar blifvit infångade för 9 år sedan, då de inför-

lifvats med djursamlingarna. Under hela denna tid hade de aldrig

fortplantat sig eller ens parat sig i fångenskapen. Våren 1910
begynte kon se misstänkligt välmående ut, men då ingen parning
tidigare iakttagits och kon som sagdt förr aldrig burit, ansågs det

endast som en tillfällig fetma. Den 1 1 maj begynte kon emeller-

tid alldeles oförmodadt nedkomma. Då intet fortskridande af för-

lossningen kunde iakttagas, tillkallades djurgårdens veterinär, som
konstaterade tvillingar, samt att kalfvarna redan några timmar varit

döda i rnoderlifvet. Kon, som var mycket medtagen och sakta

jämrade sig, utstod dock förvånansvärdt tåligt hela den långa under
veterinärens medverkan skeende förlossningsakten. Kalfvarna ut-

gjordes af en tjur och en ko. Följande dag afled modern till

följd af de invärtes skador den ådragit sig vid förlossningen. Den
olyckliga utgången härrörde sig tydligen i främsta rummet däraf,

att kon först som gammal blef gravid och därtill nedkom med
tvillingar, icke med en kalf såsom i regeln förstföderskor hos älgen.

Mig veterligen är det icke kändt något fall, då älgen skulle ned-

kommit i fångenskap.^ Nämnas kan äfven att tjuren omedelbart
efter kons död, utan någon egentlig orsak eller sjukdom, begynte
magra och förtvina, tills den slutligen någon tid senare måste aflifvas.

Rolf Palmgren.

Observation å flyttfåglars ankomst vid Skansudde
fyrplats år 1011.-

Februari 28 Staren.

Mars 4 Jugåsen.
» 6 Lärkan.
» » Vipan.
» 14 Skrattmåsen.

» • 28 Ejdern.

April I Strandskatan.

^ I Slottsskogen vid Göteborg har älg som bekant fortplantat sig, äfvenså

i Amsterdam. Fjällräfvar ha fortplantat sig på Skansen i flera omgångar, såsom

omtalats i denna tidskrift för 1908 sid. 216—17. Red.

- Skansudde fyrplats ligger i närheten af Västergarn å Gottland.

Fauna och Flora 1912. Haft. 2. -j
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April 19 Sädesärlan.

Maj 2 Tärnan.
» 4 Svalan.

Skansudde fyrplats den 12 maj 191 1.

A. Hj. Wigstcn.

Skärsnäppan skjuten vårtiden vid Östersjön.

Vid Källskären utanför Oxelösund sköt undertecknad under

den svåra stormen den 9 april tvenne exemplar af Tringa maritima.

Båda exemplaren voro honor och antagligen stadda på flyttning,

men de rastade å nämnda ställe för att bland uppkastad tång söka

sin näring. Dessa härdiga fåglar syntes för öfrigt oberörda af

storm och köld. Båda exemplaren hade en synnerligen vacker

fjäderdräkt och näbbens bas samt fötterna voro i synnerhet hos det

äldre exemplaret vackert orangegula (ej gulgröna, som uppgifves i

litteraturen).

Att döma efter ett yttrande i »Nordens Fåglar» skulle förut

endast ett exemplar af denna art vårtiden ha anträffats vid vår

Östersjökust.

Af öfriga vadare syntes å nämnda ställe större strandpipare

samt strandskata. Båda observerades den 6 april, men hade kanske
kommit ännu tidigare. En ensam skräntärna visade sig den 8

april vid det skär, där en koloni af denna fågelart plägar häcka.

Enligt uppgift af en fiskare hade storskrakarna den 6 april i

är redan hunnit lägga 4 till 5 ägg i de för dem uppsatta hålkarna.

E. L.

Lång rufningstid för tjäderhöna.

Under en skogsförrättning förliden sommar i Västerbotten på-

träffade undertecknad den 15 juli en tjäderhöna, som ännu rufvade

på 7 ägg. Då denna sena rufningstid föreföll mig anmärkningsvärd,

beslöt jag att närmare undersöka äggen, och befunnos samtliga vara

obefruktade och skämda. Tjäderfäglarnas speltid hade under våren

förlupit normalt, och i den trakt, där ofvannämnda bo fanns, hade
hönorna lämnat lekplatserna omkring den 20 maj, och hade ruf-

ningen således börjat omkring denna tid. Då det är högst osan-

nolikt, att så stort antal ägg utgjorde en omlagd kull, så hade så-

ledes nämnda tjäderhöna rufvat omkring två månader, hvilket bör
anses vara ett ovanligt rekord, och hvem vet, huru länge hon hade
hållit ut, om jag ej hindrat henne i hennes lönlösa föresats att

kläcka ut tjäderungar. Dä hon lämnade redet flög hon med raska

vingslag upp bland träden och sträckte långt bort, och flaxade ej

lågt utefter marken som hönsfåglarna eljest bruka göra, då de upp-

skrämmas från ägg eljer späda ungar. Af detta fågelns beteende

kunde genast slutas till, att rufningen ej skedde under normala för-

hållanden. Att rufningen måste pågått länge och varit ansträngande

i den tryckande värmen, som under större delen af försommaren
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var rädaiido, framgick äfvcn däraf, alt fågeln föreföll niistan naken
])å bröstet samt syntes mycket mager, så att brösthenskanimen fram-

stod som en skarp köl.

En torpare, boende i orten och känd tjufskytt och som med-
följde i arbetet, lämnade en mycket antaglig förklaring öfver orsa-

ken till att tjäderäggen ej varit befruktade. Han omtalade, att ej

långt från den plats där redet var beläget, fanns ett s k. »tjäder-

hvin», och hade här under våren tvenne tuppar spelat, men hade
de redan tidigt, och innan hönor ännu börjat infinna sig på leken,

af någon »oförklarlig anledning upphört att spela»! Han hade
sedermera flera gånger iakttagit hönor, som »ockande» krupit om-
kring på lekplatsen, men ingen tupp hade synts till.

Vid förekomst af gallhönor är man oftast färdig att skylla

skulden på den stackars räfven och konsorter eller på otjänlig vä-

derlek, men visst är, åtminstone hvad beträffar de norrländska obyg-
derna, att på spel- och lockskyttets konto bör föras en mycket
afsevärd del af denna skuld.

K. Gra in.

Vädei^lekens inverkan på fågellifvet.

Tiden är nu snart inne, då flyttfåglarna börja vända åter hem
till sina häckplatser i norr, och man gläds åt att få välkomna de
kära gästerna. Mången fägelvän kommer dock säkerligen i vår att

blifva åtskilligt besviken i siri glädje, åtminstone hvad beträffar före-

komsten af en del små tättingar inom stora trakter af öfre Norrland.
Våren 191 1 ingick under de gynnsammaste betingelser för ut-

vecklingen af ett rikt fägellif, frostnätterna upphörde omkring den
22 maj — meddelandet gäller södra och mellersta Västerbotten —
och kom därefter sommaren omedelbart med soliga dagar och för

årstiden ovanligt hög temperatur. Häckningsbestyren voro också
snart i full gång, och fågelsången ljöd mängstämmigt öfverallt. Den
6 juni skedde emellertid ett omslag. '1'emperaturen sjönk hastigt,

och ett kallt regn började falla, hvilket den 9 öfvergick till snö,

och pågick ovädret med omväxlande regn och snö ända till den 11.

A alla höjdlägen kvarläg snön under denna tid ända till decime-
terdjup, och temperaturen höll sig härstädes kring fryspunkten, men
i älfdalarna smälte den däremot fort, och termometern visade några
grader -f. Den 12 började temperaturen åter att stiga, och om
några dagar hade vi sommar igen.

Förhållandena voro emellertid nu betydligt förändrade. Fågel-

sången hade så godt som tystnat, och tillgången å de små älskliga

varelser, som förut gifvit sådant lif åt landskapet, var betydligt

decimerad. Massor af fåglar hade dött af svält eller förfrusit, och
många hade kanske åter skyndat söderut. De ömtåligaste syntes

hafva varit grå flugsnappare och hussvala. Vid gårdar belägna i

eller i närheten af skogen hade flugsnappare sökt skydd, och i göd-
selrum, på logar och t. o. m. i boningshusen trängde de in för att

söka erhålla något att stilla sin hunger med, och var det också här
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som man isynnerhet fann dem döda, men äfven t. o. m. vid myr-

stackar i skogen, och hade samtliga af mig öppnade ex. magen
mer eller mindre fylld med rester af vanliga stackmyran, en nöd-

diet, som kanske varit en bidragande orsak till deras ofärd. Af 1

1

bon med i—4 ägg uti af grå flugsnappare, som iakttogos, voro

9 st. öfvergifna, och endast vid tvenne syntes åtminstone en af ma-

karna lefva kvar, och man kan nästan säga, att å de trakter, som
berördes af ovädret, voro grå flugsnappare så godt som utdöda.

Hussvalor lågo döda mångenstädes kring gårdarna, men anträffades

äfven fåglar döda i sina bon, där de krupit ihop ofta 8 å 10 i

samma. I motsats till flugsnapparna hade svalorna ej ett spår till

föda i magen, utan var denna hopkrymt till en liten boll. Äfven

döda ex. af flera andra fågelarter påträffades där och hvar såsom af

brokig flugsnappare, ladusvala, gök m. fl., och nykläckta ungar af

trast och bofink anträffades flerestädes förfrusna i bona. Att äfven

piplärkor och andra markbyggare på myrar och skogsängar uppe
i liderna fått sina bon förstörda eller flyttat undan var påtagligt,

och ängspipslärkan, som eljest under höststräcket frän slutet af

augusti till in i oktober påträftas talrikt öfverallt, förekom ej till

någon myckenhet mer än under några dagar omkring den 21 sept.

Under hela försommaren iakttog man en särdeles riklig förekomst

af gökar kring alla bebyggda och odlade trakter, men högst få

uppe i skogarna, och bör väl detta ställas i samband med den
omständigheten, att göken å ofvannämnda lokaler i liderna, där

han under fortplantningstiden mest brukat hålla till, nu saknade
värdfåglar, hos hvilka han kunde lägga sina ägg.

Att igii var ett mycket ogynnsamt år för en stor del af våra

småfågelarter är sålunda otvivelaktigt, och komma verkningarna

häraf för våra norrländska förhållanden med säkerhet att göra sig

märkbara flera år framåt.

Vindeln i april 1912.

K. Gram.







Några ord om Sjökockfiskarna.
(Se tatlan.

Af

E. L.

Iluirii många af våra hafsfiskar äro vackra till

jsitt utseende och äfven en del af dem pråla

'med lysande färger, kunna dock de flesta ej

jupptaga någon täflan i det afseendet med de

jvarmare hafvens fiskvärld. Ett eller annat

ä^~l--^-jundantag gifves dock, och till dem bör sjökoc-

ken räknas. Jag minnes än i dag tydligt, hurusom, när jag var

barn och bläddrade genom planscherna till »Wrights fiskar»

jag gärna återkom till »sjökocken» med dess väldigt höga rygg-

fena och dess vackra blå och gula färgteckning. Men huru

besviken blef jag ej, när jag sedan som student första gången

fick upp en sjökock på dörjen. Det var ju vid första ögon-

kastet en gulbrun fisk af tämligen h vardagligt utseende. Men

ett närmare skärskådande gaf naturforskaren och artisten

Wright rätt, men endast i det klara hafsvattnet framträda sjö-

kockens härliga färger till fullo och i synnerhet när fenorna

utspärras. Ligger fisken stilla på bottnen med fenorna hop-

lagda, ådrager den sig ej så mycken uppmärksamhet, och har

den fångats och dött, visa sig färgerna synnerligen förgängliga.

I sin fulla färgprakt visas hanen af sjökocken (Callionymus

lyra) i Wrighfs på vår tafla återgifna figur. Honan är helt

olika och ej så grann. Hennes allmänna kroppsfärg är grå-

brun till gulbrun marmorerad med gröna ofta mörkt kantade

fläckar och mörkbruna punkter. Kroppssidorna äro ljusare,

nästan halfgenomskinliga med strödda bruna fläckar, som om-

Fauna och Flora 1912. Haft. 3. g
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gifvas af ett mässingsgult skimmer, buken är mjökhvit. Längs

sidolinjen sträcker sig ett afbrutet mörkt streck. Första rygg-

fenan, som ej är så hög på långt när som hos hanen, är till

stor del svart med ett nätverk af gulbruna ådror. Andra rygg-

fenan har tre mörka band. Den unga ännu ej fullmogna hanen

liknar honan rätt nära. Hanen blir omkring 30 cm., honan

vanligen blott omkring 22 cm.

Såsom ofvan antydts, är sjökocken en bottenfisk och detta

framgår äfven af dess starkt nedplattade kroppsform. Den är

liksom bottenfiskar i allmänhet tämligen trög och långsam i sina

rörelser, men då det gäller för den att bemäktiga sig sitt byte

eller undgå en fiende, skjuter den i väg med god fart. Den

har en god synförmåga och uppdagar sålunda lätt sitt rof, som

består af smärre hafsdjur såsom snäckor, kräftdjur m. m. När

de äro på sin vakt, stödja de sig på sina bukfenor mot botten.

För att söka skydd gräfva de stundom ned sig i sanden. Om
de funnit en lämplig plats, händer det ofta, att de återvända

till denna från sina små utflykter för att snappa till sig byte.

Sjökocken är ej stimfisk utan lefver enstaka eller i par.

Redan på grund af den stora olikheten i färg m. m. kan

man ana, att sjökocken har någon parningslek, under hvilken

hanen kan få tillfälle att visa sin granna utstyrsel. Så är också

fallet. Den engelske forskaren Saville Kent har redogjort för

sina iakttagelser öfver sjökockens beteende härvid. »I sin glän-

sande bröllopsdräkt simmar då hanen makligt omkring honan,

som ligger lugn på sanden. Hans gällock utspännas oformligt,

hans glittrande ryggfena reser sig, och hela hans ansträngning

går ut på att väcka makans uppmärksamhet och tjusa hennes

känslor, på ett sätt som i hög grad påminner om fasanfamil-

jens och andra hönsfåglars lek och spel. I början är väl ho-

nan likgiltig, men till slut blir hon tydligen bländad af hans

glänsande dräkt och ihärdiga frieri. Hon reser sig honom till-

mötes och paret rusar mot hvarandra och med de platta buk-

sidorna tryckta mot hvarandra stiga de lodrätt mot vattenytan.

Antagligen utpressas och befruktas äggen under dessa rörel-

ser i naturen, men i akvariet var djupet tydligen för litet här-
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för, och när fiskarna af farten komma upp i luften, falla de

åtskils och sjunka sakta åter till botten for att inom kort

börja leken igen.»

Vid våra kuster äro tydligen sjökockhanarna talrikare än

honorna att döma efter fångster med allehanda redskap. Men

vid Storbritanniens kuster angifva Mc Intosh och Masterman

förhållandet vara alldeles motsatt, så att där 3 honor komma

på 1 hane.

Egendomligt nog som det kan tyckas, om man tager i

betraktande sjökockens lefnadssätt och nyss omtalade parvisa

förekomst och parningslek, äro äggen pelagiska. Leken försig-

går under sommarmånaderna från maj till augusti. Äggen äro

små med ett nätformigt listverk på skalet, men äro utan olje-

droppe.

Sjökocken finnes längs hela vår västkust och fångas till-

fälligtvis t. ex. på dörj eller i vad från Bohuslän till Öresund.

Den är för litet talrik för att kunna bli föremål för direkt fiske

och användes vanligen ej hos oss i hushållet, ehuru den säges

ha hvitt och välsmakande kött. Föröfrigt förekommer den

längs Europas västkust från Trondhjemstrakten till södra Spa-

nien. Redan Linné kände den och gaf den namn. Sedan

rådde emellertid rätt lång tid en viss förvirring, emedan man

på grund af den stora olikheten mellan könen uppförde dem

under olika namn såsom tvenne skilda arter. Det var den

svenske ichthyologen Bengt Fries' förtjänst att genom direkta

undersökningar rätta detta fel.

Till vår fauna hör äfven en annan art af samma släkte

nämligen lilla eller fläckiga sjökocken (Callionymus maculatiis).

Denne är ej fullt så färgpräktig. Hanen är gröngul, under blekt

brandgul, ofvan är den beströdd med smärre rostbruna fläckar och

längs sidorna med runda dels ljusblåa dels svartbruna fläckar

ofta omgifna af en grönaktig ring. Ryggfenorna äro försedda

med runda gröna fläckar. Dessa fläckar äro ett godt igenkän-

ningstecken från föregående art, som har längsränder på fe-

norna. Lilla sjökocken fångades förr ganska sällan vid våra

kuster, hvilket delvis beror på dess litenhet (13— 14 cm.) och
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därpå att den vanligen håller sig på rätt djupt vatten. Man

trodde därför, att den var sällsynt hos oss. Men sedan man

börjat använda lämpligare fiskredskap framförallt det slags trål.

som brukas för fångst af nordhafsräkan (Pandalus borealis),

har det visat sig, att lilla sjökocken ej alls är någon raritet i

Bohuslän. Den har äfven ertappats ända nere i Öresund. I

nordlig riktning har den anträffats ända till Nordlandsgränsen

och söderut till Medelhafvet, där den är allmän.

Vår fauna äger ej någon mera representant af sjökocks-

familjen fCallionymidceJ, som i korthet kan karakteriseras såsom

omfattande jämförelsevis små fiskar utan fjäll, med nedtryckta,

platta hufvuden med stark, ofta grenig tagg på förlocket och

simplik kropp, små gälöppningar och bukfenorna sittande långt

fram men bredt skilda från hvarandra. De ha ofta ganska

vackra färger och höga ryggfenor, som stundom äro utdragna

i trådlika förlängningar. De båda könen äro i regel olika

såsom fallet är med vår sjökock. Flera arter förekomma i

Medelhafvet men talrikast är formutvecklingen kring Japans

kuster, hvarest några ha en viss om ej särskildt stor ekonomisk

betydelse. Några arter af samma familj ha äfven anträffats i

Ostindien men endast tre eller fyra i amerikanska haf och

dessa delvis på rätt stort djup samt alla i de västindiska far-

vattnen och omkring Florida. Egendomligt nog finnes ingen af

dessa vid Amerikas västkust t. ex. vid Kalifornien. Det är

sålunda i detta afseende större öfverensstämmelse mellan Japans

och Medelhafvets fauna än mellan förstnämnda lands och Kali-

forniens, ehuru man skulle kunna tycka, att fiskformer i syn-

nerhet sådana med pelagiska ägg och larver skulle kunna spri-

das tvärs öfver hafvet, men hafsströmmarnas riktning lägga

hinder i vägen i detta fall såsom i så många andra. Dock

finnas t. ex. omkring korallrefven i den polynesiska arkipelagen

arter af ett hithörande släkte, Synchiropiis, hvilka till sin färg

öfverensstämma med korallsanden, på hvilken de lefva. En

fossil art, som räknas till släktet Callionymus, har anträffats i

miocena lager i Kroatien.

Till slut några ord om det svenska namnet »sjökock». Det
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förefaller ju ganska besynnerligt, men det har säkerligen intet

med »kock» eller »koka» att göra. Det har tagits upp af våra

äldre faunister, som nämna, att fisken ifråga af skärgårdsbefolk-

ningen kallas »sjökock eller flygfisk». Då det sista namnet

naturligtvis är alldeles oriktigt och omotiveradt, har det först-

nämnda upptagits och sålunda vunnit burskap som svenskt

namn för denna fisk. Frågan är emellertid, hur kan namnet

>;sjökock» ha tillkommit. Det ligger verkligen ganska nära till-

hands att antaga, att sammansättningsledet »kock» här har

samma betydelse som det engelska »cock» d. v. s. tupp. »Sjö-

tupp» skulle i sådant fall var namnets betydelse och ett dylikt

namn kunde lätt ha uppstått, därigenom att man förliknade

sjökockhanens höga och smala ryggfenor vid en tuppstjärts

långa fjädrar. Äfven de bjärta och lysande färgerna kunde ju

motivera ett dylikt namn. Om därför ett sådant namn som

»sea-cock» vore i bruk i England för denna fisk, skulle dess

öfverförande till Bohuslän genom sjöfolk varit mycket antag-

ligt. Men mig veterligt användes ej detta namn där. Det namn

som brukas i engelska handböcker för denna fisk är »dragonet»

d. v. s. »liten drake», hvilket tydligen, som Yarrell också på-

pekar, är en direkt öfversättning af det latinska ordet -»dracun-

culus». Detta ord var i den pr«-Linneanska zoologien namnet

på sjökocken och har äfven senare användts såsom artnamn

till Callionymiis dels åsyftande en Medelhafsart och dels vår

vanliga- sjökocks hona, då man trodde den vara en särskild art.

Ett annat engelskt namn för sjökocken är »yellow sculpin» vid

Cornwalls kust och > gowdie». Då det sistnämnda namnet kom-

mer af »gold» =-- guld, hänsyfta alltså båda på den fiskens gula

färg. Det tyska namnet »Leierfisch» är naturligtvis gjordt af

det latinska artnamnet »lyra». Enligt Kröyer kallas sjökocken

stundom i Danmark »guldfisk», men då han ej anser detta namn

lämpligt, upptager han det »af svenska och norska fiskare bru-

kade» »flöjfisk». De franska namnen på sjökocken äro talrika

t. ex. »doucet», »chiqueur», »cornard», »savary» o. s. v. De

lämna dock tydligen ingen upplysning om ursprunget till vårt

svenska namn.



Solförmörkelsens inverkan på ljuskänsliga

växter.

Af

G. Lagerheini.

skildringen af en solförmörkelse saknas sällan

mera eller mindre poetiska betraktelser öfver

det tilltagande mörkrets inverkan på den lef-

vande naturen: fågelsången tystnar, blom-

morna sluta sina kalkar, o. s. v. De flesta

jSOi^-lk..:- äro emellertid så upptagna af de storartade

företeelserna på himlahvalfvet, att de skänka föga uppmärk-

samhet åt förändringarna på jordytan. Detta är antagligen

orsaken till att redogörelser för mera bestämda iakttagelser

öfver solförmörkelsers inverkan på växtlifvet äro mycket spar-

samma, och antagligen gäller detsamma äfven om djurlifvet. I

augusti 1887 förekom total solförmörkelse i norra Tyskland,

men i den botaniska litteraturen för detta och det följande året

söker man förgäfves efter en uppsats, som behandlar förmör-

kelsens inverkan på växterna. Huruvida några iakttagelser

häröfver blifvit gjorda under april månads förmörkelse i år, är

mig ej bekant. Omständigheterna voro ju synnerligen goda,

eftersom förmörkelsen inträffade midt på dagen, hvarför en in-

verkan, om en sådan funnes, borde tydligt framträda. Visser-

ligen var vegetationen i det fria, åtminstone vid våra bredd-

grader, föga framskriden, men i växthusen hade man ju ett

ypperligt tillfälle till iakttagelser. Det sällsynta tillfället blef

ej heller försummadt i Stockholms Högskolas växthus, där jag,
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med välvillig hjälp af några af högskolans unga botanister,

gjorde de observationer, för hvilka här nedan redogöres.*

Alla växande gröna växter äro i behof af ljus, men det är

för växtens trefnad ej likgiltigt, om belysningen är direkt eller

diffus, om den är stark eller svag. En växtart, som normalt

genomgår sin utveckling i en skuggig skog, skulle, förflyttad

till en lokal med skarpt solljus, snart visa sjukdomssymptom,

och likaledes skulle en växt, som är van att lefva mitt i sol-

skenet, på en skuggig lokal föra ett tynande lif. Välbekant är

äfven, att många växter, exempelvis kaffe- och kakaoträden, som

unga fordra skugga, under det att de som äldre uthärda eller

till och med behöfva fullt solljus. Men äfven för Ijusälskande

växter kan belysningen (och temperaturen) bli för stark, liksom

den kan bli för svag. Dessa olägenheter kan växten emeller-

tid ofta afhjälpa genom att inställa sina blad så, att skifvorna

utsättas för den fördelaktigaste belysningen. Jämför man t. ex.

två fuksior med hvarandra, af hvilka den ena står i ett syd-

fönster, den andra i ett nordfönster, så skall man finna en

betydlig skillnad i bladens ställning.

Hos de flesta växter försiggå bladens rörelser så långsamt,

att ett ändradt läge först efter flera timmars förlopp kan iakt-

tagas. Men det finnes äfven växter, hvilkas blad äro så käns-

liga för växlingar i belysningen, att de på en kort stund ändra

läge. Välbekanta exempel härpå äro ärtväxterna. Utmärkande

för ärtväxterna är äfven, att deras blad under natten intaga

en karakteristisk s. k. sömnställning, något som man lätt kan

iakttaga på en klöfverplanta, hvars småblad på aftonen äro

uppåtböjda; andra ärtväxter rikta småbladen under den mörka

delen af dygnet nedåt. Den i våra parker och trädgårdar ofta

odlade s. k. akacian (Robina pseudacacia) visar ofvannämnda

rörelser synnerligen tydligt. Vid ej för stark belysning ställa de

parbladiga bladens småblad sina skifvor horisontalt, blir belys-

ningen för intensiv, riktas småbladen uppåt, så att solstrålarna

träffa dem under en mindre vinkel, om natten däremot hänga de rätt

' En mera kortfattad redogörelse lämnades i Stockholms Dagblad för d. 18

april 1912.
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ner. Redan hos Acosta och Alpini. som lefde i slutet af 1500-talet,

finnas ett par uppgifter om bladens utseende under natten hos

tamarinden och ett par andra ärtväxter, som i detta afseende

förhålla sig som tamarinden, men det var dock först Linné,

som i sin Somnas plantariim (1755) närmare beskref och del-

vis afbildade olika slag af sömnställning. Bland de 26 ärt-

växter, som han undersökte, befann sig äfven den ofvan nämnda

robinian och den nedan nämnda Desmanthiis virgatus (Linnés

Mimosa virgata, afbildad fig. 39 på planschen till Somnus plan-

tarum).

I Stockholms högskolas växthus odlas många representanter

för ärtväxternas familj, härstammande från olika delar af jor-

den, och det var ej svårt att iakttaga huru flera af dem liksom

följde med solförmörkelsens gång. Det strålande solskenet och

den höga värmen, som vid tolftiden den 17 april härskade i

växthuset, voro vid half tvåtiden (förmörkelsens maximum) ut-

bytta mot en mystisk skymning och en lägre temperatur. Hur

reagerade nu växthusets ärtväxter mot denna ändring i belys-

ning och temperatur? Af doktor E. Mjöberg hade erhållits frö

från i Australien odlade exemplar af Calpiirnia aurea, som i

växthuset hade växt upp till små vackra plantor, hvilka i flera

afseenden voro lämpliga försöksobjekt; uppmärksamheten rik-

tades därför särskildt på denna växt. De flesta Calpiirnia-

arterna, som äro träd eller buskar med enkelt mångpariga blad

liksom hos den ofvannämnda Robinia och gula blommor i kla-

sar, förekomma i Syd-Afrika, men C aurea finnes äfven i Abes-

sinien, nedre Guinea och i västra delen af främre Indien. Såsom

å fig. 1 synes hade växten vid tolftiden småbladen riktade snedt

uppåt, under förmörkelsens förlopp antogo de horisontalställ-

ning, och slutligen, när solen till Vio var bortskymd, började

de intaga sömnställning genom sänkning af bladskifvorna (se

fig. 2). De hunno dock ej att somna alldeles — växten blef

blott så att säga sömnig - det frambrytande solljuset kom

dem att snart åter höja sig till horisontalläge. En liknande

halfsömn observerades äfven hos några andra ärtväxter, näm-
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ligen lios ett par fiiibladiga akacior, som växt upp ur frön,

hvilka friherre E. Nordenskiöld erhållit af Boliviens indianer,

och hos Aeschynomene Elaphroxylon {Herminiera, ambatsch-

trädet) från tropiska Afrika. Såväl hos akaciorna som hos

ambatschträdet böjde sig småbladen under förmörkelsen snedt

uppåt (alltså raka motsatsen mot Calpurnias sömnrörelse).

Calpiirnia aiirea. E. Teiling fot.

I. Före solförmörkelsen, små-
bladen riktade snedt uppåt.

Fig. 2. Under solförmörkelsens maximum,
småbladen riktade snedt nedåt.

Allra känsligast för den aftagande belysningen visade sig Des-

mantlms virgatiis vara. Denna lilla buske, som är inhemsk i

subtropiska Nord-Amerika och nära släkt med den välbekanta

känsliga mimosan (Mimosa piidlca), hvars blad falla ihop vid

beröring, har dubbelt parbladigt delade blad med helt små små-

blad. Denna växt somnade alldeles, dess småblad böjde sig

uppåt och slöto sig tätt intill hvarandra; först en stund efter

kl. 2 började den vakna igen, hvarvid de nedersta småbladen
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först bredde ut sig, så småningom följde de andra efter, och

slutligen var växten lika vaken som före solförmörkelsen.

Icke endast blad utan äfven blommor kunna intaga sömn-

ställning. De flesta blommor sofva på natten, men det finnes

äfven sådana, som sofva på dagen och öppna sig först på afto-

nen för att sedan förbli öppna och doftande till soluppgången.

Bland våra inhemska, vilda växter höra backglim (Sile?ie niitans)

och nattglim (Silene noctiflora) till den senare kategorien. Bland

trädgårdsväxter, som förhålla sig på samma sätt, kunna näm-

nas de tobakssorter med långpipiga hvita eller röda blommor,

som under namn af Nicotiana affinis, N. hybrida etc. ofta odlas

som prydnadsväxter. I klart solsken hänga blommorna och se

alldeles vissna ut, mot aftonen öppna de sig, utveckla en här-

lig doft och erbjuda sin nektar åt de skymnings- och natt-

fjärilar, som förmedla befruktningen. En hithörande form med

vackra röda blommor hade uppkommit som ogräs i en kruka

i högskolans växthus och bibehållits i kultur som exempel på

en nattblommande växt. Allt efter som förmörkelsen framskred

kunde man se, huru dessa blommors hopfällda kronflikar små-

ningom skilde sig åt, så att blommorna till slut voro fullt ut-

slagna. Under förmörkelsen riktades äfven uppmärksamheten

på en annan blommande växt, SisyrinchUim bermudianiim, hvars

vackra blå blonmior ej öppna sig under natten eller vid mulet

väder. Dess blommor förblefvo emellertid öppna under hela

tiden förmörkelsen varade.



Svenska Turistföreningens ödemarks-
förstöring.

(Spridande af kultiirorter inom natiirskyddsområden.)

Af

Bengt Berg.

['^ri--'-^ IJil^Tet har länge varit min mening, och jag har i

f ^. B,. ./%' dagspressen sökt företräda densamma, att det

l'!^,-^^2--.^?!w^< ^fsikt liga intrång, som Svenska Turistförenin-

jM^^HMjÉlllll gen gjort och söker att göra på de områden,

ISilfnihit/,. .„. -:-- : i^^. som svenska nationen afsatt, för att bevara

t?^^";^^?!^:^^^ djur- och växtvärldens ursprunglighet, varit

och är i uppenbar strid med den föresats, som legat till grund

för berörda områdens stiftande.

Min gensaga mot det orättmätiga i denna Svenska Turist-

föreningens kultur af områden, som staten önskar rädda från

kultivering, skall jag fortfarande tillföra dagspressen -— nedan-

stående uppsats korresponderar med en samtidig artikel i Stock-

holms Dagblad. — Däremot är det mig möjligt att här med

några fotografier göra åskådligt i hvad mån den åsyftade faran

för nationalparkerna kan vara öfverhängande, och hoppas jag

därmed hafva framlagt nödiga bevis för att vederbörande för-

valtning af statens naturskyddsområden skall finna skäl att

ingripa.

Några undersökningar, som jag förliden sommar var i till-

fälle att, anställa gåfvo vid handen, att örtfloran omkring Abisko

turiststation genom invasion af sydliga kulturogräs är hotad

till sin existens, och då Abisko lilla naturskyddsområde afsatts

hufvudsakligen för bevarande af en egendomlig örtflora måste

denna hotande invasion af främmande örter afgjordt anses för-
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därflig. Jag skall först framlägga något öfver florans lefnads-

betingelser i den afsedda trakten.

Abiskodalens, liksom öfriga delar af samma formation,

skiffrar äro mycket gynnsamma för en stark växtlighet så långt

klimatet tillåter. Detta är emellertid för härdiga växter som-

martid drifvande och det gör, att om ett kulturogräs från en

säkert ogynnsammare plats, låt säga Kiruna, öfverföres till

Abiskodalen, kan det nå en stark spridning och öka i vimlens.

Detta faller sig särskildt lätt, emedan det ifrågavarande ogräset

(låt säga Matricaria inodora) på den i viss mån ursprungliga

lokalen i Abiskotrakten ej möter den målmedvetna konkurrens

om plats och näring, som den t. ex. finner på ett klöfverfält i

Skåne eller en kornåker i Norrbotten. De små, späda fjällör-

terna äro inte vana att skjuta i höjden, att grena sig kraftigt

o. s. v., och de stå därför alldeles maktlösa mot en växt med

Matricarias energi.

Detta är grunden, och möjligheten med hvilken en kultur-

ört i det åsyftade området har att räkna.

Det är den möjlighet, som en sådan ört har, om den spri-

des däruppe direkt från järnvägslinjen. Men det är att märka,

att i ett sådant fall komma vanligen blott några få frön ut på

samma lokal. Dessa falla dessutom ofta i järnvägsdiket, där

de lätt kväfvas af vatten och förefintlig stark växtlighet (Epilo-

bium), eller, sannolikt i de flesta fallen, dragas de af luftsug-

ningen från vagnarna att stanna på den hardt när sterila ban-

vallen. Jag har sökt utefter järnvägsbankarna däruppe och

funnit förvånande lite kulturogräs spridda därifrån. Ofta där-

emot har jag å banvallen funnit tvinande exemplar af växter,

hvars frön fallit på gruset och där ej kunnat komma till kraf-

tig utveckling. Jag har velat förutskicka detta, då det är san-

nolikt, att en invändning mot min uppsats skulle kunna hjälpas

upp genom uppgiften att »järnvägen ju ändå sprider kultur-

örter». Däremot vill jag på förhand invända, att det väl är

möjligt, att järnvägen gör sig skyldig till detta, men, frånsedt

att det ej alls kan minska Svenska Turistföreningens ansvar,
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så är järnvägen en nödvändighet — Svenska Turistföreningens

station inom nationalparken ej.

Af järnvägen, liksom från en vandrare, kan ett kulturogräs

med ett enstaka frö tillfälligt sås, och har då ej stor möjlighet

att uträtta något emot en helt olikartad platsflora. Helt annor-

lunda — mycket gynnsammare för den invandrande växten

— ställer sig saken, om någon med afsikt arbetar för att under-

Fig 1. Rägstånd vid Abisko turiststation.

lätta kulturörternas spridning. Det är detta, som Svenska

Turistföreningen gjort och gör i Abiskodalen, och det är i ett

sådant fall, som en stor invasion kan hota. Att den hotar

torde mina bilder bevisa.

Den vidstående första bilden visar, hvilken utvecklingsmöj-

lighet ett rågstånd har på en sådan plats som Abiskodalen

Bilden är tagen i en sandgrop något stenkast norr om
turisthärbärget vid Abiskojokk. Lappen är af medellängd.
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Notarien Toralf Fries räknade, då han först upptäckte

»fenomenet», etthundraelfva strån däri. Bilden togs senare,,

när ståndet var mera förbi. Men dess höjd och kraft tala.

Denna bild såväl som nästa — en vanlig Rumex, fotogra-

ferad vid gamla turisthyddan närmare älfven — visar, huru

dessa sydliga växter kunna utveckla sig och hvilken storlek de

kunna nå i detta för dem dock främmande klimat.

Fig. 2. Rumex vid Abiskojokks gamla turisthydda.

Dessa bilder tala alltså om enskilda exemplars storlek.

Hvar och en säger sig, att ingen af örterna däruppe utom

Angelica kan uthärda en jämförelse.

Nästa bild har en historia, som hvarje naturvän skall finna,

bitterhet uti.

Bilden visar en gul trädgårdsform af Papaver (jag tror

nudicaule). Man ser på bildens öfre hälft och något till väns-

ter en rundel stånd af denna växt utplanterade eller sådda

— med afsikt — af Svenska Turistföreningen, förmodligen i

försköningssyfte.
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Af enskilda plantor, livilka till en del redan nått blomning,

ses, att denna trädgårdsvallmo på de par år den varit på plat-

sen redan b()rjat emigrera.

För tlera år sedan fanns på den lilla holmen i Abiskoälf-

vens utlopp, en knapp kilometer från bildlokalen, den sällsynta,

blekgula, vilda Papaver.^ Den har emellertid fått skatta åt för-

gängelsen under Turistföreningens regim och nu — hvilken

Fig. 3. En gul Papaver, som turistföreningen infört vid sina byggnader i Abisko.

ironi — eftersom vi ingen vild, gul Papaver mera äga — impor-

terar Turistföreningen en gul trädgårdsform.

Jag måste tänka på sagan om barnet, som trollen bytte bort.

Det är bara den skillnaden, att det här bortbytta barnet

kommer aldrig igen.

Därnäst ger jag ett par bilder af den jag för örtfloran i

Abiskodalen mest fruktar. Det är Matricaria inodora.

^ Vår vilda form är Papaver radicatum, under det att de odlade tillhöra

P. nudicaule eller P. alpinum eller bastarder. Red. anm.
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Den öfversta af dessa bilder visar artens utbredningsför-

måga. Den nedre visar dess täthet i bestånd, genom hvilken

ingen fjällört någonsin skall kunna sticka upp sitt hufvud mer.

Till vänster på båda bilderna synas en del af Svenska Turist-

föreningens byggnader.

Denna Matricaria har dels af Svenska Turistföreningen

utsatts på de jordstycken, som de senare, ögonskenligen i af-

sikt att anlägga trädgård inom nationalparken, upptagit kring

Fig. 4. Matricaria inodora vid Turistföreningens byggnader i Abisko.

sina åbyggnader. Dels har den på egen hand spridt sig i

byggnadernas närhet, där den, enligt mina undersökningar,

gynnas af en del väganläggningar, som Svenska Turistförenin-

gen äfvenledes synes antaga sig hafva rätt att utföra inom

nationalparken.

Bilderna belysa det fall, då Matricaria på egen hand spridt

sig och förkväft den ursprungliga floran.

År 1906 besökte jag samma plats och, emedan fjällfloran

den gången var mig ny och intressant, vet jag, att jag hade

ett öppet öga för de örter jag i denna flora kände igen från
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sydligare trakter. Den gången voro Svenska Turistföreningens

nybyggnader på platsen i arbete och på den plats, där Matri-

caria-bilden är tagen, fanns intet spår af kulturogräs. Nu åter

är ett stort område inkräktadt af kulturörter, och den vackra,

späda örtflora, som just utgör traktens särmärke kväfves och

undantränges tum för tum.

Till synes gar denna invasion långsamt. Så långsamt att

vi knappast anse oss märka den. Det är sant — vi äro

Fig. 5. Matricaria inodora vid Turistföreningens b\ggnader i Abisl<o.

otroligt blinda för just sådana saker. Invasionen af växter på

detta och liknande gebit går i själfva verket fruktansvärdt

hastigt. Helt naturligt kan ingen på år och kvadratmeter fast

beräkning däröfver göras, men jag önskade till eftertanke fram-

kasta några siffror.

På fem år har Matricaria vid Abisko Turiststation helt

slagit under sig fläckar på hundratals kvadratmeter och såsom

förhärskande spridt sig öfver mångdubbelt större områden.

Om nu en sådan ört, i energi alla på platsen inhemska

. Fauna och Flora 1912. Haft. 3.
9
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öfverlägsen, inom loppet af fem år kan slå under sig, låt säga

blott en fläck med tio meters ytsida — det är hundra kvadrat-

meter — huru stora områden skall den då, i förening med ett

tjugotal andra liknande ogräs, kunna slå under sig inom loppet

af, låt säga femhundra (500) år?

Man torde därvid taga med i beräkningen, att de invand-

rande växterna öka i virulens desto mer det lyckas dem att

anpassa sig till klimatet. För detta antagande är det återgifna

rågståndet ett bevis.

Jag öfverlåter här åt enhvar att uppskatta, om dessa örters

ökning inom den föreslagna tidrymden utgör en fara för den

ursprungliga floran eller ej. Och jag bemärker åter, att natur-

skyddsområdet vid Abisko afsatts för den ursprungliga florans

bevarande.

Af kortsynthet skall kanske någon invända, att den antagna

tidrymden 500 år är öfverdrifven.

— Tvärtom! Den är lågt beräknad. Jag kan i ett fall som

detta vara berättigad att räkna med tiodubbla tidrymden och

skall ändå ej öfverdrifva, af det enkla skäl, att ett naturskydds-

område mänskligt att döma måste anses beräknadt för evig-

heten eller utöfver den tid vi med tanken kunna öfverskåda.

Om så ej vore fallet — skulle man då kunna tänka sig,

att svenska nationen bestämt en så och så kort lifslängd för

de områden, hvars natur den för framtiden velat skydda? Skulle

i så fall kanske dessa områdens lifslängd vara begränsad med

500 eller 5,000 år? Skulle väl den ursprungliga natur vi vilja

bevara för kommande generationer vara tillmätt en kortare

lifslängd än de egyptiska fornlämningarna, och skulle vi väl

nödgas medgifva, att vår vilja icke räcker så långt in i fram-

tiden, när vi vilja något godt?

Jag talar om lifslängd ty — när den ursprungliga floran

inom en nationalpark, som afsatts för denna ursprungliga flo-

ras bevarande, är i grunden förändrad genom yttre våld, dä är

den nationalparken död.

Och vid den tidpunkt, som detta inom en del af berörda
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naturskyddsområde kan väntas inträffa, är det osäkert, om vi

ännu äga ett så lämpligt stycke ursprunglig mark att skydda.

Abisko nationalpark har stiftats luifvudsakligen for florans

bevarande, och jag måste framhålla, att denna ej med tillbörlig

omsorg bevaras, så länge staten tillåter Svenska Turistförenin-

gen att utföra anläggningar, som i minsta mån blott kunna

leda till växtinvasion.

I stället anser jag det vara skäl att, just vid ett större

naturskyddsområde, all invasion förebygges genom att en utan-

för områdets gräns boende vakt får till uppgift att, hvar helst

en växtinvasion upptäckes, med all makt söka bekämpa den-

samma.

För att gifva en öfverblick skall jag nämna de örter, som

jag antecknat såsom invandrare vid Abisko turiststation.

Utom de i bild återgifna — rågen, Rumex, Papaver och

Matricaria — fmnas nämligen, genom Svenska Turistförenin-

gens afsiktliga eller oafsiktliga förvållande inkomna, följande

arter.

Starka och talrika.

Capsella bursa pastoris — Stellaria media - Polygonum

aviculare — samt flera Atriplex (dessa senare bland de star-

kaste och mest osympatiska ogräs som fmnas).

De öfriga äro ej så starka, men samtliga allmänna.

Rinanthus crista galli — Thlaspi arvense — Brassica cam-

pestris — Lamium, 3 arter — Polygonum, 2 arter utom den

förstnämnda — Spergula — 2 Trifolium — samt Vicia cracca.

Några ytterligare kunde jag ej säkert bestämma, och några

gick jag väl förbi, men det anförda är tillfyllest. Hvarje växt-

kännare skall svara sig, att dessa örter besitta alla en känd

energi, och att de komma att taga öfverhand på stora områden,

om ej hinder lägges i deras väg.

Skall något göras för att hindra vidare spridning, måste

Svenska Turistföreningen förständigas att taga bort de införda

ogräsen, planta för planta, och därefter ständigt sörja för, att

alla invasionsförsök kväfvas i sin linda. Sannolikt skulle det

väl äfven ligga Svenska Naturskyddsföreningen om hjärtat att
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i ett fall som detta ingripa mot den ödemarksförstöring, som,

med eller utan afsikt, sammanfaller med Svenska Turistför-

eningens verksamhet.

Till sist önskar jag bedja eventuella försvarare af Svenska

Turistföreningens verksamhet i förevarande fall, att med sina

bemötanden söka mina samtidiga artiklar i dagspressen. Jag

önskar nämligen här ej ingå på meningsutbyte, utan blott

framlägga fakta och grunder för de åsikter jag företräder.

Berlin i april 1912.

Jfr Nils Sylvén, »Rudetatfloran i Torne Lappmark Botan. Notis 1904) ,

som antecknade sommaren 1903 106 ruderatväxter vid Abisko, Björkliden och

Vassijaure. Hufvudmassan af ruderatväxterna synes ha inkommit med hästfodret.

Red.



Ostafrikanska man råttan

(Lophiomys ibeanus).

Ii^]et tropiska Afrika är rikt på däggdjurs-former

... _^^ af många olika slag och öfverträffar måhända

Wjflffl^^ i det afseendet öfriga kontinenter. Särskildt

liylj^ gäller ju detta om de stora djuren, men äfven

/ jiijnym bland de smärre finnas många egendomliga

I^^"^^^^^^^ former, och en dylik är den gnagare, hvars

bild visas här nedan. Man skulle kunna öfversätta dess veten-

skapliga namn med man råtta, och det är ju äfven passande,

ty de långa håren bilda en väldig man eller kam längs ryggen.

Lophiomys har dessutom en egendomlig fördelning af håren.

Dessa äro dels långa, tämligen styfva hår, som ha mörk bas

och därpå äro hvita, så svarta och slutligen åter mer eller

mindre hvita i spetsen, dels kortare mjukare hår med grå bas

men sedan bredt hvita och med svart spets. Dessa olika hår

äro ordnade så, att hvitt passar mot hvitt och mörkt mot

mörkt af de olika håren. Då därtill kommer att längs hela

sidan håren äro delade uppåt och nedåt liksom i en slags bred

bena och längs detta fält blott hår af det kortare slaget fmnas

och dessa hår äro smutsgrå till färgen, så bidrager detta till

djurets egendomliga utseende. Ryggkammen blir härigenom

mera framträdande och djuret förefaller strimmigt i svart och

hvitt på sidorna. En dylik i ögonen fallande färgfördelning

plägar ofta förekomma under sådana förhållanden, att man tyd-

ligen kan förklara det svarta och hvita utgöra varningsfärger.

Detta är t. ex. fallet med stinkdjuren i Amerika och zorillan

och dess släktingar i Afrika, hvilka alla äro mer eller mindre

strimmiga i svart och hvitt och sålunda lätt synliga men äga
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förmågan att försvara sig med de oerhördt stinkande afsöndrin-

garna från analkörtlarna. Vid första ögonkastet skulle man

kunna misstänka, att något dylikt möjligen gällde om Lophiomys

också, och den engelske zoologen Pocock har äfven framkastat

den förmodan på grund af dess färger, att manråttan skulle vara

en »protected self-advertiser . D. v. s. den skulle vara en

djurform, som ägde makt att skydda sig själf och därför hade

en färgdräkt, som tjänade till att göra den igenkännlig. Pocock

trodde, att dess skydd låg antingen i den lukt, som den spred.

Ostafrikanska manråttan (Lophiomys ibeanits).

eller ock däri, att den bar en viss skyddande likhet med ett

piggsvin. Någon nämnvärd lukt kunde jag dock ej märka hos

det här afbildade exemplaret, som nu finnes uppstoppadt i

Riksmuseum, hvilket jag hade tillfälle att se lefvande hos en

Mr. Henderson, som då var hotellvärd på en plats kallad Blue

Post i Brittiska Ostafrika och som senare skänkte mig djuret,

sedan det kort tid efteråt dött. Vid flåendet märktes ej heller

någon stark lukt. Kroppen, som spritlagts, hade ej någon sär-

skild lukt. Skinnet luktade visserligen något, men ej så starkt

som en konserverad näbbmus en gång. Huruvida den alter-

nativa teorien om manråttans likhet med ett piggsvin håller

streck är svårt att säga. Dock må anföras, att en engelsk
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naturforskare Drake Brockman, som länge vistats i Somali-

landet, omtalat, att infödingarna där ansågo manråttan vara ett

ungt piggsvin. Människorna i vissa trakter låta alltså lura sig,

men om rofdjuren skola vara lika lättrogna är väl ovisst.

Manråttan är som flertalet stora gnagare nattlig till sitt

lefnadssätt. Den är tämligen långsam i sina rörelser och god-

modig till sitt temperament. Mr. Henderson sade, att den

aldrig gjorde försök att bitas. Han tog den i manen och lyfte

och bar den på sådant sätt. När den sattes upp på ett bord

eller dylikt gick den sakta omkring utan att försöka undfly.

Mr. Hendersons exemplar utfodrades med morötter och andra

dylika växtämnen och tycktes särskildt må bra af de först-

nämnda. Dödsorsaken var okänd.

Till sin kroppsbyggnad erbjuder manråttan åtskilliga egen-

domligheter. I synnerhet företer skallen en enastående utveck-

ling däri, att en tjock och bred benplatta såsom ett tak för-

binder hjässbenen med okbågen. Denna benplatta har tydts

som en förbening af fascia temporalis och har en tydlig sutur

såväl mot hjässben som okbåge. Såväl detta ben som öfriga

ben på skallens öfversida äro knottriga och huden ligger direkt

på dem. Skallen har härigenom en ganska fast byggnad, som

är proportionsvis motståndskraftig mot yttre angrepp.

Den första manråttan erhölls från Somalilandet och beskrefs

år 1867 af Milne Edwards under namn af Lophiomys imhaiisi.

Denna första art är den minsta hittills kända, men utom den

finnas nu omtalade i litteraturen flera olika former från Brittiska

Ostafrika och Abyssinien. Den här afbildade formen Lophio-

mys ibeamis är bland de större. Riksmusei exemplar är om-

kring en half meter, utan att håren medräknas. Vårt exemplar

härstammar från skogarna på Mau-bergen.

E. L.
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I ör en naturforskare är det alltid en härlig

sak att sättas i tillfälle att få komma ut på

'',ijjjPiiiiM-.>iiiijdet rätta studiefältet i naturen. Det var därför

Mmed glädje, som jag mottog en inbjudning från

en god vän, som själf är intresserad jägare

och alltså naturälskare, att tillsammans med

honom tillbringa pingstdagarna i yttersta hafsbandet. Pingst-

aftonen såg allting lofvande ut, då vi i en motorbåt gledo ut

ur den vackra Tureholmsviken. De täta vassarna omkring

denna ofredas aldrig af något jagande eller skjutande och där-

för är där ett rikligt fågellif. Talrika doppingar och sothöns

visade sig äfven ute på klarvattnet och här och där syntes de

mörkgröna hufvudena af en flock gräsanddrakar skimra fram

mellan den torra starren eller vassen. Men mest roligt var

att finna viggen bofast här. En vigghane låg utanför vass-

kanten helt trygg och visade sin glänsande hvita sida. Fisk-

tärnor och måsar flögo fram och tillbaka.

När vi genom åtskilliga smala sund så småningom kommit

ut i den yttre skärgården, styrde vi först kosan mot en i flera

afseenden ganska intressant ö, belägen i Yttre Hållfjärdens

yttersta del. Dess namn är Person. Berggrunden där utgöres

till stor del af ytterst fantastiskt veckad gneis, men äfven ur-

kalk finnes där. Ovanligt skarpt utpräglade strandvallar visa
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genom sin koncentriska anordning, hur ii denna ö gradvis höjts

ur liafvet. På nordvästra sidan, där dessa strandvallar äro

bäst utvecklade, ser man öfverst på krönet innanför de innersta

strandvallarna några mörka väderbitna idegranar. Ön är i

öfrigt bevuxen med låg tallskog, men äfven inpå ön finnes ett

ganska rikt bestånd af idegran.' Dessutom uppträder här en

mängd af slån- och enbuskar, som bilda präktiga snår för

ejder och svärta att häcka i. Några trybuskar (Lonicera) och

en stor vildapel syntes också där. Marken täcktes mesta-

dels af frodig mossa. Några gamla kråkbon syntes i

tallarna, hvilket visade, att sjöfåglarnas plågoris också funnit

denna ö lämplig som boplats. En del ejdrar hade redan kläckt

och vi sågo tvenne flockar af små dunungar hvardera följd af

tvenne ådor gunga på vågorna norr om ön. På klippor utanför

ön hvilade sig några »blanka» gudingar och ute på vattnet

lågo gudingar och hälsingar i stora flockar vittnande om att

ejderns parningstid var fullständigt afslutad.

Man må hoppas, att det går bättre för dem än för stor-

skrakarna i år, ty enligt samstämmiga vittnesbörd från olika

personer i denna skärgård erforo vi, att dessa fåglars ägg

frusit sönder eller fördärfvats af yrsnö ini de uppsatta hol-

karna under det ödesdigra påskovädret.

Från Person fortsatte vi ytterligare söderut ut mot det

(jppna hafvet till Östra Vattungen. Den utgöres af tvenne af

en smal kanal åtskilda kala klippor, som ej resa sig synnerligen

högt öfver vattenytan. Under stormar öfverskölja tydligen

vågorna en betydande del af skären, och nedre gränsen af det

af gula lafvar bevuxna området ligger därför ofta långt från

vattenlinjen. Af annan växtlighet än lafvar finnes ej mycket.

På en dylik liten yttersta utpost mot hafvet kunna ej många

djur ha sitt hemvist. Gråsjälar ligga dock ofta uppe och hvila

sig på hällarna, och äfven äro dessa klippor en omtyckt hvilo-

plats för vissa arter simfåglar. Bland dessa böra först nämnas

grågäss. Den myckna spillningen af dylika ådagalade, att de

här ha ett kärt tillhåll, men det var också intressant att se, att

Idegran finnes äfven på Oxelö enl. frih. St. Bielke.
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dessa gäss så tidigt som nu i slutet af maj ^ redan börjat att

rugga, hvilket dock var otvetydigt på grund af de tal-

rika armpennor af dylika fåglar, som lågo strödda här

och där. Men själfva voro de antagligen ute till hafs som vanligt,

ty vi sågo ingen enda. Af häckfåglar för tillfället funnos här blott

några få arter. En ej der hona hade fått sitt bo plundradt af krå-

kor. Ett ägg låg tomt och trasigt några meter från balen, de

öfriga lågo kvar däri, men alla utom ett sönderhackade och half-

tömda. En annan ejderhona hade dock lyckligen undgått så-

väl fjädrade som ofjädrade röfvare. Hon låg troget på sina

ägg och stördes naturligtvis ej. Ett par hafstrutar hade haft

en kull på tre ägg, men den låg och flöt i ett »hällkar», som

man i Södermanlands skärgård kallar en vattenfylld bergs-

skrefva. Några okynniga människor hade pröfvat, om de voro

färska och i stället för att profva med ett ägg till att börja

med och låta de andra vara i fred, då de voro rufvade, hade

alla lagts i vattnet i hällkaret och lämnats där, då ej befunnos

matnyttiga. Ett par roskarlar flögo hvisslande omkring eller

stodo filosoferande på någon klippas krön. De hade troligen

ännu ej börjat häckningen. Längre fram på sommaren är här

en koloni tärnor. De hade ännu ej blifvt bofasta, men då och då

kommo en 5—6 dylika fåglar flygande, kretsade skrikande öfver

skäret och begåfvo sig sedan bort för att om några timmar

ånyo återkomma på förnyad inspektion. Ett par sädesärlor

och några skärpiplärkor hörde till skärets ordinarie bebyggare,

men tordmularna, som då och då svärmade förbi, bo på ett

annat skär i närheten. Äfven andra fåglar syntes flyga förbi,

såsom ejder, prackor, skrakar, gräsänder och lommar. Vi hade

sålunda all anledning att vänta att få se ett rikt och intressant

fågellif påföljande morgon. Men när vi vid 2-tiden efter några

timmars sömn stego upp från våra improviserade bäddar hade

förhållandena ändrat sig. Vinden hade vändt sig och var

olämplig. Ute öfver hafvet dundrade åskan, som om det varit

sjöslag och inom kort började ett ihärdigt regn, som höll på

utan uppehåll hela dagen. Detta var ju ej något väder för

^ Alltså betydligt tidigare än man oftast tror.
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biologiska iakttagelser, men i alla fall hade vi nöjet att göra

några observationer, som äro af sådant intresse, att de utgöra

den egentliga anledningen till dessa raders nedskrifvande. Vi

fingo nämligen se ett fullständigt och hvad några arter angår

intensivt flyttfågelssträck. Straxt på morgon såg jag några

små fåglar, som sökte föda och skydd mellan några stenar.

Vid närmare efterseende fann jag, att det var löfsångare. Då

vi sedan begåfvo oss till skärets sydliga del, varsnade vi, huru

löfsångare oupphörligt en och en kommo ut ur regntjockan

frän söder och slogo ned på skäret. Det var tydligen lifs-

kraftiga och pigga fåglar, ty trots regn och rusk voro de »i

bästa kondition» och hoppade och flögo omkring sökande föda

en stund för att sedan åter fortsätta resan mot norden. Det

var ingalunda felflugna utmattade fåglar. Det syntes bl. a. på

den utmärkta skicklighet, hvarmed de undveko och hunno un-

dan den retade sädesärlehanen, som ilsket jagade dem, som

konuTio i närheten af hans bo. Löfsångarna i angränsande

delar af Sverige hade ju redan anländt till sina boplatser om-

kring en månad förut. Vi hade sålunda här framför oss ett

sträck af Lapplands fåglar och kunde sålunda konstatera,

huru de där hemmahörande fåglarna ej flytta successivt, som

mången tror, utan med ens draga från sina varma vintervisten

vid ekvatorn till Lapplands korta, men insektsrika sommar.

Jag kunde ej undgå att tänka på och jämföra förhållandena

här, och där jag senast sett en talrik förekomst af löfsångare.

Det var för litet mer än ett år sedan på akasiesteppen norr

om Kenia och praktiskt taget midt på ekvatorn. Där liksom

i det odlade landet på Kenias sluttningar voro löfsångarna

synnerligen talrika i febr. och mars. Men äfven där såg man

dem alltid en och en. I febr. ruggade de, så att en del exem-

plar ej hade mer än hälften så lång stjärt mot det normala.

Tänk, hvilken resa dessa tillsynes så späda fåglar företagit!

Och dock voro de, som sagdt, lika muntra och krya, som om

60 breddgrader mer eller mindre ej var annat än en liten

bagatell.
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Men det var ej blott löfsångare, som vi sågo under pingst-

dagens ruskväder på Vattungen. Rätt som jag sitter i en berg-

skrefva, uppenbarar sig en rödstjärt på en sten framför mig,

vippar ett tag med det organ, som gifvit honom namn, och

fortsätter sedan mot norr. Detta upprepades återigen åtskilliga

gånger, så att det var tydligt, att äfven af denna art pågick ett

sträck af Lapplandsfågel, ty äfven af denna art hade ju t. ex.

den i Södermanland hemmahörande kontingenten kommit till

boplatserna nära en månad förut. I detta fall kunde man ju

också se det på fåglarna själfva, ty de hade ej de klara färger,

som rödstjärtarna i landets södra delar utmärka sig för utan

voro mera dunkla.

Äfven dessa rödstjärtar väckte till lifs hos mig genom

idéassociation ett gammalt minne. Det rann mig i sinnet,

huru jag en aprilmorgon 1899 stått på sydspetsen af ön Kulali

i Kaspiska hafvet utanför Turkestans kust. Det var en klar

dag, men nordlig storm. Plötsligen varsnade jag en rödstjärt

i tamariskbusken bredvid mig. Han kvittrade till ett tag,

vippade med stjärten och fortsatte sedan norrut från tama-

risk till tamarisk längs stranden. Ett ögonblick senare satt

ånyo en rödstjärt på samma plats och gaf sig så i väg som

den första. Min uppmärksamhet var nu väckt, och jag fann,

huru undan för undan med korta mellanrum en rödstjärt kom

liksom neddroppande från höjden till den första tamariskbusken

på öns sydspets för att sedan längs buskarna och med hjälp

af deras lä arbeta sig vidare mot norden.

På samma sätt kommo nu Lapplands rödstjärtar ned-

droppande ur regntjockan på Vattungen, men mellantiden mellan

hvar och en var betydligt längre.

Af andra slag af flyttfåglar sågo vi gång på gång stora

flockar af någon Tringa-art Det var nästan alldeles säkert

Tringa minuta (ty om det varit T. alpina skulle jag naturligt-

vis trots afståndet sett de svarta bukarna, och dessa fåglar

voro helhvita undertill — och andra arter kunna ej ifråga-

komma med hänsyn till flygsätt och uppträdande). Brock-

fågelsflockar drogo öfver ett par gånger. En vipa slog
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ned och livilade sig en stund, och detsamma var fallet med

en vacker svartkragad brushane. L(»mmar sträckte äfven mot

norden i enstaka exemplar. Oaktadt regnet hade vi sålunda

nästan ständigt något att se på, och under mellantiden tittade

vi på ett slagsmål mellan ett par spiggar i ett »hällkar>. De

hade hvar sitt område, som de ilsket försvarade. Till slut tog

dock den ena trots taggstygn och bett från den andras sida

och borrade sönder boet och bar bort äggklumpen för att äta

upp den.

Men trots allt blef dock det ständiga regnet litet långtrådigt,

och då det led mot kvällen, beslöto vi oss för att ro till när-

maste människoboning för att få tak öfver natten. Pingst-

utflykten blef alltså förkortad, men hade dock lämnat inti-es-

santa minnen.



Den kaukasiska eldsalamandern.

Salamandra caucasica Wagn.

jenom vänligt tillmötesgående af ingeniör Otto

Cyrén har tidskriften fått återlåna den af

honom efter naturen utförda taflan af ofvan-

nämnda intressanta salamander, och vi kunna

därför här lämna en ny och fullständigare

^:bild af densamma. Här synes nu det egen-

domliga, i ingeniör Cyrén"s beskrifning omtalade »hornet» eller

retelseorganet på ryggen (se föregående häfte sid. 76).

?>*=..

Samtidigt rättas härmed nanmet på den i ingeniör Cyrkn's

uppsats omtalade platsen i adschariska bergen från »Artoni»,

såsom felaktigt med stöd af en karta infördes i korrekturet,

till det riktiga »Artwin».

Dessa små missöden ha ej kunnat korrigeras förut, emedan

ingeniör Cyrén under tiden för förra häftets korrekturläsning

och tryckning ej kunde nås af bref, emedan han var stadd på

en ny resa i Kaukasusländerna, från hvilken säkerligen alla

tidskriftens läsare liksom red. hoppas få motse nya intressanta

skildringar. R^d-



Gerenuken.

Af E. L.

3^ etta egendomliga ord är sonialinamnet för en

af de såväl till lefnadssätt som byggnad mest

-., i-i intressanta antilopformerna. Den hör till gasell-

liÄ||^ gruppen och kallas af tyskarna till följd af sin

7^M?ffl långa hals för giraffgasellen, och det är verk-

SJ^^^^i^^^^ ligen sant, att det till följd af tillpassning till

ett något så när liknande lefnadssätt finnes en viss öfverens-

stämmelse mellan en giraff och en gerenuk, om man bortser

ifrån storlek och åtskilligt annat.

Gerenukbocken är ej fullt en meter hög öfver bogen och

hondjuret är något mindre. Kroppen är hoptryckt från sidorna,

så att djuret lätt skall kunna smita mellan buskarna. Benen

äro långa och smala och halsen ofantligt lång, hoptryckt och

smal. Den bäres rak och upprätt, när djuret står lugnt, men

sträckes rakt fram horisontalt, när djuret springer. Ryggen

har en klar rödbrun färg med skarp gräns mot de mera röd-

gula sidorna, buken är hvit. Omkring ögonen fmnes en hvit-

aktig ring, men hos bocken färgas partiet framför ögat svart

af en stor körtel, som är belägen där. Svansen är helt tunn,

men med rätt långa åt sidorna riktade hår och en svart tofs

i ändan. Vid »knäna» på frambenen ser man en hårborste

med mer eller mindre svarta hår. Hornen äro hos den gamla

bocken tjocka och kraftiga, ringade och S-formigt krökta med

lyrformig ställning. Hos den unga bocken äro de släta, och

deras spetsar äro framåtböjda. Hondjuret saknar horn. En

del af denna beskrifning kan kontrolleras på bifogade bild af

en grupp i Riksmuseum, bestående af en gammal och en ung
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Gerenuker, gammal (till höger) och ung bock (framtill) samt hondjur (baktill)
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bock samt ett hondjur, alla hemförda af Svenska Zoologiska

Expeditionen till Brittiska Ostafrika 1910—11. De äro upp-

stoppade i tre för dessa djur karakteristiska ställningar af kon-

servator A. Jansson.

Gerenukens vetenskapliga namn är Litliocranius walleri

Artnamnet gafs af engelske zoologen Brooke 1878. Men denne

författare hade till sitt förfogande endast ett par kranier, hvil-

kas olikhet mot vanliga gasellkranier särskildt genom den ut-

dragna nackregionen han påvisade. Först 1884 fick man reda

på, huru skinnet såg ut genom en sändning från Somalilandet.

Där lefver gerenuken på de steniga och torra slätterna,

som äro mer eller mindre tätt bevuxna af torniga och risiga

buskar.

Den nyssnämnda svenska expeditionen, som medfört de

här afbildade exemplaren, såg de första gerenukerna ungefär

halfannan dagsmarsch norr om ekvatorn strax söder om floden

Guaso Nyiri. Landskapet var här i allmänhet akasiastepp,

men här och där saknades de alltid glest ställda akasiorna

alldeles, och på ett sådant ställe bland några buskar såg jag

en dag på långt håll några rödgula streck, som med tillhjälp

af kikaren identifierades som gerenuker. Det var flera hundra

meter till dem, och innan jag kunde smyga inom tänkbart håll

försvunno de som fantomer.

Några dagar senare, när vi kommit norr om Hoden Guaso

Nyiri i det rätta tornbusk-landet, visade sig gerenukerna vara

ganska allmänna. Det landskap, där de ha sitt rätta hemvist,

har ingalunda något tilltalande utseende, åtminstone ej under

torrtiden. Marken utgöres af hårdt packadt grus, som ej täckes

af de sparsamt förekommande grofva gräsruggarna. Öfver-

allt ser man gråa bladlösa buskar mestadels med taggar, tor-

nar eller hakar. Här och där reser sig en flattoppad likaledes

bladlös akasia eller kaktus-euphorbia. Men allt är grått och

ser ödsligt ut, och det är ej underligt, ty det råder samma vat-

tenbrist som i en öken. Alla tillflöden till Guaso Nyiri ha torra

bäddar, som blott innehålla af solen genomglödgad sand. So-

len kan bränna här! När vi hade vårt läger vid stranden af

Fauna och Flora 1912. Haft 3. lO
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Guaso Nyiri under dumpalmerna där, var den vanliga tempe-

raturen i skuggan -h 33' till + 38^ C, och aflägsnade man sig

från dessa palmer, fanns ingen skugga alls utom möjligen under

någon kaktus-euphorbia, men det är ofta flera kilometer mellan

hvarje dylik och temperaturen var + 50-60'' C. Man skulle

kunna tro, att djurlifvet vore torftigt i ett sådant land men det

var det inglunda. Där fanns allehanda villebråd från långörade

Somali-harar och de ej stort större dikdik-antiloperna till ståt-

liga Somaligiraffer, noshörningar och elefanter. Men kanske den

mest karakteristiska djurarten var gerenuken. Gick man ut på

ströftåg för att jaga och samla zoologiskt material, så kunde

man vara säker på att få se gerenuker åtminstone någon gång

under dagens lopp. Rätt som det var, varsnade man en smal

rödgul hals öfver en buske i regel på långt håll. Men det var

svårt att komma inom håll och att få sen ågot mer än halsen,

och att blott sikta på den var som att skjuta på ett streck,

då ju i regel afståndet var ganska stort. Ofta såg man 3— 4,

stundom ändå flera djur, vanligen hondjur och unga bockar i

sällskap, och detta gjorde smygandet svårare, ty alltid var det

någon, som observerade jägaren, och så döko de långa hal-

sarna ned och djuren gåfvo sig af med ett lidande traf, smitande

bakom och mellan buskarna, så att de ögonblickligen voro för-

svunna. Vanligen springa de ej särdeles långt hvarje gång,

men deras långa halsar, som de kunna sträcka upp öfver bus-

karna, och deras skarpa syn, ger dem en god fördel mot för-

följaren. Gamla stora bockar voro jämförelsevis fåtaliga. Den

första dylika, som jag med säkerhet kunde urskilja och hade

godt tillfälle att iakttaga, såg jag vid en plats, som hette Njoro

ungefär 1° N. lat. Vi hade där vårt läger vid en torr flodbädd,

i hvilken en nomadstam, rendilerna, hade gräft några gropar,

som innehöllo salt vatten. En eftermiddag ungefär en timme

före solnedgången rapporterade en af våra negrer, Salim, mera

utmärkt för sin själfbelåtenhet än för sin intelligens, »boni»,

d. v. s. struts. När jag kom ut ur mitt tält, där jag satt och

skref, fick jag emellertid se, att Salims struts var en grann

gerenukbock, som på en liten höjd ett stycke från lägret stod
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och betade af eii li(')g buske alldeles upprätt på bakbenen i

samma stiillning, som den här afbildade gamla bocken. Med

Zeiss-kikarens tilliijälp var det nu ett godt tillfälle att noga

studera hans utseende såväl som hans beteende. Man kunde

se, huru han plockade till sig födan med de långa läpparna och

därvid stödde sig med frambenen mot buskens grenar. Det

var dock ej då tillfälle att skjuta, ty vi ville ej skrämma ele-

fanter, som vi trodde vara i närheten.'

Det dröjde sålunda ännu någon tid, innan jag fick tillfälle

att skjuta den stora bock, som nu är uppstoppad i Riksmuseum.

En dag, då jag såsom vanligt ströfvade genom tornbusksnå-

ren, löpte han ut från en stor buske, under hvilken han tro-

ligen tagit en siesta. Jag sköt och bocken tvärstannade och kraf-

sade sig på halsen med ena bakfoten. I samma ögonblick föll

han för en andra kula genom hjärtat. När jag kom fram och

undersökte honom närmare, fann jag anledningen till hans be-

synnerliga beteende. Den första kulan hade tagit något för

högt, så att den blott genomborrat halsens öfverkant och lyf-

tat upp en smal skinnremsa. Gerenuken hade då förmodligen

inbillat sig, att smärtan orsakades af något insekt-stygn och

ville med bakfoten krafsa bort den förmenta plågoanden.

Påföljande dag lyckades jag skjuta den yngre bocken, som

var oförsiktig nog att exponera sig litet för mycket bakom en

buske på 120 meters håll.

Det var synnerligen intressant att få närmare undersöka

dessa märkliga djur. Nosen med sina långa och rörliga, äfven

på insidan håriga läppar är alldeles lika som hos en giraff i

miniatyr. Tack vare denna tillpassning jämte den långa rör-

liga halsen och de långa benen kan en gerenuk komma åt att

pilla till sig det ätbara, som fmnes äfven i det inre af de tag-

giga buskarna eller högt upp i deras krona, då han reser sig

på bakbenen. Halsskinnet är tjockt för att ej såras af taggarna.

Huden i öfrigt är visserligen tunn, men af en egendomlig kon-

sistens och synnerligen elastisk; härigenom och då hårremmen

^ En af dessa stupade också påföljande dag.
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är alldeles glatt och kort, är det intet, som hakar i, när gere-

nuken smal och smidig glider fram genom buskarna.

Magsäcken hos de skjutna djuren var fylld med, utom en

del blad, ett slags bär af ungefär en stor ärtas storlek, som

växte på ett kort skaft uppstående från grenarna af en buske.

Dessa bär, som voro mörkbruna till färgen, hade ytterst lik-

som ett skinn och därinnanför en riklig hartsig saft med aroma-

tisk lukt och i midten en hård kärna. Matsmältningskanalens

för en idisslare särdeles enkla byggnad ådagalade, att gere-

nuken trots sitt hemlands stora karghet och ökenartade natur,

men tack vare fullkomligheten i sin tillpassning förmår att förse

sig med relativt lättsmält föda. Bladmagen var t. ex. mycket

liten och hade blott en enda serie af veck. Tjocktarmsspi-

ralen bildar blott en och en half slynga åt hvardera hållet,

sålunda mindre än hos de flesta andra idisslare.

Djurgeografiskt sedt är gerenuken en typisk representant

för Somalifaunan, men liksom några få andra djurarter af denna

faunistiska typ sträcker den sin utbredning söderut äfven ett

stycke förbi Tanafloden längs ett smalt bälte med tornbusk-

vegetation.



Smärre meddelanden.

En kricka märkt ined ring i England ocli skjuten i Sverige.

Enligt meddelande af herr W. Gustafsson sköt han i närheten
af Fredriksberg den 29 juli i fjol en kricka, som omkring ena foten

hade en ring af hvit metall (aluminium), bärande följande inskrift:

»Witherby, High Holborn. London 8651». Fågeln var en hane
stadd i ruggning, men vägde det oaktadt 0,53 kg., under det att

andra samtidigt skjutna krickor blott vägde 0,20— 0,28 kg. Tyvärr
observerades ej ringen, förrän när fågeln plockades och sålunda
blef blott ringen tillvaratagen.

Med anledning af detta fynd satte jag mig i förbindelse med
Mr. H. F. Witherby, och han har meddelat, att den ifrågavarande

krickan märktes i Staffordshire, England, under hösten 1910. När-
mare detaljanteckningar hade tyvärr förlorats af den, som verkställt

ringningen. Sä mycket kan emellertid sägas, att den fångats i fälla

såsom Hygvuxen och ej märkts som unge. Det är också sannolikt,

att den anländt till England för att öfvervintra där och återvändt

till Sverige för fortplantningen.

I samband härmed må erinras om, att i dagspressen har före-

kommit en uppgift, att en af Mr. Witherby märkt stare hittats död
i Finland.

Det är mycket önskvärdt, att personer, som ])åträffa ringmärkta
fåglar, antingen lämna direkta meddelanden till den, som märkt fåg-

larna eller också sätta sig i förbindelse med undertecknad, som då
skall söka utreda, hvarifrån ringarna härstamma samt underrätta

den, som märkt fåglarna, på det att afsikten med märkningen, näm-
ligen att utforska fåglarnas flyttningsvägar, må i möjligaste mån
vinnas.

Stockholm i maj 1912,

Einar Lö}i?ibeyg.

Illerns diet.

Herr Henry Söltoft, Botillelund, Stångby, har benäget till Riks-

museum öfverlämnat såsom gåfva en vacker iller. Denna gång hade
djuret ej nöjt sig med grodor, utan ihjälbitit 10 kycklingar för en
statkarl. Att äfven dylik diet ej är illern främmande är ju ett väl-

bekant faktum, men det kommer som en belysning af befogenheten

af det klander, som från visst håll framställts mot nyligen antagna
jaktlagsförslag, emedan illern där hänförts till skadliga djur.
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Flyttfåglarnas ankomst till Mora.

Ifall nedanstående är af något intresse, vill jag meddela följande

iakttagelser från Mora under innevarande vår:

Den 13 mars sågs starar, den 23 blefvo de stationära

» 27 '> hördes lärkan,

» 12 april hördes bofinken,

» 15 » började stararna bygga,

» 18 » hördes taltrasten,

» 19 » sågs sädesärlan,

» 20 » hördes bergfinken,

» 22 » hördes rotkeln (rödhaken),

» 24 ;> sköljde Siljan,

» 26 » » Orsasjön,

» II maj sågs svart och hvit tlugsnappare samt göktyta

» 15 » sågs hiissvalan, den 17 ladiisvalan,

» ig » hördes göken,
» 24 » sågs tornsvalan.

Mora-Noret den 31 maj 191 2.

T. Dahllöf.

Fågelfaunan på Stora Karlsö

har enligt meddelande af herr W. Wöhler i vår ökats med tre arter.

Den första af dessa är af ringa värde. Det är nämligen ett grå-

sparfpar, som tagit ett svalbo i besittning. Den andra arten är

mera intressant: det är nämligen näktergal. Huru länge han skall

kunna hålla sig kvar är ovisst. Däremot torde den tredje arten,

ett par skräntärnor, kunna väntas häcka och föröka sig på denna

fredade ö i hafvet. På 32 år har herr Wöhler ej sett skräntärnor

vid Stora Karlsö.

Ett egendomligt fynd af en narhval

har nyligen gjorts i Holland eller närmare bestämdt i Zuiderzee

den 1 1 mars i år. Den bekante zoologen Max Weber har beskrif-

vit såväl djuret som omständigheterna vid fångsten. En drifgarns-

fiskare fick se hvalen och följde efter den och råkade därvid komma
på grundt vatten. Fiskaren och hans medhjälpare slogo sina hakar

i djuret och fick det under båten, så att de kunde få en ända om
stjärtspolen och en annan om djurets hals. Svansändan hissades

sedan upp, men hufvudet fick hänga i vattnet, så att djuret kväfdes.

Det fördes sedan till Harderwijk. Totallängden i rak linje var 4 m.

Största omkretsen 50 cm. bakom bröstfenornas bas 210 cm. Då
det var en hona, saknade detta exemplar sföttand. Den fotogra-

fiska afbildningen af djuret visar en tydlig insänkning bakom huf-

vudet, så att man här liksom med afseende på hvitfisken verkligen
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kan tala om en hals. På rygg och sidor synas talrika strödda

bruna fläckar i)ä ljus botten.

Då narhvalen är den mest arktiska af alla hvalar, som alltid

lefver bland isen eller åtminstone i dess närhet, är detta fynd syn-

nerligen rart. Weber sammanställer alla kända fynd af narhval

utanför ishafvet och får tillsammans i i utom detta. 5 af dessa äro

från norra Norge, i från Shetland, o. s. v. 4 fynd äro från Nord-

sjön, men intet sydligare än detta.

Observation å flyttfåglars ankomst vid Skansuddde fyrplats

ar 1912.

2
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Svan häckande i Boren.

Glädjande att omnämna häckar i är knölsvanen i Boren ; detta

är, enligt hvad jag har mig kändt, första gången sådant inträffat.

Där finns ett par, som ha bo och f. n. 2 ägg; som detta antal

ej ökats under c:a 8 dagars tid, kommer hon väl ej att lägga flera

eller ha möjligen några blifvit bortröfvade.

Då lokalen i denna del af sjön säkerligen är lämplig, får man
väl hoppas, att tilldragelsen ett annat är förnyas.

Själf har jag ej besökt platsen, men har alla uppgifter därom
af en fullt tillförlitlig fiskare.

Samme man berättade förra året, att en gräsandhona dä häc-

kade uppe i ett kråkbo.

Motala ^^/:, 19 12.

J/j. Flodin.

Märkligt fågelfynd i Nordsjön.

Sommaren 1909 öfverlämnades till härvarande museum ett

ex. af mångfärgad Lori, Trichoglossus multicolor. Fågeln stoppa-

des midt i Nordsjön ombord å ångf. Anton, Kapten Karlberg.
Ängaren var på resa från Frankrike till Helsingborg, och fågeln

slog ned på däcket samt infångades. Emellertid dog den på andra
dagen och tillvaratogs och öfverlämnades till museet vid ängarens

hitkomst.

Antagligen hade den flugit ut frän något annat fartyg, då det

är vanligt, att papegojor hemföras till Sverige med handelsfartyg.

Helsingborg den 'Vs 19x2.

Harald Miichardt.

Svarthakedoppingens (Podiceps auritus) förekomst
i Uppland.

Af Kammarherre L. Reuterskiöld har nyligen till Riksmuseum
inlämnats en svarthakedopping, som anträffats fastnad i en ryssja i

sjön Skedviken vid Rånäs. Platsen, där fågeln omkommit, är ett

särdeles lämpligt tillhåll för fåglar af olika slag, då där finnes stora

vassar och starr. Svarthakedoppingen har dock ej iakttagits där

förut.

Däremot såg undertecknad 1909 en svarthakedopping i Hjälsta-

viken vid Ekolsund och påföljande vår hade jag nöjet att i sällskap

med den nu tyvärr framlidne, älskvärde naturvännen, Hofjägmästaren
Patrick Seton få iakttaga ett par af dessa vackra fåglar. De höUo
hufvudsakligen till utanför en starrmark, och det synes ej osannolikt,

att de häckade där.

E. L.
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Sjulhuiidstillguiigeii vid Sveriges kuster.

Enligt LaiKltl)riiksstyrelsens redogörelse för fiskerinäringen i

Sverige år 191 o utbetalades nämnda är premier för ej mindre än

8,935 dödade själhundar. I denna siffra äro säkerligen alla tre ar-

terna, som tillhöra vår fauna, rei)resenterade. Det skulle dock vara

af stort intresse att veta, huru mänga af hvarje slag. Sannolikt äro

gråsjälarna mest talrika. I siffrorna från södra och västra kusterna

ingå äfven knubbsjäl. Från vissa delar af landet t. ex. Söderman-
land har försports, att vikaren nu är mindre allmän än förr. Det
borde utrönas, om sä är fallet äfven pa andra ställen.

Fridlysning af vildren och björn i Finland.

Societas pro Fauna et Flora Fennica har vändt sig till kejsaren

med anhållan om att vildrenen må fridlysas i hela Finland, att

björnen må fridlysas under hela året uti tvenne eller flera tillräck-

ligt stora kronoskogsmarker samt att skottpengarna för fälld björn

må borttagas och staten i stället lämna ersättning för af björn rifna

kreatur. I motiven framhålles, att renen är sä godt som utrotad,

och björnen som fast stam endast finnes i två sockenkomplexer, den
ena i östra Karelen, den andra »uppe i norden». Endast 18 i

medeltal ha fällts under senare år.

Ytterligare om Vicia pisiformis.

Som frågan om Vicia pisiformis' utbredning och lokaler blifvit

aktuell genom Ur. H. Nordhnström's notis i föregående årgång af

Fauna och Flora samt genom Vetenskapsakademiens i vår företagna,

efter hvad det synes, synnerligen välbetänkta åtgärd att föranstalta

om dess fridlysande, meddelas härmed, att den vid Opphems sta-

tion, således ej så långt från den af F. Nord i Fauna och Flora

meddelade lokalen (vid Vårdnäs' Hamra), förekommer dels i 2 be-

stånd i en löfäng med ovanligt rik och intressant flora, där den
iakttagits och skyddats under läng tid, och dels pä en brant berg-

sida, där den i somras af oss hittades å en svårtillgänglig afsats,

som intogs av en liten fläck löfängslik vegetation med bl. a. Quercus
och Convallaria. På det förstnämnda stället blommade den i år

rikligt, såsom f. ö. alla de år, vi varit i tillfälle att iakttaga den.

På den sedan gammalt bekanta lokalen vid Räckskog i Kättil-

stads socken, i en löfbacke mot sjön Ammern, har den under se-

nare år förgäfves eftersökts.

Hufvudorsakerna till artens sällsynthet liksom till beståndens

litenhet torde få sökas i frönas svårgroddhet, samt i växtens stora

begärlighet för kreatur. På Räckskogs-lokalen har den med stor

sannolikhet förstörts genom betning, hvarifrån den på de två öfriga,

här nämnda lokalerna varit förskonad.

Maj IQ I 2.

Alf och Erik Hannerz.
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Sparfliöken som jägare.

I Fauna och Floras andra häfte för i år berättade jag i en

artikel »Dufhöken som jägare» om ett fall af dufhökens rotlystnad

och skicklighet som jägare. Den 30 april gick min yngste son,

den 13-årige Gustaf Adolf, ut för att skjuta kråkor. När han kom-

mit in i en gles skogskant, fick han se en mängd duffjädrar ligga

på marken. Han började nu att leta och strax därefter svängde

en stor sparfhök upp ur ett snår. Ett kastskott. som gossen slängde

efter höken, gjorde ingen verkan. Han fann nu på den plats,

hvarifrån höken flugit upp, en till hälften redan uppäten ringdufva.

Raskt kilade han hem efter en sax och gillrade denna med dufvans

öfverlefvor. På kvällen satt en stor sparfhökshona i saxen, som
skyndsamt aflifvades med en käpp. Hem kom på kvällen en öf-

verlycklig ung jägare med glädjestrålande ögon och en sparfhök i

näfven. Han visade på ett par afskjutna vingpennor, att hans kast-

skott dock hade tagit. En ytterligare illustration till m.itt då gjorda

påstående, att äfven en påskjuten och sårad hök med säkerhet åter-

vänder till sitt slagna byte. Saxen var denna gång en vanlig liten

pålsax med gummiöfverdragna byglar.

Att en sparfhök vågar sig på och lyckas slå en sä mycket

större och tyngre fågel som en ringdufva visar, att denna lilla röf-

vare borde hållas efter på allt sätt och att han nog höstetid skattar

tjäder och orrkuUarna mera än vi kanske äro benägna att tro.

Kronobergs Läns Jägarförbund har för i år utsatt en krona i skott-

pengar för dödad sparfhök. Denna åtgärd är synnerligen lycklig

och borde mana till efterföljd öfver hela landet. Ty sparfhöken

är säkert en mycket större skattare af det vilda än man i allmän-

het är böjd att antaga.

Arvid Knöppel.

En paläoiitologisk dödsfälla

kan man kalla ett högst märkvärdigt naturfenomen, som finnes i

Kalifornien. Det är en asfaltkälla belägen vid Rancho le Brea

nära Los Angeles. Asfalten ligger i ett djupt hål med en yta af

omkring 30 fot och bubblar, alltjämt upp men täckes af ett tunt

lager af vatten. Detta vatten lockar dit däggdjur och fåglar, som
vilja dricka. Men då de gått ut på eller slagit ned på asfaltytan,

hållas de fast af den sega massan och kunna ej lossa sina fötter

utan lida så småningom en kvalfull hungersdöd, såvida de ej äro

tunga nog för att sjunka helt och hållet ned i den förrädiska asfal-

ten och på detta sätt få sin pina förkortad. Det händer än i dag,

då människor ej äro sysselsatta med upptagning af asfalt och ben,

och har händt allt sedan pleistocen-tiden. Asfalten är bokstafligen

fullpackad med ben och skallar, af hvilka en del tillhöra arter, som
ännu existera i Kalifornien, men åter andra äro längesedan utdöda

såsom sabeltandstigern och jättetrögdjuren. En enda samlare säges

ha i sin ägo omkring 60 skallar, alla tämligen eller fullständigt väl

konserverade af sabeltandstigern. Detta visar ju rikedomen at
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djurlaniiiingar i tleniia asfallhädd. Skallar af en stor varg sägas
också vara allmänna, och öf"\erhuf\ udtaget finnas skelettrester nog
för många museer.

Lämningar af örnar och gamar äro också talrika, men beteck-

nande nog är det mestadels tarser och fotl)en, som träftas där.

Detta tyder pä att fåglarna fastnat med fötterna i asfalten under
det att deras kroppar förhiefvo ofvan ytan och så småningom rutt-

nade bort och blefvo förstörda. Några af dessa fågel ben ha kon-
staterats tillhöra kungsörn och hvithöfdad hafsörn, men andra här-

leda sig från nu utdöda arter besläktade med tofsörnen i Guyana
och den chilenska hafsörnen.

Asfaltkällan ifråga äges af en dam, som en tid lät paleontolo-

gen J- C. Merri.am anställa utforskningar där. Nu har emellertid

tillåtelsen härtill återtagits, innan mer än en liten del kunnat under-

sökas.

En egendomlig tilldragelse i fågelvärldcn.

Söndagen den 2 dennes vid niotiden på kvällen iakttog under-

tecknad m. fl., huru två tornsvalor flögo in i en af starar bebodd
holk. Den ena svalan kom genast ut, men den andra stannade,
tydligen i strid med starhonan enligt bedömande af skriken. Efter

c:a 10 minuter anskaffades en stege och afslog jag taket ])å holken
för bortförande af svalan, men måste hon med våld skiljas från

starhonan, hvilken hon fasthöll med sina små hvassa klor. Staren
lämnade genast holken, i hvilken funnos fyra nykläckta ungai, alla

vid lif. Dagen efter matades ungarna af bägge föräldrarna. Den
4 upprepades samma manöver af tornsvalor, men kom jag denna
gång för sent, alla fyra starungarna voro då dödade.

Har hört flera personer, som iakttagit detsamma.

Mora-Noret d. 6 juni 191 2. /'. Dahllöf.

Några ord om Nötkråkans flyttningar.

I sista årgången af denna tidskrift finnes ett par smärre med-
delanden angående nötkråkornas massförekomst sistlidna höst. Tvenne
af meddelarna angifva, att nötkråkans kost enligt deras observationer
utgjorts af getingar. Undertecknad, som visserligen icke haft till-

fälle att iakttaga dess förekomst ute i naturen men däremot haft

tillfälle att undersöka maginnehållet på 32 exemplar skjutna i olika

delar af Skåne och Halland under månaderna september och okto-

ber och inlämnade till mig för konservering, har gjort den iaktta-

gelsen, att de af fåglarna som hade maginnehåll eller rester däraf,

detsamma alltid utgjorts af skalbaggar. Vanligast voro fragment
af tordyrtar, Scaraba^us stercorarius och vernalis samt Aphodius-arter.

Förekomsten af nämnda insekt visa, att nötkråkor gärna hålla

till i spillning och enligt hvad jag af jägare hört meddelas, så har
deras iakttagelser bestyrkt detta.

Nötkråkorna voro i allmänhet magra och af de anträffade exem-
plaren tillhörde 23 expl. den långnäbbade formen (forma longirostris).
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Hvarifrån komma nu alla de nötkråkor, som efter vissa tids-

perioder öfversvämma norra och mellersta Europa och hvilka äro

orsakerna till dessa massinvandringar?

Fåglarnas existens beror på tillgången af föda, och dä denna
tryter, måste ju fåglarna vandra till andra trakter, där bättre tillgång

på föda linnes. Detta är ju den vanliga tolkningen. Dock har man
på senare tider uppställt andra teorier för nötkråkans flyttningar.

Professorn d:r H. Simroth i Leipzig har i Ornithologische Monat-

schrift XXXIII, N:o i, sid. 6i och följ. i en intressant afhandling

»Ueber die Ziige des sibirischen Tannenkrähers» ett antagande, att

nötkråkans vandringar skulle stå i samban J med solfiäcksperioderna

och pendulationsteorien.^ Professor Simroth antager, att regelbundna

växlingar i vårt klimat äga rum hvart elfte år och att kottbildningen

och frösättningen hos den i Sibirien förekoinmande ceml)ratallen

(Pinus zembra) skulle vara beroende häraf. Att cembratallens söta

frön utgöra nötkråkans förnämsta kost i Sibirien är ju allmänt kändt.

De år, då massbildning af nämnda frön äga rum, skulle enligt Prof.

Simroth en stor del nötkråkor utvandra. Detta är ju stridande mot
den gängse uppfattningen angående de fröätande fåglarnas vandrin-

gar. Man ser till exempel vår nordiska sidensvans, som under de

år rönnl)ären förekomma i stor mängd i Norrland, icke företager

någon flyttning söderut, men däremot då rönnbären saknas, siden-

svansar anträffas långt ned i mellersta Tyskland. Där riklig föda

finnes för de fröätande fåglarna där stanna de. Egendomligt är

om nötkråkan skulle utgöra ett undantag.

Prof. Simroth uppräknar vidare de år, då nötkräkans vandringar

skulle hafva iakttagits och angifver det sista året vara iSg8. Såvidt

jag har mig bekant, så ägde stor invasion rum hösten 1900, då jag

mottog en mängd exemplar från skilda delar af provinsen.

Nötkråkornas massinvandring är i Sverige iakttagen mest höste-

tid och i Tyskland vintertid. Frågan blir då: hvilken återväg taga

dessa fåglar under vårflyttningen?

Cembratallen ^ finnes i stora skogar å Alpernas sluttningar och

i Karpaternas bergstrakter, och här öfvervintrar en stor del nöt-

kråkor. Vårflyttningen härifrån går väl antagligen öfver mellersta

Ryssland längs Ural till Sibirien.

Egendomligt är att årsperioderna för cembratallens frösättning

sammanfalla på ett ungefär med tiden för solfläcksperioderna. I

Prof. Simroths afhandling finnes mycket, som talar för att nötkrå-

kans vandringar skulle kunna sättas i samband med solfläcksperio-

derna, men den strider mot den allmänna regeln för fåglarnas flytt-

ningar. Såväl Brehm som Naumann hafva en motsatt åsikt mot
Prof. Simroth.

^ Die Pendulationstheorie von Prof. D:r H. Simroth. Konrad Grethleins

VerLig, Leipzig 1907
^ Die Bäume und Sträu;her des Waldes in botanischer und forstwis-

senschaftlicher Beziehung von Gust. Hempel. Professor der Frostl. Produk-

tionslehre an der K. K. Hochschule in Wien etc. und Karl Wilhelm Prof. der

Xaturgeschichte etc. I Abt., Theil II, sid. 178. Wien und Olmiitz. \'erlag

von Ed. Hötzel. 1889.
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Dock för att kommu till ett säkert resultat torde ett möjligen

kommande statistiskt material kunna gifva lösningen på frågan om
nötkrakans llytlningar och periodiska massförekomster.

Harald Muc/tardt.

Om det är bevisadt, alt nötkräkor utvandra samma år som
riklig utbildning af cemhra-tallfrö ägt rum, torde sannolika förkla-

ringen härtill ligga däri, att i samband med riklig näringstillgång

nötkråkornas fortplantning varit starkt ökad och således öfverbefolk-

ning upi)Stått. Analoga förhållanden träffas ju ej så sällan inom

djurvärlden. Red.

Hägrars glupskhet.

Att hägrar stundom passa på och hugga småfåglar, som komma
dem för nära, och svälja dem, har man observerat flera gånger i

zoologiska trädgårdar, och det saknas ej iakttagelser af dylik art

äfven i Sverige. Dock torde en berättelse, som nyligen gafs i »The
Field > vara rätt enastående såsom exempel på denna fågelarts

glupskhet. En insändare till nämnda engelska tidskrift omtalar, att

han påträffat en död häger, och vid närmare undersökning fanns

denne ha gjort ett försök att svälja en fullvuxen smådopping.
Detta var dock en alltför stor munsbit, så att båda fåglarna ströko

med af k vä fn in g.

Hvar sköts Nerikes sista björn?

Nedanstående meddelande har benäget ställts till tidskriftens

förfogande af landshöfding K. J. Bergström för att klargöra, hvarest

Nerikes sista björn sköts. Densamma finnes omnämnd i Konungens
Eefallningshafvandes femårsberättelse för Örebro län 187 1— 1875,
sid. 32.

»Afskrift af 1875 ^.rs kronoräkenskaper för Örebro län, för-

varade i kammararkivet.

Att Mekanikern Jean C. Meurke denna dag för mig uppvisat

skinnet efter en af honom vid Sannahed i Kumla socken i dag
dödad Björn och att öronen på samma björnhud blifvit i min när-

varo afskurna betygar.

Sannahed den 28 juni 1875.

Länsman Axel Flyckt.

Af Kronofogden i Väster-Nerikes fögderi har jag uppburit Fem-
tio Kronor premiemedel för dödandet af ofvan omförmälda björn.

Kvitteras den 3 juli 1875.

y. C. Mcurke.

»

Rätt afskrifvet betygar

:

Å'arl J. Bergström.
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L. E. Björkman: Bilder från itisektsvärldoi. C. W. K. Gleerups
förlag, Lund.

Insekterna med sina otaliga former och dessas tillpassning till

de mest olikartade lefnadsvillkor erbjuda ett synnerligen rikt biolo-

giskt studiefält. Mycket återstår visserligen att utforska, men myc-
ket af stort intresse är redan kändt, och åtskilligt däraf är af den
art, att det kan göra anspråk på äfven icke fackmannens uppmärk-
samhet. I föreliggande lilla bok framställas på ett enkelt och till-

talande sätt spridda drag ur åtskilliga insekters lif. Den bör så-

lunda kunna påräkna en intresserad läsekrets, isynnerhet bland

ungdomen. Boken utgöres af en axplockning från skilda håll och
kan naturligtvis ej vara annat. Detta förklarar äfven, hxarför här

och där en del fel insmugit sig. Källorna äro oftast angifna, men
i vissa fall ej. Detta är naturligtvis ej heller behöfligt i en sådan

populär skildring som denna och som ej utgifver sig att vara ori-

ginal. Men om man hämtar något från andra, bör man antingen

citera eller också lämna en fullständig omskrifning med egna ord.

Däremot bryter förf. t. ex. vid beskrifning af dykarelarvens lefnads-

sätt, som synes, om man jämför p. 50 af den citerade boken med
p. 252 af »Sveriges djurvärld» (p. 262

—

(i2> ^^ förra upplagan).

Carl R. Hennicke: 'Vogehchutzhuch. Stuttgart, Strecker & Schröder.

] jNIk. (126 sid., 60 fig. och 8 tafl.)

Det föreliggande lilla arbetet är skrifvet med stor sakkunskap
af en erfaren och varmhjärtad naturvän utan att skatta åt en öfver-

drifven sentimentalit, som till föga gagn för den goda saken ej säl-

lan vidlåder fågelskyddsskrifter. Förf. börjar sin framställning med
att utveckla skälen för och nödvändigheten af att fåglarna bli före-

mål för ett verksamt skydd. För att klargöra detta påpekar han
en mängd missförhållanden och lämnar en del uppgifter om, i hvil-

ken utsträckning damernas modenycker anställt blodiga härjningar

bland fåglarna i alla länder. Därpå följer en intressant och gripande

skildring af massfångstmetoderna i södra Europa (förnämligast Italien).

I nästa kapitel behandlas fågelskyddets ekonomiska betydelse, men
det framhålles, att det ekonomiska ej bör vara allena utslagsgif-

vande. Den största delen af boken ägnas ät redogörelser för, huru

man lämpligast bör bereda fåglarna häckplatser, ordna hjälpfodrin-
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gen 0111 vintern, skaffa dri( kplatser, cfterhälla fägelficnder o. s. v.

Till slut redogöres också för de internationelUi öfverenskormiiclserna

rörande skydd ät för landtbruket nyttiga fåglar och för fägelskydds-

lagarna i Tyskland, hvarjämte en kort öfversikt öfver motsvarande
lagar och förordningar i andra europeiska länder också lämnas.

Dr. Hennicke's bok kan väl rekommenderas till alla, som intressera

sig för hithörande frågor.

Sirr/\''cs Xatiir. igi2. Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift.

Eokhandelspris 3 kr. Föreningens medlemmar, som erlägga en
årsafgift af 2 kr., erhålla årsskriften gratis.

Glädjande att säga framträder denna publikation för 191 2 i ett

synnerligen tilltalande skick med vackra illustrationer och omväx-
lande te.xtinnehäll. Den första uppsatsen med porträtt ägnas åt

Geheimerådet Conivhntz, hvars arbete för naturskyddssaken varit

banbrytande. Redogörelse med kartor och bilder för tvenne af våra
nationaljmrker, Sonfjället och Hamra, lämnas af prof. Lönnberg.
D:r KoLTHOFF ger en medryckande skildring af sina egna äldsta

minnen af svensk natur. D:r H. Munthe har tvenne rikt illustre-

rade uppsatser om områden och föremål värda naturskydd på Gott-

land och i Västergötland. Herr Sigurd Hallberg skrifver om Hal-
lands Väderö och Houfs hallar; C. & P. E. Malmström om Åholmen.
Dessutom märkas uppsatser af Hj. Lönnroth, Rutger Sernander,
Anna Lindhagen, Karl-Erik Forslund, Einar Lönnberg, Nils Syl-
vÉN, Gunnar Hallström etc. jämte smärre meddelanden af olika

slag, medlemsförteckning o. s. v. Man får väl hoppas, att denna
årsskrift skall i sin mån bidraga till en allt talrikare tillslutning till

»Svenska Naturskyddsföreningen», så att den skall kunna växa stark

och med framgång arbeta för sina behjärtansvärda syften.

Fr. Weis. Lifvet och dess lagar. En framställning af den allmänna
biologien. Bemyndigad öfversättning, genomsedd och granskad
af Thorild Wulff. 696 sid. och 184 illustrationer.

Den gamla naturalhistorien har i våra dagar icke endast bytt

om namn. Den har också — delvis — slagit in på nya vägar. De
biologiska problemen ha knutits mera intimt till den lefvande natu-
ren, till lifskrafven och lifsbetingelserna, de lefvande varelsernas
inbördes beroende af hvarandra och af de yttre naturkrafterna; fau-

nistiken och floristiken ha blifvit ekologi, fysiologiens problem ha
fördjupats ända ned till frågor rörande lifvets mekanik, och inom
utvecklingsläran ha intressena koncentrerats kring variationens och
ärftlighetens lagar.

Men i samma mån som de biologiska frågorna blifvit fördjupade,
i samma mån ha också forskningsresultaten fått större värde för den
allmänna bildningen och för hela vår kultur. Det är därför ett

värdefullt kulturarbete professor Weis nedlagt genom att i en för

den bildade och för lifsfrågor intresserade allmänheten tillgänglig
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form gifva en öfversikt öfver de biologiska problemens ställning för

ögonblicket, ett slags provisoriskt bokslut öfver hvad vi rörande

dessa spörsmål veta, förmoda eller tills vidare äro alldeles okunniga

om; och af stort värde är också, att förf. håller dessa olika konton

så noga som möjligt isär från varandra.

Efter en inledning om den biologiska forskningens mål, skill-

naden mellan liflöst och lefvande och om lif och död jämte en

historisk öfversikt af uppfattningen af det lefvande öfvergår förf.

till en redogörelse för de allmänna lifsvillkoren. I detta kapitel

behandlas bl. a. organismernas elementära byggnad, näringsämnena,

de utifrån verkande krafterna, såsom värme, ljus, elektricitet och

mekaniska krafter, de omgifvande mediernas, luftens, vattnets och

markens materiella beskaffenhet, gifter, organismernas inbördes hjälp

eller kamp samt deras geografiska utbredning och fördelning på

land och i vatten. Ett annat kapitel redogör för de fundamentala

lifsyttringarna, näringsförloppet, ämnes- och energiomsättningen, form-

växlingen, sinnes- och själsverksamheten, fortplantningen och foster-

utvecklingen, ärftlighetens och utvecklingens lagar och teorier och

afslutas med en framställning af de viktigaste åsikterna om lifvets

ursprung.

De uppräknade rubrikerna kunna ju ge ett begrepp om arbe-

tets omfång. Om dess rika innehåll kan en kort anmälan icke ge

någon föreställning. Det präglas framför allt af författarens vida

och djupa intressen och, så vidt anmälaren förmår döma, af veder-

häftighet. Formen är på samma gång pregnant och smidig samt

välgörande fri från fraser. Det vore en god sak, om detta i många

afseenden enastående verk äfven i sin svenska öfversättning finge

stark spridning. Särskildt vill anmälaren rikta sina kollegers, lärarna

i biologi, uppmärksamhet på detsamma.
Einar WaJdgren.



Pehr Kalm.
En Resa til Norra America.

Af

Lars Gabriel Andersson.

(Fortsättning från häfte 2.)

rr.;-:;'::^^

BWIl^'] en 15 sept. 1748 hade som förut nämnts Kalm

f ^, I.,. ..W lyckligen landat i Philadelphia, där han »om

P'C^iiiJ-^>^?^< aftonen fick herbärge hos en liten handlande

få/K^jjStUÉå ^^ Qväkare, et mycket godt och ärligt folk,

B^^!r.,, -.-:-^'Hii som masta delen af det slaget är, hos hvilka

^!^-;^"^^^é5=^:^^ jag tillika med Jungström fingo kammare, ljus,

sängar och sängkläder, uppassning, samt 3. gångor spisa om

dagen där vi så behagade, för 20 skillingar Pensylvaniemynt,

(är mellan 4. och 5. plåtar) om veckan; men ved, tvätt och vin,

i fall jag det äskade, borde särskildt betalas.» Här fanns godt

om svenskar, hvilka beredvilligt hjälpte honom i gång, och för

öfrigt hade han rekommendationsbref från England till in-

flytelserika personer, bland annat till ingen mindre än Franklin.

»Mr. Benjamin Franklin, den Pensylvanien har att tacka för

så mycket godt han bidragit til dess upphjelpande och väl-

gång, och den lärda verlden för de många nya decouverter

vid Electriciteten, var den förste, som gjorde mig bekant: gaf

mig all nödig underrättelse och beviste mig margfallig ynnest.»

Redan första dagen började arbetet: »I följe med Svenska

Kyrko-Rådet Jakob Bengtson och Conterfejaren Herr Gust. Hes-

selius, bror til Sal. Mag. Andreas och Samuel Hesselius, hvilka

bägge varit kyrkoherdar i Christina i Nya Sverige, och til Fram-

Fauna och Flora 1912. Haft. 4.
\ \
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ledne Provincial-Medicus uti Nerike och Wermland Doct. Joh.

Hesselius, spatserade jag i dag [den 15 sept] omkring i Staden,

at bese den samma, samt på fälten strax där utanföre. Jag

fann, det jag nu var kommen i en annan verld; ty hvart jag

på marken kastade ögonen, mötte mig mast öfverallt sådana

växter, dem jag ej kände, och hvilka arter (species) jag aldrig

sett förut. Blef jag varse något trä; så måste jag stanna, och

fråga mina följeslagare, hvad det kallades. Den första ört, som

likasom bad mig vara välkommen, eller den ögonen först föllo

på, var en Andropagon, eller af Gräs-slägtet, den delen af örte-

kunskapen, som jag haft mit största nöje med. Jag grufvade

mig, huru jag skulle gå i land med, at taga reda på så mycket

nytt och obekant. Tvenne de första dagar användes, at bara

gå och gapa på växterna, utan at våga mig ihop med dem til

någon närmare bekantskap.»

Med Philadelfia som hufvudkvarter och under talrika längre

och kortare resor inom kringliggande områden, motsvarande

östra delarna af nuvarande staten Pensylvanien samt inom sta-

terna New Jersey och New York, studerar han grundligt denna

trakts naturbeskaffenhet, dess fauna, flora och geologi, men

äfven dess folk, både urinvånare och inflyttade af olika slag,

samt dessas seder, bruk och lifsförhållanden. I ^U år vistas

han här nere, men 31 maj 1749 bryter han upp på allvar och

beger sig norrut till Kanada. Dels landvägen, dels sjöledes

styr han då kosan till New York, dit han ankommer den 3

juni, där han dock redan förut varit på en särskild expedition

under hösten. Den 10 juni bryter han upp härifrån och fort-

sätter uppför Hudsonfloden till Albany, som »är den förnämste,

åtminstone den förmögnaste stad näst Nya York i Nya Yorks

Höfdingedöme». Någon jättestad var den emellertid ej, ty i

storlek var den ungefär som > Mariaestad i Wästergyllen». Det

var då små förhållanden äfven i Amerika. Staden är intres-

sant, men folket kanske ännu mer; det var holländskt blod,

och den holländska renligheten, idogheten, men äfven sparsam-

heten satte prägel på lifvet. Tack vare öfvermått af den sist-

nämnda egenskapen voro invånarne lång väg beryktade för
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sin omåttliga snålhet. »Där skulle ogörligen någon jude kunna

lefva, utan Albany-folket skulle otvifvelaktigt genom scliack-

rande utmärgla honom, fast han aldrig så väl förstode konsten

att skinna. Staden beskrifves och folket skildras som vanligt;

det är ekonomie professorn, som herskar i städerna. Det enda

djur, som omnämnes, är ett slags små insekter, »tör hända

Monoculi, eller Kringlare», som funnos öfver allt i dricksvattnet.

»De voro 1 '/2 å 2, ja somliga mot 4 lin. geom. långe, ganska

smale, af blek eller ljus färg. Hufvudet svart, tjockare än den

öfriga delen af kroppen. Stjerten tveklufven, och hvardera

grenen slöts med ett ganska litet svart klot. När de simmade,

kastade de sig af och til uti spiraler, nästan som de första

grodungar.' Efter allt att döma är det endast mygglarver det är

fråga om, ehuru det förefaller egendomligt, att dessa äro okända

för Kalm. »Skall Punch göras med detta vatten, bör den vara

mycket stark», råder han, »om dessa kringlare annars skola

dö däraf!»

Albany var den engelska gränsstaden mot franska Kanada,

och den 21 juni »reste vi i HErrans namn ifrån Albany till Ca-

nada. Vi hade 2:ne karlar, som skulle föra oss fram til den

första Franska orten, som var Fästningen Fort St. Fredric,

hvilken af Ängelsmännerna kallas Crownpoint. Desse karlar

skulle hafva därföre i betalning 5 Pund New Yorks penningar

hvardera, som är ungefär 25 Plåtar i vårt mynt, utom det, at

jag dessutom skulle hålla dem både fram och tilbaka fritt

med mat och dricka.» Floden var här ej segelbar för annat

än småbåtar, och man måste nöja sig med ett par kanoter,

i hvilka bagaget forslades, »och wi ginge på landet bredevid, att

desto nogare få bese det samma, och dess Naturalier.>^ Det

gick ej fort på detta sätt, och då man efter några dagar kom

till ett nästan uttorkadt högt vattenfall, kunde kanoten ej dragas

uppför detta; »vi måste därföre lämna vår Canoé här, och bära

våra saker med oss öfver land, genom en ovägad skog och

vild ödemark, ända till Fort Anne vid ån Woodereek, som var en

väg ungefär af 7 eller 8 Svenska mil, hvilket ej ringa mattade

oss i denna starka hettan. På somliga ställen hade vi ej an-



104 FAUNA OCH FLORA

nan utväg at hjelpa oss öfver djupa åar, än hugga omkull

höga trän, som växte på stränderna, och fälla dem öfver ån samt

på dem hjelpa oss öfver huru vi kunde. — Landet, där vi hela

denna eftermiddag vandrade fram, var mast jämt, utan bärg

och stenar, allerstäds öfverväxt med hög och tjock skog: öfver-

allt låg fullt af stora nedfallna trän; emedan skogen här kom

ingen til nytta. Om följande natten lågo vi i skogen, och

voro nog plågade af Mygg, Knott, Skogs-löss, samt sofde i stor

fruktan för allahanda ormar.» Ändtligen var man dock framme

i Fort Anne, som emellertid under senaste kriget mellan Frank-

rike och England blifvit raseradt. Af bark af den hvita almen

gjorde de sig här en ny båt, i hvilken man fortsatte uppför

floden, och efter 12 dagars besvärlig resa kommo de på mor-

gonen den 2 juli fram till Fort St. Fredric, »hvarest vi med

all ynnest blefvo emottagna af Commendanten, Möns. Luisignan.

Bemälde herre var nu en man om 50 år, genom god, väl stu-

derad, hade rest mycket här i landet och hade altså noga

kunskap i åtskilligt hvad dess tilstånd beträffade.» Fortet låg

på en bergsudde vid södra ändan af sjön Champlain, och de

14 dagar, som man här måste vänta på båt och på vind,

användes till färder kring sjön och botaniserande utefter dess

stränder. Den 19 fortsattes färden på en jakt till Fort St. Jean,

beläget vid andra ändan af sjön och därifrån efter ett par da-

gar dels landvägen, dels i roddbåt utefter St. Lavrencefloden

till Montreal, dit man ankom den 24 juli. Där hade ryktet »at

någre Swenske, et Folkslag, som de endast förr hört talas om,

men aldrig sett, skulle komma i dag», samlat massor af folk

att ta emot dem vid stranden. Man blef utmärkt väl mottagen,

och den franska artigheten förnekade sig ej heller här, så långt

borta i obygderna. Guvernören hade order att på allt sätt hjälpa

främlingarna; allt hvad de behöfde skulle kostnadsfritt tillhanda-

hållas dem, och alla resor »skulle ske på Hans Kongl. Maj:ts

kostnad i Frankrike». Staden, som redan då var en viktig ort

i Kanada, beskrifves och lefnadssättet skildras: »Fruentimret

såg här väl ut; de voro belefvade och ärbare med en liten

oskyldig frihet: gingo om Söndagarne mycket granna klädde,
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mäst på samma sätt som vårt Svenska Fruentimer. Om söck-

nedagarne prålade de väl ej så mycket; dock voro de altid ganska

mone om, at utkrusa hufviidet, hvars hår altid var lagt i lackar

och pudradt, samt utsmyckadt med allahanda gläntsande och

glittrande saker, likasom det varit fullsatt med Diamanter och

dyrbara stenar. Deras hvardagskläder voro en liten nätt tröja,

samt en hel stackot kjortel, som räckte til halfva benet, och

ibland ej dit, nästan som de däruti tagit seden af Wilskornas

helt stubbota kjortlar. Skoklackarne voro hel smale och ganska

höge, at det var undran värdt huru de kunde gå på dem. Uti

hushållssysslor öfverträffade de vida de Ängelska qvinfolken,

iivilka (at säja rena sanningen) hafva den frihet sig förundt,

at de fått hvälfva all hushålls-bördan på manfolken, och således

ofta kunna sitta hela dagen på en stol med händerna i korss;

utan at behöfva arbeta.»

På en med 10 soldater bemannad större slup roddes Kalm

den 2 augusti längs floden ned till Kanadas hufvudstad, Que-

beck, dit han ankom den 5. Här bor generalguvernören öfver

Kanada samt biskopen, .och »näppeligen lärer någon Biskop,

utom Påfven, ännu haft et vidsträcktare land; men hans ande-

liga får, som höra hans röst, äro något längre från Quebec,

ganska få, och ofta det ena öfver 100 mil skildt från det

andra.» Staden är starkt befästad, idkar liflig handel och är

af franska regeringen på allt sätt gynnad, för att den måtte

blomstra upp till täflan med de sydligare, engelska städerna.

Kalm blir äfven här mycket väl bemött och får till och med till-

träde till stadens båda nunnekloster, hvilket var en hedersbe-

visning, som ytterst sällan gafs åt manfolk. Jesuiterkollegiet,

prästseminariet, stadens sju kyrkor, sjukhuset, slottet och an-

nat sevärdt besökas och beskrifvas. Särskildt intryck göra de

ståtliga katolska ceremonierna, och den 15 augusti få främ-

lingarna vara med om en högtidlig kyrkofest, som firades till

åminnelse af Jungfru Mariae Himmelsfärd, en fest, som detta år

var ovanligt ståtlig, då den nye generalguvernören öfver Ka-

nada just denna dag höll sitt intåg i staden och hälsades med

allahanda högtidligheter.
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Hela augusti och ett godt stycke in i september ligger Kalm

kvar på denna intressanta ort. Han får följa med på ämbets-

männens resor och gör själf sådana åt olika håll för studier

i det här ännu obrutna urskogsområdet. Folket omkring be-

står af kristnade Huron-indianer, och till deras byar styr han

gärna kosan. Där var mycket att se och beskrifva. Den 11

sept. lämnar han emellertid Quebeck och återvänder till Mont-

real. »Herr General Gouverneuren Marquis La Jonquiere, som

likaledes ökat ynnest på ynnest mot mig, hade låtit lämna mig

en af konungens båtar tillika med 7 man, hvilka skulle ro mig

till Montreal.» Mot strömmen var rodden besvärlig, och »nöd-

gades vi på somliga ställen låta karlarna gå på stranden och

draga båten , men den 15:de var man framme, och här är Kalm

ännu den 5 oktober 1749, med hvilken dato den sista af de

tre hittills publicerade delarna af hans reseskildring afslutas.

Dessa från trycket utkomna delar skildra dock ej ens hälf-

ten af hans vistelse i Amerika, ty först i början af år 1751

lämnar han det stora, för honom då så kärt blifna landet. Trots

egna och andras ifriga bemödanden blef det nämligen efter

hemkomsten omöjligt att få förläggare till mer än en del af

reseskildringen. Det öfriga kom aldrig att tryckas, och äfven om

en del af detta genom, som det tycks, en ren tillfällighet räddats

från förintelse, har dock det mesta antagligen förstörts. I den

förut omtalade, särdeles intressanta inledning, som föregår den

i Helsingfors pågående omtryckningen af Kalms resa, får man

en lefvande inblick i hur svårt det den tiden var att få dylika ar-

beten tryckta. Manuskript till fortsättningen, som beräknades

skulle taga ytterligare två delar, var färdigt, men alla förhopp-

ningar gäckades, och Kalm dog 1779 utan att få se sin önskan

uppfylld. Det färdiga manuskriptet gick antagligen förloradt vid

den stora brand, som 1827 förstörde en stor del af Åbo Akademis

bibliotek, men nu har, som författaren till nämnda inledning,

bibliotekarien dr. G. Schauman, omtalar, Kalms noggranna

dagboksanteckningar fram till början af 1850 helt oförmodadt

återfunnits, och det är meningen att i en 4:de del utge dessa,

bildande en intressant fortsättning på de tre förut publicerade
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och Ull under omtryck varande delarna. Det blir dock ett helt

år af resan, hvaröfver man ej har någon skildring.

En liten kort resumé öfver arbetet under denna tid får

man emellertid af Kalms eget företal, och äfven en och annan

detalj har man reda på genom en del bref och afhandlingar.

Om den nämnda tidrymden heter det i företalet: »Kom litet

för Jul [1749] tilbaka til Nya Sveriget. Hvad växters frön

denna Sommarn blifvit samlade, sändes alla, samma Vinter, hem

til Sveriget. År 1750 besåg jag Västra delen af Pensylvanien,

en stor del af sjökanten i nya Jersey, lämnade sedan Jung-

ström denna Sommarn qvar i Pensylvanien, at samla allehanda

växters frön, medan jag allena genomfor Nya Yorck, reste öfver

Blåa Bergen till Albany, så upp för Mohaks flod, och vidare

genom de bekanta grymma Irroquoirs land; nämligen Moha-

karnas, Oneidernas, Taskarorernas. Onoridagernas och Kaju-

gernas; sedan öfver den stora sjön eller inländska hafvet On-

tario ända til det märkvärdiga Niagara fall, som väl får räknas

bland de största märkvärdigheter i Naturen. Därifrån skedde

Resan om Hösten tilbaka öfver en annan del af Blåa Bärgen

tils jag uti October kom åter til Philadelphia. Ar 1751 den 13

Febr. lämnade vi Philadelphia. Den 16 stego vi ombord vid

Nev/ Castle, at gå hem til Europa. Den 18 ejusd. såg sista

gången America och tilstår, at det skedde med en mer än

stor sveda, at jag skulle så snart lemna det; emedan der var

så otaligt mycket ännu i alla 3 Naturens Riken af mig osedt

och obeskrifvit, som jag nödgades lemna åt andra.»

Var vistelsen i England föga gifvande för Kalm som zoo-

log och botanist, så ger Amerika dess mer. Såväl växter som

djur voro till stor del alldeles nya för honom, och det är knap-

past en dag, som han ej har något att förmäla om dylika ting.

Svårigheten här är blott att bland det rika förrådet utvälja

hvad som kan vara mest förtjänt däraf. Ofta ha hans med-

delanden endast kuriositetsintresse, — en stor del äro, som ju

är att vänta, berättelser, han hört af andra mer eller mindre till-
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förlitliga personer — men mycket är också egna iakttagelser;

och mycket af dessa vore värdt en utförligare återgifning än

som här kan bestås dem. Som vanligt lämnar Kalm sina med

delanden i kronologisk ordning utan något försök att ge en

öfverskådlig bild öfver landets djur- och växtvärld, och han

sammanfattar ej ens på samma ställe, hvad han inhämtat om

en särskild form, utan hvad han har att meddela finner man

inströdt här och där, och samma art behandlas ofta på många

olika ställen. Detta är ju också från hans synpunkt ett alldeles

riktigt förfarande; reseskildringen var afsedd för hela den bil-

dade allmänheten, ej endast för specialisterna; för dessa hade

han tänkt sig ett helt annat, vetenskapligt arbete, hvaraf vissa

delar äfven funnos utarbetade i de i Åbo nyligen återfunna an-

teckningarna. För öfrigt behandlades dylika frågor i de många

dissertationer och afhandlingar, som han tidvis utgaf och som

delvis igenfinnas i K. Vet. Akad. handlingar.

Af däggdjuren är det naturligtvis rofdjuren, som mest in-

tressera. Som farliga röfvare ha de alltid vetat göra sig kända

och omtalade. »Björnar finnas här upp i landet til en täm-

melig stor myckenhet, och göra ofta skada», dock sades »de

Amerikanska Björnar ej vara så grymme och farlige som de

Europeiske.» Det är naturligtvis den lilla svarta beskedliga

baribalen, som afses. Redan nu är han tämligen sällsynt kring

Philadelphia, men »En gammal svensk, Nils Gustafson, en man

af 91 år, sade at i hans barndom var här fullt af Björnar; dock

gjorde de sällan skada på kreaturen.» »Af Vargar finnes i dessa

länder 2:ne varieteter, som dock tyckas vara et och samma

slag, nämligen en art, som är gulaktig eller närmare ljusgrå och

den andra svart eller hel mörkbrun. Alla gamle Svenskar berät-

tade, att i deras barndom, och än mer vid de Svenskes första

ankomst hit i landet, fans här ganska mycket Vargar, så at

man ofta då hörde dem tjuta och ulfva hela nätterna. De

gjorde ock ofta skada på får, svin och annan ung och små

boskap. Men sedan den tiden hafva de så försvunnit, at nu

sällan här på orten [Philadelphia] höres af någon, och än mindre

at de göra någon skada.» Det är en mycket nära släkting med
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vår varg, och de af Kalm omtalade formerna uppställas ofta

som blott färgvarieteter af dcmia, ännu i dag spridda öfver

största delen af Nordamerika från Mexico upp till Grönland.

Artens raska försvinnande frän Philadelphia-trakten, där den

dåtida obetydliga odlingen snarare bort bereda honom fördelar

än olägenheter, påminner om hvad som skett med vår varg,

hvars hastiga fördrifvande långt mot norr är ett ännu oför-

klaradt faktum.

»Af Räfvar tinnes uti de Ängelska colonier enkannerligen

2:ne slag, nämligen de grå och de röda.» De sistnämnda äro,

som Kalm också säger, ingenting annat än vår vanliga art, de

andra åter kallas af Fransoserna i Canada Virginiska Räfvar-».

Det är den öfver alla de sydliga och mellersta staterna allmänna

grdräfven ' Urocyon cinereo-argentatiis., som här menas. Den röda

uppgafs vara inkommen från Europa, enligt en version öfver

isen norrut, enligt en annan åter hade den blifvit direkt införd

af en för räfjakt passionerad engelsk invandrare. Den grå an-

sågs ej så skadlig som den röda; då för den senare betalades

2 skillingar Pensylvaniemynt skottpengar, fick man sålunda

ingenting för de grå, ehuru äfven de »hålla nog illa hus med

höns, ankor, gäss och kalkoner, när de kunna komma åt».

Bådas skinn användes som pälsverk och betingade ett pris af

2'/2 skilling. Af det amerikanska gräfsvinet (Taxidea ameri-

cana) fick Kalm ett skinn, men »jag kunde ej af skinnet finna

någon skilnad mellan dessa och våra gräfsvin i Sverige». De

likna ju också hvarandra mycket till det yttre, ehuru i synner-

het tändernas beskaffenhet göra, att de föras till olika släkten.

Minken ( Putorias vison) än allmän till och med inne i

Philadelphia vid skeppsvarfven, »där de äro råttornas gryme

förföljare». Kalm lyckas dock aldrig själf få se de försiktiga

djuren, men alla känna dem, och man får en liflig skildring af

deras vanor och deras röfverier i hönshus och ankgårdar.

Skinnen gälla »20 pence å 2 skillingar alt som de voro stora

til; masta delen af dem sändas öfver til Ängland, hvarifrån de

sedan skickas til andra länder».

De för Nordamerika så karakteristiska rofdjuren, stinkdjuret
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och sJLibben bli, som hittills okända företeelser för den svenske

zoologen, alldeles särskildt föremål för hans intresse och om-

nämnas flerfaldiga gånger. Om stinkdjuret heter det bland an-

nat: »Polcat kallades af Ängelsmännen härstädes et fyrfotadt

djur, hvilket finnes nog allmänt ej allenast i Pennsylvanien

utan ock längre både til norr och söder i Norra America. Uti

New Yorks Province kallas det gemenligen Skänk. De Svenske

här i landet kallade det Fiskatta af den oliderliga stank den

ibland gifver ifrån sig, hvarom strax nedanföre.» Kalm be-

skrifver sedan djurets egendomliga utseende och lefnadssätt,

mest naturligtvis efter hörsägner, men han kom dock själf fler-

faldiga gånger i beröring med den ingalunda trefliga varelsen

och ger lifliga skildringar däraf. »En sådan katt kom en natt

om vintern 1749 helt nära til gården der jag vistades, tvifvels-

utan lackad efter et dödt lam, då den, vid det hundarne jagade

efter honom, gaf ifrån sig en så vedervärdig och genomträngande

stank, at jag näppeligen annat visste, der jag låg i sängen, än

at jag skulle qväfjas bort; kona ramade helt högt deraf.» En

annan gång hade en dylik gynnare »practiserat sig in i vår

källare; men utan at någon den ringaste lukt kunde kännas

deraf (ty de gifva ej ifrån sig denna stygge lukten annars, än

då de blifvit retade eller förföljde). Pigan märkte några dagar

i rad at någon i källaren gjort skada på köttvarorna.» Hon

täpper till alla gluggar, och då hon en natt vaknar af alarm

därnere »går hon dit ner, får i mörkret se et djur med 2:ne

gläntsande ögon, brinnande som eld, det hon ändtligen slår ihjäl,

men innan Polcatten satte lifvet til parfumerade han så källaren,

at pigan icke allenast blef sjuk deraf i fem dagars tid, utan

bröd, kött och andra matvaror blefvo så bortskämda och illa

stinkande, at vi ej kunde nyttja det minsta deraf.»

Om racoon, som Kalm med det engelska namnet alltid kallar

sjubben eller tvättbjörnen, som vi lärt oss kalla honom, får man

på den tidens praktiskt zoologiska metod först veta hvad allt

han kan användas till. Köttet ätes som skön mat, af skinnet

göres hattar, lika goda som bäfverhattar, svansen blir till boor,

och »os penis brukas at påta och ränsa tobakspipor med».
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Ingenting är, som ej har sin nytta med sig. Men man far ilfven

veta litet om hans lefnadssätt. Han har sitt bo i ihåUga trän,

hvarifrån han först om natten vågar sig fram för att få litet

till lifs. »Hans mat är åtskillig slags frukt, såsom Mays, medan

axen ännu äro blöta. I trägårdar gör han ofta stor skada på

äpplen, Castanjer, Plommon och Willa Windrufvor äro bland

hans beiiageliga rätter: kan han komma öfver foglar eller foglebon

så glömmer han bart all barmhertighet. 1 hönshus är han en

farlig gäst.» Han jagas med hundar och fångas med giller och

fällor »i hvilka gemenligen sättes et stycke af en höna, fogel

eller fisk til bete.»

I en förteckning på skinn, som i Montreal voro vanlig han-

delsvara, nämnas utom nu omtalade rofdjur äfven lodjur,

utter, mdrd och »Pichon du sud, som tyckes vara antingen en

art af Kattlo eller ock ett Pantherdjur» samt Plchon du Nord,

»torde vara det djur, som finnes vid Hudsons vik, och af Ängels-

männen kallas Wolverinne», d. v. s. den amerikanska järfven,

som är alldeles lik vår.

Amerikas storvildt, bison, talas flera gånger om under be-

nämningen y>villa oxar och kor». De funnos ej kring Philadelphia

men väl söder, väster och norr därom; särskildt i södra Ka-

nada »finnas de i stor myckenhet och hafva där varit från ur-

minnes tid». Själfva djuren får Kalm visserligen ej se, men

hudar och horn får han ofta i händerna. »Huden var stor som

en vår största oxhud, men mera hårig. Håren mörkbruna, eller

mast af samma färg som et brunt Björn-skinn. — — — Köt-

tet skal täfla med det bästa Ox-kött i behagelig smak och

fettma. — — — Desse och flere egenskaper, som den har

med och framför annan hemtamd boskap, har bragt en och

annan här på orten på den tanken, at försöka at göra den tam,

då en ej allenast kunde hafva ofvannämnde förmoner, utan som

de ock äro starkare, än annan boskap, torde det komma ganska

väl till pass vid åkerbruket. De hade därföre flera gånger för-

skaffat sig små kalfvar däraf, dem de i Quebec och annorstäds

födt up bland den andra tama boskapen, hvilka lefvat 2, 3 å

4 år, men sedan gemenligen dödt bort: och oaktadt de dag-
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ligen sett folk, har ändock altid varit något vildt och otamt hos

dem, så at de beständigt varit mycket skygge, rest öronen,

stått och darrat, eller sprungit mycket yrt, så at de ej ännu

påfunnit konsten at göra dem tama.» Och som bekant har

det ej heller trots många försök lyckats senare tiders folk att

på detta sätt rädda det ståtliga djuret från undergång.

Ett annat stordjur, som särskildt intresserar Kalm, och som

han föresatt sig att ta litet närmare reda på, är Moose-deer.

Man visste då i Europa ej, hvad detta var för ett djur, utan

trodde, att det skulle vara något riktigt oerhördt. Man hade

till och med tänkt sig, att det skulle vara den irländska jätte-

hjorten, som här bibehållit sig bättre än i Europa, och en del

geologer ville häri se ett stöd för teorien om en tidigare för-

bindelse mellan Europa och Norra Amerika. Kalms undersök-

ningar ge dock blott negativt resultat, higen vet något om ett

dylikt sagodjur, och Kalm slutar sitt resonemang om denna

fråga med följande alldeles riktiga förmodan: »Men som här fin-

nas Elgar, hvilka lära vara de samma med våra Svenska, eller

en variation deraf, och man understundom råkar någon, som

är tämmeligen stor, så torde sägnen om de ofanteligen stora

djur i Norra America med faseligen stora horn fått sin upp-

rinnelse deraf.»

Af giiagarna är det naturligtvis först och främst bäfvern

man väntar få höra något om. Kalm har äfven åtskilligt att

berätta om den egendomlige byggmästaren, som dock för den

tidens européer ej var en så sällsynt företeelse som för nu-

tidens. »Om Bäfrarnas konst at bygga sina dammar och hus

är redan så mycket, och af en del väl- skrifvet, at det är onödigt

nu förnöta tiden därmed.» Han fanns ännu, ehuru mycket säll-

synt, i Pennsylvanien, men längre bort från odlingen är han

fortfarande allmän. I Kanada hade sålunda Kalm svårt att

komma fram mellan Fort Anne och S:t Fredric för de många

starka bäfverdammarnas skull. Den hejdlösa förföljelse, som

de intressanta djuren öfverallt undergått, rasade nu här som

värst. »Flera skepp gå årligen härifrån till Europa, lastade

til stor del med Bäfver-skinn. Fransoser och Ängelsmän täf-
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lade med hvarandra, at väl betala Willania lör dem." Äfvcii

bäfverköttet var omtyckt, särdeles under fastan, då bäfverkött

fick ätas, »ty Hans Helighet Påfven har uti sit Systeme, på

sätt som många af de gamla zoologi fört Bäfvern bland fiskarna.»

Kalm låter litet ironisk öfver denna villfarelse, men själf tror

han fullt och fast på den gamla historien om bäfvern som ifrig

fiskare.

Harar hade man i Kanada »af i det nogaste samma slag

som våra Svenska: om Sommaren gråbruna, om Wintern snö-

hvita > men nere i Pennsylvanien äro de »altid både vinter och

sommar ungefär af samma grå färg, som vare Nordiske om

sommaren.» Det är den ytterst skiftande i många varieteter

uppträdande Lepus americamis det är fråga om. Råttor och

möss var det lika godt om som i gamla världen, och efter hvad

Kalm tror sig förstå äro de inhemska och ej som påståtts in-

förda från Europa. Ekorrarna, som i Amerika äro så talrika,

ha särskildt ådragit sig hans uppmärksamhet. Han omtalar

Grå Ickornar, som »Herr Catesby beskrifvit och med lifliga fär-

gor afritat i dess Natural History of Carolina Vol. II p. 74 tab.

74», -»Flygar-lckorn, hvilken lärer vara alldeles densamma med

den vi hafva på somliga orter i Finland», samt till sist de små

jordekorrarna eller Rösselvisslan, som de här kallades af de

Swenske. Särskildt den första och den sista arten beskrifvas

mycket utförligt både till utseende och lefnadssätt. Grå ekor-

rarna (Scinrus cinereus) äro genom sin myckenhet stora skade-

djur i synnerhet på majsen. »Ofta komma de til många hundrade

på en gång til mays-landen, och kunna ibland på en natt nästan

aldeles ödelägga en bondes hela årsväxt; därföre är i Maryland

en och hvar landtman förbunden, at årligen uppvisa 4. Ickornar,

som han dödat», och i Pennsylvanien utdelas i skottpengar 3

pence för hvarje ekorre; men så talrika voro de, att kommu-

nerna höllo på att göra bankrutt för denna saks skull. På en

sammankomst, som 1749 hölls i Philadelphia, framdrogs, att

man gett ut ej mindre än »8000 Pund i Pensylvaniepengar.

Det är i våra penningar ungefär 40000 Plåtar.» »Mången, i

synnerhet af ungdomen, öfvergåfvo allt annat arbete och lupo
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endast i skogen, at skjuta Ickornar. Regeringen blef derföre

nu nödsakad at ändra samma lag från 3 pence til hälften mindre

för hufvudet.» Ej mindre intressanta äro jordekorrarna eller

de i Förenta Staterna så väl kända chipmunkarna (Tamias

striatus). Ett bo som en svensk funnit i en jordbacke, be-

skrifves och ritas upp. Från en lång hufvudgång gick åt

båda hållen sidogångar, som slutade hvar och en med sin håla,

fyllda med olika läckerheter. I en låg »en stor hop af utvalda

Ollon utaf den hvita Eken, som Rösselvisslan samlat til sin

vinterföda». I en annan majs, i en tredje hickory-nötter och

»ändteligen alrainnerst låg en samling af sköna och utvalda

Castanie Nötter til par hattkullars fyllnad, dem ofvannämnde

Swensk och hans Kamrater gjorde sig en god måltid af.»

Bland öfriga däggdjur, han mer eller mindre utförligt om-

talar, må blott nämnas hjortar, af hvilka en tam hind fanns på

en landtgård i New Jersey, desmanråttor och mullvadar, hvaraf

han också hade lefvande exemplar att studera. Beskrifningen

tyder på att det verkligen varit någon af de nordamerikanska

muUvadarna han haft framför sig, men ytterst egendomlig är

uppgiften, att »allehanda matdugsna rötter äro i synnerhet dess

föda.»

Om fåglarna säger Kalm, att de »flögo allestädes i sko-

garna i myckenhet. Jag såg dem ock, i synnerhet de smärre,

allestädes löpa ned på marken i buskarna, utan att vara sär-

deles rädda.» Detta gäller särskildt fågellifvet i New Jersey,

men får väl äfven anses passa in på Pensylvanien. Om Ka-

nada heter det däremot: >Foglar sades ej finnas här til någon

myckenhet, och de, som om Sommaren äro här, fara sin väg

mot hösten. Om vintern skola här näppeligen ses andra fåglar

än Snöripor och bruna Rapphöns samt Korpar. Sjelfva Krå-

korna våga sig ej at här försöka vintern, utan fara äfven sin

väg om Hösten.»

Särskildt ha de små glänsande kolibris slagit an på nord-

bon, och det är med fullständig entusiasm han ingående skild-

rar dessas lefnad. De äro flyttfåglar i Pennsylvanien, men om

sommaren finnas de i myckenhet i trädgårdarna, »och kan väl
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ej vara något n()jsaniniare at se än dessa sma kvicka kräken tlyga

som Bi vid blommorna och suga saften ur deras djupa blomster

med sina långa smala näbbar.» Med förkärlek uppsöka de

blommorna af en Moiiarda-art, en verticillat med blommorna i

kransar, och »det är då roligt at se, hur de sticka näbben först

i en blomma, så i den dernäst, och så rundt omkring hela cir-

keln eller verticillen, och när de det gjort, flyga de til en an-

nan ört och fortfara på samma sätt. higen kan tro som ej

sett det, huru snart de haft sit lilla hufvud i alla blommorna

på en ört. Under det de så flyga och suga Honungen ur blomstren,

sätta de sig aldrig på blomman eller örten, utan de äro i et

beständigt flygande som en humla, hålla sina fötter bakåt krökte,

och gå vingarna så fort, som en spinnråcks rulle. > Ett bo, som

Kalm undersökte, höll inuti knappt fmger diameter och bestod

af »en brun och ganska mjuk materia, som synes vara den la-

nugo eller ludd och ull, som är på bladen af Verbascum mas

latif. lut. C. B.:. Utanpå var det »öfvertäckt af den gröngrå

Lichen, som finnes på alla gamla gärdesgårdar och trän.»

Intressanta äro också hans meddelanden om vandrings-

dufvorna, hvilka nu för tiden, trots att de förr funnits i all-

deles oerhörda massor, äro alldeles utrotade. Både i Pennsyl-

vanien och Kanada kommo de tidtals i så obeskriflig mycken-

het, att Kalm undrar, om man ej i dem hade den hemliga

orsaken till »att träden hördes braka och falla omkull mast

hvar afton och hvar natt, då vi lågo här i villa skogen [uppe

i Kanada], fast det ofta var det alralugnaste väder, så at ej en

fjäder kunde röras. Köttet var ;det välsmakeligaste, som kan

gifvas af fogelkött> , och är det detta som varit orsaken till de

förskräckliga blodbad, som anställdes, så snart de tröttflugna

massorna under sina vandringar slogo sig ned för att hvila.

Kråkor finnas, som äro mycket litet skilda från våra ordinarie

i Sverige. De äro af samma storlek som våra, men mast kål-

svarta. Deras läte eller ljud är dock ej så groft, utan mera

gnällande, och som et medium emellan Kråkor och Råkor.»

Det är Corviis americanus, och likt våra göra de stor skada

särskildt på majsen, hvarför också skottpengar betalts för
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dem, ej mindre än 3—4 pence, »men nu var den lagen afskaffad,

emedan utgifterna blefvo för store.» Svåra skadedjur för majs-

fälten äro också engelsmännens black-birds eller »Mays-tjiifvar,

som de kallades af de Svenske». Två särskilda arter, Agelaius

phoeniceus och Quiscalus quiscula (båda Icterider), beskrifvas

utförligt till och med delvis på latin, och deras härjningar skild-

ras i lifliga ordalag. På sina ställen förekommo de i sådan

mängd, att »när de lyfta sig i höjden, blef skyn och luften ibland

helt svart och mörk. På andra ställen åter, där de betalt 3

pence i skottpengar för dem, voro de tämligen sällsynta, men

där kom i stället en grufvelig myckenhet mask på ängarna»,

och de >;började ångra sig, at de låtit hämden gå för långt emot

dessa foglar, emedan de trodde sig hafva märkt, att dessa Mays-

tjuvar den tiden af sommaren, då Maysen än ej var mogen, för-

nämligast lefde af slika maskar.

Bland fåglar, som mer eller mindre utförligt skildras, är

naturligtvis den vackra kardinalen, som för sin »Ijufliga sångs

skul öfversändes mycket i burar til Ängland.» En annan är

»bldfogeln [Sialia sialis], en liten ganska täck fogel, som prålade

med en högblå färg» och som »af Herr Archiatern och Riddaren

LiNN^ös kallas Motacilla (sialis) supra coerulea, subtus tota

rubra. Syst. nat. T. i p. 12'j». Nordamerikanarnas så beryktade

sångfågel, the mocking bird iMimiis polyglottos), är flyttfågel i

Pennsylvanien. »De kallas Mocking-bird, eller härmande

fogel, derföre, emedan de äro i stånd at ganska likt härma mast

alla foglars läten och sång de höra. De sjunga fört raffel igen,

spela med tusenfalt särskilta läten, hvadan ganska många i

Norra America äro af den tanke, at ingen sångfågel i hela

verlden skal kunna gå up emot honom.» >Hwipperiwill kal-

lades så af de Svenska, och Whip-poorwill af de engelska en

synnerlig nattfogel, som i Norra America låter höra sig mast

hela nätterna igenom. Han är beskrifven och med lefvande

färger afmålad så väl af Herr Catesby uti dess Nat. Hist. of

Carolina Vol. III p. 16 t. 16 som af Herr Edwards uti dess

Nat. Hist. of Birds p. 63 t. 6j under namn af Caprimiilgus minor

Americamis. Af Herr Archiatern och Riddaren LinN/1e;us göres
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han i lOide Edition af Syst. Nat. T. 1. p. 193 til en variation

af vår Caprimiilgas Europceus, eller Svenska Nattskäfva. Han

är ock til skapnad, färg, storlek och åtskilliga andra egenskaper

så lik samma vår Nattskäfva, at en har svårt at skilja dem

åt, men det synnerliga sätt, som den Americanske har, skiljer

honom både från den Europeiska och andra foglar.>. >.Hvarken

höres eller ses han om dagen, utan en liten stund efter solens

nedergång begynner han at ropa sit Hw'ipperiwhipp, Hw'ip-

periwhipp, och håller ut därmed så tätt hela långa stunden,

som göken sit kucku i Europa. ^ Följer så en lång redogörelse

för den af nordamerikanerna välkända nattskärran, hvars rop af

engelsmännen hördes som »Whip-poor-Will
, hvilket betyder

så mycket som slå den fattiga Will, eller basa den arma och

stackars Will.

Mera kort skildras Robin-red-breast, (Meriila migratoria),

»hvilka finnas här [New Jersey] i tämmelig myckenhet hela året

igenom. Han sjunger rätt väl, är ej särdeles rädd, utan hoppar

på marken tätt vid husen.» På vintern kommer ner en »snö

fogel [Jiinco liiemalis] somliga vintrar til den myckenhet som

mays-tjuvar, flyger då omkring husen, sädeslador och i trä-

gårdar och äter de sädeskorn och gräsfrön, som han kan finna

strödde på backarna.» ^Svalor voro iiär i landet af 4 slag,

nämligen Ladu-, Korstens- och Jord-svalor samt et annat, som

Ängelsmännen kallade Martins. Ladusvalor, eller som somlige

af de Svenska kallade dem Hus-svalor, äro Hirundo riistica,

eller de med 2:ne långa fjädrar i stjerten liksom en sax. Desse

finnas öfver hela Norra America, där jag rest; ehuru de til färg

äro mast i alt aldeles lika med våra Europeiska, tyckes det

dock vara någon liten skilnad i sången. Som Kalm säger, är

skillnaden mellan Amerikas och vår ladusvala mycket liten, och

den senare sättes ofta som subspecies till den förra. »Kor-

stensvalonm* äro deras tornsvalor (Chcvtiira pelagica) och kallas

så »däraf, at de göra sina bon i sådana korstenar, hvaruti om
sommaren ej eldas. De göra hela dagen mycket dån i kor-

stenen med sit flygande up och ned, så at det ibland låter som

åskan körde.) Jordsvalorna äro de samma som våra, hvar-

Faiina och Flora 1912. Haft. 4. 12
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emot den fjärde arten »Martins» är en ren amerikansk form

(Procne subis), som ej är så allmän men mycket omtyckt. »Jag

såg på flera ställen, at de med flit låtit bygga små hus af brä-

der utan för väggarna för dem; ty de voro mycket mone om,

at hafva dem vid gården; emedan så snart de blifva varse en

hök eller kråka, drifva de dem antingen bort från gården, eller

gifva de i tid med sit skri och ljud varning åt hönsen, at en

fiende är i nägden, för h vilken de böra vakta sig.» Af hack-

spettar omnämnas ej mindre än åtta arter, men »utförlig be-

skrifning af dem lämnas til et annat tilfälle.»

Rof-foglar, som göra skada på höns och annat hemtamt

fjäder-fä finnas här i myckenhet, och nästan mer än hos oss

i Sverige. De hafva här stor frihet; emedan här på många

ställen ännu är så mycken skog, at de därifrån kunna stjäla

sig på höns och ankor. För rof-fogeln är lika godt om skogen

består af bättre eller sämre träd, endast han där kan hafva

sit skygd. Om nätterna äro de hemtamde foglar i fara för

Natt-uglor, hvaraf här gifves et stort förråd. De uppehålla sig

merendels i kärr, hafva et fult läte om nätterna, och stjäla sig

då ofta på Hönsen, hvilka gemenligen taga sit natt-qvarter up

i Äppel-, Persike- och Kerbärs-träden i trägården, men som de

nu här i landet hålla på at, lika som vi i Sverige och Finland,

med all ifver utöda och göra ända på skogen; så kan däraf

den nytta följa, at desse Rof-foglar därigenom blifva mera

blottade, och dem betagas tilfälle, at så behändigt göra skada.»

Det är någonting för skogssköflare att beakta!

Af hönsfåglar nämner han rapphöns, vilda kalkoner, och

ripor i Kanada. Rapphönsen äro, som Kalm också säger, ej

alls våra, utan de betydligt mindre, allt fortfarande mycket

vanliga »bob-whites» (Collnus virglnianiis), som mera likna

våra vaktlar än rapphöns. Våra tamkalkoner härstamma som

bekant från Nordamerika, där de ännu finnas vilda, ehuru ut-

rotade i östern, men på Kalms tid voro de ännu allmänna i

Pennsylvaniens skogar. De »skiljas nästan i intet annat från

våra tama (utom det de äro villa), än at de merendels äro nå-

got större, samt köttet mörkare, dock mera välsmakligt. När
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någon uti skogen finner deras ägg, och lägger dem under tama

kalkoner, at utkläckas, blifva de deraf framkomne ungar mer-

endels mycket tame.»

Ehuru de trakter, där Kalm vistades, ha en hel del olika

ormarter att uppvisa, nämner han dock endast utförligt två

af dem, skallerormen ocli den stora giftlösa svartormen (Bas-

canion constricton, men om dem, i synnerhet den senare, har

han ganska mycket att säga. Särskildt är det deras af alla

omtalade och af alla bekräftade (?) egenskap att fånga fåglar och

ekorrar genom . förkjusning
, som på det allra högsta intresserar

honom. > Förkjusningen säges ske på följande sätt: ormen ligger

ned på marken under något trä, deri Ickorn sitter. Så snart

ormen fäster sina ögon på honom, fast den ock sitter högst

upp i trädet, är han ej mera i stånd at hoppa bart, utan börjar

då få et särdeles ömkeligt läte, som gör, at eho, som går der

förbi, kan af lätet märka, at ormen håller på at förkjusa honom.

Ickorn hoppar då et stycke up åt trädet, så åter ned; åter up,

derefter längre ned. Hvarvid märkes, at han hvar gång kom-

mer närmare och närmare ned på trädet, och den senare gången

han löper uppföre trädet, hinner han ej så långt up innan han

vänder tilbaka, som den förra. Ormen ligger under alt detta

vid trädets rot och håller ögonen orörlig fästa på djuret, utan

at det minsta vända dem på något annat. Ickorn skrider alt

längre och längre ned, til dess han kommer til ormen, som då

säjes ligga med vidöppun mun, hvarpå han med ängsligt läte

rusar honom i gapet. På liknande sätt beskrifves äfven fåg-

larnas beteende, och både skallerorm och svartorm uppges ha

samma förmåga. Kalm, som ej vet hvad han skall tro om
dessa enstämmiga uppgifter, tviflar dock och försöker med en

naturlig förklaring att hela »förkjusningen endast är ett slags

dödskamp, under det giftet verkar. Men invänder han själf:

svartormens bett är ju ej giftigt. »Andre må därföre nogare

undersöka denna saken .

Två sorters grodor beskrifvas; den ena af dessa var ny

för vetenskapen, hvarför Kalm anföres som auctor för dess

latinska namn, Råna halecina. Den andra var den stora ox-
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grodan, Råna boans, som först skrämde Kalm med sitt väldiga

bölande, så att han trodde att han hade för sig en »arg och

folkilsken tjur». »Deras läte liknar helt noga en oxes eller tjurs

ramande, som blifvit något litet hes», och »de skrala, så at om

2:ne personer stå vid vattudammen, skal den ena näppeligen

höra hvad den andra säger».

Äfven de lägre djuren behandlas stundom ganska utförligt

och i första hand naturligtvis insekterna. Myggorna äro svåra

odjur, och ett annat dylikt är de »yrfän, som aldeles utöda ärt-

åkrarna i dessa länder.» Det är den intressanta ärtbaggen

(Bruchus), som här afses och hvars lefnad ingående och riktigt

skildras. Så när hade Kalm, säger han, blifvit orsaken till

att den kommit in äfven hos oss, då »efterkommande i flere

generationer och på flera orter fått orsak at läsa förbannelser

öfver mig, som åstadkommit så mycken olycka». Han hade

nämligen tagit med sig hem frön af sockerärter, och »när jag

i Stockholm någon tid efter hemkomsten, eller d. 1 Aug. 1751,

öpnade samma strut, fann jag alla ärter iholiga. Et insect i

hvar ärt, tittade ut genom hålet, och somliga kröpo ut at för-

söka et nytt Climat. Jag var glad jag fick i ögnablecket täppa

igen struten, och aftäcka dessa skadedjurs utkomst, och tilstår,

at jag vid strutens öpning och dessa insecters första påseende

blef mera häpen, än om jag deruti funnit en huggorm; ty jag

visste hvad skada kunnat ske mit k. Fädernesland, om endast

2 eller 3 af dem sluppit ut.»

1 ett kapitel om Skadeliga Insecter omtalas »gräslioppon>, af

hvilka en sort »infinner sig här ungefär hvart Hide år uti obe-

skrifvelig myckenhet», vidare maskar pä trärt, gräsmasken, mal,

loppor, (»uti Indianernas kojor och sängar, fans af denna ohyran

der en sådan välsignelse, at jag mente jag legat i sjelfva brin-

nande elden»), sirssor (endast i Kanada), vägglöss hafva ock

ej varit nödbudne, at inställa sig i denna del af nya verlden,

liksom »Toraker eller Brödätare hafva trott, at de icke böra

mer än de förre vara från den nya verlden uteslutne.» »Skogs-

löss», till slut, »är et annat fult pack, som på sit sätt nästan

är värre än alla de föregående. Jag har omständeligen be-



PEHR KAI.M l8l

skritxit dem i Koiigl. Svenska Veteiiskaps-Acad. Handlingar för

år 1754 p. 19 och följande. Dit visar jag läsaren.»

Bin, getingar, flugor, eldflugor, myror, Gryllus, lysmask, Dy-

tiscus, Cicendela, Cimex, Cancer, kräftor, ostron, musslor, binni-

kemask och koraller äro andra djur, som mer eller mindre in-

gående skildras, men här må det nu vara nog med zoologi,

botaniken får ej alldeles försummas. Örtekunskapen var Kalms

hufvudstudium och bedrifves med all ifver i det främmande

landet. Här var han mera på egen mark och behöfde ej heller

så mycket lita till livad andra hade att förtälja. Undersök-

ningsmaterialet var lättare att erhålla, och han hade sina egna

ögon att se med. Det var blott att undersöka och ligga i, och

ligger i gör han med den mest intensiva kraft. Han ströfvar

omkring åt alla håll, samlar hvad som är nytt, framförallt frön

och frukter och hör efter hvad allt växterna kunna användas

till. Det praktiska i vetenskapen var den tiden mycket om-

huldadt. — Allt hade skapats till människans nytta, och då

skulle hon också veta att använda sig häraf. Ett enda exempel

af otaliga på dylik botanisk ekonomi må anföras. Då Kalm

beskrifver en hagtorn-ari (Crategiis fol. lanceolato-ovatis serr.

glabr. ramis spinosis Linn Spec. 4j6; man observere nyttan af

binomenklaturen), säger han, att växten själf kunde användas till

häckar, hvarjämte dess långa taggar »sades brukas, eller kunna

brukas i brist af annat af bönder och andra 1) i stället för

knappnålar, at sätta i skjortor 2) Til Korfstickor 3) Til Tobaks-

stickor, at sätta i Tobaksrullar 4) At påta och ränsa Tobakspipor

med.»

Af alla de massor botaniska rön, som göras, kunna vi na-

turligtvis blott nämna ett och annat, som kan visa, hvad som

särskildt intresserar den tidens botanister. Sedan första häpen-

heten öfver allt nytt lagt sig, tog han genast i, och redan den

17 sept. är han färdig med ett meddelande om y>Trän hvaraf
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skogarna omkring Philadelphla nu bestå} Til nöje för dem,

som hafva lust at veta, hvad slags skogar på denna orten äro,

och om de hafva samma slags trän, som våra, eller äro mycket

skilda, vil jag här införa en liten Förteckning på de Trä-slag,

som växa willa uti skogarna i negden omkring Philadelphia.

Jag utesluter här sådana arter, som endast växa til hel små

buskar, och aldrig större. Den ordning jag här vil följa, skal

blifva efter myckenheten af hvart slag, så at det trä, som fin-

nes här i största myckenhet, skal få främsta rummet, och så

följakteligen; och det, som är här mycket sällsynt, och hvaraf

jag på negden vid denna Staden endast funnit et eller annat

stånd, skal blifva det sista eller ibland dem.» Denna förteck-

ning, som torde vara »til nöje» äfven för nutidens botanister,

har följande utseende:

Hvita Eken (Quercus alba Linn. Sp. 996: 10) i god jord.

Svart Ek (Quercus rubra Sp. 996:9)

Spansk Ek (variet. prioris)

Hickery, en art valnöt (Juglans alba Sp. 997: 2). Af denna finnes här 3 å 4 sär-

skilda varieteter.

Rubus occidentalis. Linn. Sp. 493 eller Amer. Björnbärsbuskar.

Lönn med röda blommor (Acer rubrum Linn. Sp. 1055) uti kärren.

Sumach (Rhus glabra Sp. 265) i skogar och på högländta skogsängar, samt gamla

åkrar.

Vinrankor af åtskilliga slag, som Vitis. Linn. Spec. 203: 3, 4 samt flera.

Americansk Fläder (Sambucns canadensis, Linn. Spec 269^. Vid gärdesgårdar

och på skogsängar.

Kärr-Ek (Quercus Phellos Sp. 994) uti kärren.

Maji Blomsterbuskar (Azalea lutea Sp. 150) i skogarna på torra ställen.

Tupp-spår-Hagtorn (Crategus crus galli, Sp. 476) i skogarna.

Landt-Blåbärsbuskar, en art Vacciniuni.

Castanie-EM (Quercus prinus Sp. 995) i god jordmon.

Hundträ Cornus florida Sp. 117) mast i all slags jordmon.

Tulipan-trä 'Liriodendron Sp. 535) i hvarjehanda jordmon.

Wilska Kersbär (Prunus virginiana Sp. 473)

Kärr-Blåbärsbuskar, en art Vaccinium, i god jordmon.

Prinos verticillatus Sp. 330 uti kärr.

Vattu-Bök. (Platanus occidentalis. Sp. 999)

Fiskareträ Nyssa Spec. 1058) på fält, backar.

1 Tydligen har dock författaren här gjort sig skyldig till en anakronism, i

det han under denna tidiga dato sammanfört senare anteckningar, ty knappast

är väl möjligt, att han under de två första dagarna, då så mycket annat var att

göra, hunnit så noggrant sätta sig in i traktens växtvärld.



I'l;llR KAI.M 183

Gyllenträ (l.iqvidarnbar st\ racitliia. Spic. 999) viJ vattiigOlar.

Ahl, en variation af vår Svenska, var bara en buske. *

Castanie-Xiä (Fagus Castanea Spec. 997) på åkrar, fält, skogsbackar.

Svart Valnöteträ (Juglans nigra Sp. 997) på samma ställen, som nästföregående.

Rliits radicans Spec. 266. Klef up för trän.

Lönn med Asklöf (Acer negundo Spec. 1056) i kärr och på våta ställen.

Villa Plommonträn (Prunus domestica. Linn. Spec. 4'75).

Hvit Alm (Ulmus Americana. Spec. 226).

Törnbuskar, på låglämJta ställen.

Sassafras (Launis Sassafras. Spec. 371) i lös god sandblandad jordman.

Currants, en art af Mespilus, på lågländta ställen i kärr.

Ask. (Fraxinus excelsior Spec. 1057) på lågländta ställen.

Smilax laurifolia. Spec. 1030. uti skogar, vid gärdesgårdar.

Skedträ (Kalmia latifolia. Linn. Spec. 391) vid norra sidan af backar.

Mulbärsträ Morus rubra. Spec. 986) på fält, backar, vid gårdar.

Det förgiftiga trä. (Rhus vernix Spec. 265) på våta ställen.

Röd Ek, en synnerlig variation af Quercus rubra. Linn. Spec. 996.

Troll Hassel (Hamamelis Spec. 124).

Persinion. (Diospyros Virginiana. Spec. 1057).

Krabbträ (Pyrus coronaria Spec. 480).

Röd En, (Juniperus Virgininana Spec. 1039) på magra, torra ställen.

Spicewood (Laurus aestivalis. Spec. 370) på våta ställen.

Jernträ iCarpinus, Ostrya. Spec. 998) i god jordmon.

Afvenbök (Carpinus betulus Spec. 998) med nästföregående.

Bök (Fagus sylvatica. Spec. 998) i god jordmon.

Butter-niitts trä, en art Valnötträ; på elfsbackar.

Pensjiva>iska Gran, på norra sidan af backar och ned i dälder.

Hummel-Kopp-Björken (Betula lenta Spec. 983 , vid sidan af floder.

Cephalanthus occidentalis. Spec. 95, på våta ställen.

Jersey-Ta.\\ (Pinus Taeda. Sp. 1000) på torra sandhedar.

Sallad-trä Cersis canadensis. Spec. 374, i god jord.

Locust-trä. 'Robinia Pseudo-Acacia. Spec. 722) vid åkrar.

Bäfverträd (Magnolia Linn. Spec. 535) uti kärr.

Lind (Tilia Americana. Spec. 514^ i god jord.

Honey-Locust-tr'å (Gleditsia. Spec. 1056) i god jord.

Nössle-trä (Celtis occidentalis. Spec. 1044) på fält.

Papaiv-tTä (Anona muricata. Spec. 536) i god jord.

Om alla dessa trän förekomma sedan mer eller mindre ut-

förliga skildringar både från botanisk och ekonomisk synpunkt,

och naturligtvis förbigås ej heller buskar och örter, liksom ej

heller trädgårdsväxter. »Härliga trägårdar af åtskilliga slags

fruktträn, som Äplen, Persiker, Castanie-trän, Valnötträn,

Kersbärsträn, Quitten-trän, Vinrankor, med flera ha en och

hvar, äfven Handtverkare, Bönder och Torpare anlagt omkring

de gårdar der de bodde.» Det gäller Philadelphiatrakten; sär-
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skildt äpplen och persikor var det otroligt godt om, »marken

var så öfvertäckt [med persikor] at vi näppeligen funno et le-

digt ställe, der vi kunde sätta foten», och man gick obehindradt

in i hvilken trädgård som helst och plockade hvad smakeliga

frukter man ville ha, utan »at ägarne en gång brydde sig om,

at vända ögonen på oss.»

Af vilda örter och buskar, ej upptagna i den lämnade listan,

må nämnas: Ligustrum, brukades allmänt till häckar »der inga

bångstyriga kreatur fmnas», Phytolacca foliis integerrimis, yt-

terst vanlig. Groblad (Plantago major) kallas af indianerna

Ängländars fot, »de säga at hvar en Europaser går fram, växer

denna efter i hans fotspår», Cassia Cliamcecrista L. sp. 379,

»då en slår till bladen, draga de sig tilhopa lik en planta sen-

sitiva», Verbascum thapsus »de Svenske kallade den öfverallt

Vilsk Tobak; men sades derjämte, at de ej visste om Indianerna

någonsin betjent sig af den samma til Tobak», Gnaphalium

margarltaceam »i grufvelig myckenhet på alla utmärker», an-

vändes allmänt i vaser som vackra eterneller. Datura Strå-

monium växte i otrolig mängd vid alla byar, »Datura tillika

med Phytolacca upfylte här de ställen vid hus, gårdar, vägar

etc. som Nässlor och Chenopodia hos oss i Sverige och Europa»,

ChenopodUim anthelminticum ymnig på torra ställen. »Des

frön brukas öfver alt i Pensylvanien och Nev/ Jersey och gifvas

så åt barn mot maskar, hvartil de äro förträffelige». Sparris

och Portiilaca växte vildt »uti bara lösa sanden, emellan may-

sen»; Talgbiiske (Myrica cerifera), bären äro öfverdragna med

ett vaxartadt ämne, som användes till ljus, tvål och plåster,

Collinsonia canadensis »fans ymnigt uti skogslunder och backar

i god fet jord», utmärkt mot många sjukdomar. Amerikanska

tranbär (Vaccinium hispidulum) äro mycket lika våra och an-

vändes som lingon i »Tortor och åtskilliga andra Bakelser»,

Dracontium foetidum, »stank så illa, at jag näppeligen kunde

examinera dess blomma»; Draba verna blommade den 13 mars

liksom föregående och äfven al och hassel, och den 24 hittades

blåsippor] »uti kärr och på lågländta ställen växte allmänt

Veratrum album, som är en »förgiftig ört», utsädesmajsen stöpes



PliHR KAI.M I 85

i vatten atkokadt på roten af denna växt, (jch då »kråkor eller

andra för Maysen skadclige foglar, vela påta och plåcka iip de

utsådda kornen, blifva de af et eller par korn så yra i luifvu-

det, at de tumla öfver ända, hvaraf de andre blifva rädde och

våga sig ej mera dit.' Hdpniss och kdtniss voro ett par all-

männa växter, hvars rötter indianerna använde som föda, den

förra är Glycine apios, den senare är en Sagittaria och lär en-

dast vara en variation af vår Svenska Sagittaria (sagittifolia)

foliis sagittatis aciitis, Linn. Flor, Svec. 780, 869, ty helaörten ofvan-

för jorden är lik den samma i alt, endast at under jorden bulbi

på den Americanska äro nog store». En tredje dylik matväxt

är Ariim virginicum, kallad taalio, och ännu en var en Oronti-

iim art, hvars frön voro ätliga. Blåbären voro likaledes om-

tyckt föda både af indianer och hvita, likaså smultron, som

dock ej äro så behagelige som våra Svenska; utan mera syrlige.

•»Vilsk Hampa kallades af de Svenska en ört, som växte all-

mänt på gamla åkrar, skogsbackar och högländta skogsängar.

Af Botanicis heter hon Apocynum cannabiniim, se Linn. spec.

213.» Brukades af indianerna till rep, som voro mycket om-

tyckta äfven af de hvite. Lupiniis perennis växte helt frodigt

på utmagra sandhedar och tallmoar, där ganska få andra växter

kunde komma fort» och sades vara mycket omtyckt af bo-

skapen. Kalm tänkte sig nog, att han här hade fått ett godt

förvärf för våra moar, »men jag märkte sedan flera resor med

harm at den [boskapen] ej var så snål på henne som sades,

då den hade något annat til bästa. Uti hungern smakar livad

som förekommer: ingen vil svälta ihjäl.» -»Phlox glaberrima

Linn. växte i tämmelig myckenhet här och där i skogarna och

prålade med sina röda blommor. Den upfylte här de ställen

och den jordmon,som Tjärblomster (Lychnis viscaria) och Lych-

nis dioica purpiirea hos oss i Sverige växa på: På våta ställen

växte Flox macalata Linn. ymnogt upfyld med sköna röda och

ganska välluktande biomor. Denna tog här in de ställen på

lågländta ängar som Lychnis Flos cuculi i Sverige har sit hem-

vist på. Lägger man Bartsia coccinea och Lobelia cardinalis,

samt Monarda didyma til, som alla växa villa här i landet; så
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får man väl här dem, som kunna pråla med den skönaste röda

färg som gifvas kan .

Allt detta gäller de södra orterna. På resan mot norr och

i Kanada är det sparsammare med botaniska meddelanden, men

man får därför ej tro, att Kalms intresse för växterna slappats

af, tvärtom är han fortfarande i ständigt arbete; orsaken är

blott, att han är rädd att i den populära resebeskrifningen

komma med för mycket detaljsaker, som bättre sparas till spe-

ciellt vetenskapliga afhandlingar. »De örter, som jag här i Ka-

nada mast var dag samlade och uptecknade, samt til en del

beskref, går jag nu som förr med flit förbi, och vil ej uttrötta

min läsares tolamod med deras upräknande. Dessutom, om jag

ville införa hit mina mast hvar dag gjorda Botaniska anmärk-

ningar, jämte beskrifningar på hvarjehanda djur, foglar, Insecter,

jord- och bärg-arter, med mera sådant, skulle denna Rese-be-

skrifning hel säkert varda 6 om ej 10 gångor större och vid-

lyftigare, än hon nu blifver. Men hvilken Boktryckare här i

Sverige ville, och utan stor skada kunde med egit förlag up-

lägga en sådan Bok? Jag lämnar därföre alt sådant, som mast

består i torra beskrifningar af de til Historia Naturalis hörande

stycken til en Canadensisk Flora, samt til andra Curas pos-

teriores. — Hvad Canadensiska växterna angår, så får

jag endast här kårteligen nämna: at ju närmare jag i Norra

America kom åt Norr, ju mera började myckenheten och an-

talet af de örter, som hos oss här i Sverige växa vilde, föröka

sig; så at straxt norr om Quebec är fjärdedelen, om ej mera,

af de där vildt växande örter, svenske. En och annan af de

växter eller trän, som hade någon synnerlig nytta eller egen-

skap, vil jag dock något orda om i det följande.» Sådana äro:

Renmdssa (Lichen Rangiferinus), Hallon, Gräs pd hdrdvalls-

ängar, Villa Kersbärsträn, Helleborus trifoliiis, Thuja occiden-

talis. Villa vinrankor, (Vitis Labrusca & vulpina), Aruiido are-

naria, Elymus arenarius, Plantago maritima, Arbutus iiva iirsi,

Myrica gale, Bunias Cakile, Lin, Oenothera biennis och några

andra, som omnämnas vanligen helt kort för någon deras nytta

eller annan för människan viktig egenskap.
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För samma orsaks skull nämnas också de viktigaste här

planterade växterna. En köksträdgård i Quebeck hade följande

godsaker att bjuda på: Hufvildkål, Rödlök (odlades i stor skala)

liksom andra löksorter, Pumpor af flera slag, Meloner, Sallad,

Cichorium, Ärter af flera slag, Tyska och Turkiska Bönor, Mo-

rötter och Gurkor, Rödbetor, Rättikor, Rädisor, Timjan och

Meiram, Rofvor (i myckenhet), Palsternackor (dock ej allmänna).

Rätt få hade Jord-ärtskockor, rPoteter voro icke vanliga (Sola-

num tuberosum) ej heller sa kallade Bermudiske (Convolvulus

Batatas).»

Sin Flora canadensis fick Kalm dock liksom mycket annat,

som han tänkt sig som vetenskapligt resultat af resan, ej fär-

dig, men han fick likväl den glädjen, att hans material i alla

fall kom vetenskapen till godo, då Linnk delvis använde det

som underlag för sina epokgörande arbeten. Också var Kalm

ifrigt efterlängtad af Linnk, när han efter sin långa bortovaro

i maj 1751 kom hem med sina skatter och sina erfarenheter.

»Tag eldbränder och kasta efter Prof. Kalm, att han må

komma oförtöfvadt till Uppsala», skrifver då Linné, och som

en ringa gärd för det kolossala arbete Kalm nedlagt, kallade

han ett par hemförda nordamerikanska trädslag för Kalmia,

K. latifolia och K. angustifolia, i hvilka vi ha en minnesvård,

väl värd att pietetsfullt ihågkommas af såväl svenskar som

finnar. Den är rest till minnet af en man, som genom sitt

trägna arbete gjort det svenska namnet väl kändt vida om-

kring.



Bidrag till kännedomen om de svenska
land- och sötvattensmoUuskernas utbred-

ning i nordvästra Skåne.

Af Harald Muchardt.

•""
'^I^""*liidertecknad, som under en del år gjort tal-

mJ^^lW^^^^m^^^^^ insamlingar i nordvästra Skåne, och där-

i^C^^b^^Mj under påträffat en del nya och konstanta

^^MH^^^fflj lokaler för en mängd arter, har här nedan

^^^Rnfu3nj^illl> bammanställt en förteckning öfver fynden ge-

Wxiam^^^*^!^:Z'':.:fi nom att för hvarje art angifva de olika loka-

lerna, och kunna dessa möjligen vara af intresse för att visa de

svenska land- och sötvattensmoUuskernas utbredning i denna del

af den skånska provinsen. D:r C. A. Westerlund, hvars senaste

arbete utkom för ett kvarts sekel sedan, gjorde i allmänhet

sina undersökningar i den nordöstra delen af Skåne. Då den

nordvästra delen är betydligt annorlunda beskaffad i geologiskt

hänseende och där saknas de rika kalklager, som äro så ka-

rakteristiska för den östra delen, t. ex. vid Ignaberga, så är

äfven molluskfaunan icke så rik i den nordvästra delen af

Skåne, där urberget är förhärskande.

I förteckningen har jag dessutom upptagit några s. k. brack-

vattensformer såsom förekommande vid hafvet samt ett fynd

af Sphceriiim, som jag gjort vid en skrapning i Öresund.

Vidare har jag bifogat svenska namn å de uppräknade

arterna. Vid införandet af dessa har jag tagit hänsyn till ska-

lens typologiska yttre utseende, så att namnen blifvit hvad man

kallar mer eller mindre beskrifvande och således uppställda

efter testaceologiska grunder. Vår svenska litteratur har i
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allmänhet saknat svenska benämningar å de i landet förekom-

mande arterna, medan de utländska handböckerna i allmänhet

hafva dylika. Som ledning för de svenska namnen har jag

delvis användt »Die Scimecken und Muscheln Dcutschlands

von Alfred Lehman».

Cl. I. Malacozoa (iastropoda.

Ordo 1. Gastropoda Pulmonata iiioperculata.

Fam. Liraacidse.

Subfam. Vitriiiiua.

Vitrinia pelliicida Mull. Vanlig glassnäcka. Allmän i

gamla trädgårdar i staden. I Sofiero har jag funnit den i gam-

malt risaffall.

Comiliis fulvLis Mull. Snurrformad glanssnäcka. Ej allmän.

Funnen i Pålsjö under bark samt vid siktning af löf. Skalen

i allmänhet ljust hornfärgade.

Zonites nitidiila Dräp. Mindre vidmunnad glanssnäcka.

Enl. Westerlund skall denna snäcka finnas vid Bälteberga »un-

der bokarne på bergsluttningen vid källan» samt på Skäralid.

Zonites alliaria Miller. Lökluktande glanssnäcka. Enl.

Westerlund skall den vara funnen vid Skäralid af kand. O.

NORDSTEDT.

Zonites petronella Charp. Brednaflad glanssnäcka. Före-

kommer i Pålsjö under multnade löf.

Zonites crystallina Mull. Kristall-glanssnäcka. Anträffad

i fuktig mossa vid nya exercisfältet.

Zonites cellaria Mull. Källar-glanssnäcka. Anträffas säll-

synt under löf och gräs i gamla trädgårdar i Hälsingborg.

Zonites nitida Mull. Mörk dolksnäcka. Förekommer myc-

ket allmänt i sällskap med Helix hispida och synes i synnerhet

vara allmän på fuktiga lokaler, där Urtica växer. Anträffas

öfverallt, där lämpliga lokaler finnas. I Pålsjö mycket allmän

under löf och bland gamla byggnadsrester.
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Fam. Helicidse.

Subfam. Helicina. Gen. Helix Lin.

Helix (Helicogena Rissq^ pomatia Lin. Munksnäcka eller

vinbergsnäcka. Det enda ställe, där denna snäcka mig veterligt

förekommer i nordvästra Skåne är vid Bälteberga, men där-

städes mycket sparsamt. Den har förekommit i Pålsjö för ett

10-tal år sedan, men är numera utrotad.

Subgen. Tachea Leach.

Helix fiemoralis }A\jiA.. Stor trädgårdssnäcka. Westerlund^

säger, att den finns i Skånes södra och mellersta delar. I

nordvästra Skåne finns den ganska allmänt i parker och där

större trädgårdsanläggningar finnas. I Hälsingborg i den s. k.

Öresunds parken samt vid Ramlösa hälsobrunn finns den-

samma ytterst allmänt.

Arten uppträder i en mängd färgvariationer, dock i allmän-

het med ljus grundfärg.

I Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl. 1857, p. 275 angifver

Zetterstedt liksom äfven Jeffreys och Bouchard-Chantereaux,

den förre hvad Sverige beträffar, att denna art aldrig ses till-

sammans med Helix hortensis. Likaså har d:r G. Lindström

(Gottlands Mollusker) aldrig funnit dessa arter tillsammans.

Här i trakten har jag ofta sett de båda arterna tillsammans,

och har jag t. o. m. vid ett tillfälle sett de båda arterna in copulo.

Helix hortensis Mull. Mindre trädgårdssnäcka. Förekom-

mer mycket allmän i en mängd färgvariationer, men i allmän-

het liksom föregående art, med blek bottenfärg. Bland mera

ovanliga varieteter har jag funnit en med hvitt skal och ge-

nomskinande band (albida, fasciata, transpar.). Varieteten

minor Jeffr., som troligen är en s. k. hungerform, fmnes allmänt

bland hufvudformen, isynnerhet under häckar af Lycium nära

hafsbandet. Af varieteten ludoviciana d'Aumont har jag funnit

talrika exemplar i ett kärr i Pålsjö. Skalen af denna form

^ D:r C. A. Westerlund, Fauna Molluscorum Terrestrium et Fluviatilium

Sveciae, Norvegiae et Daniae. Sthlm 1873, Lund 1871.
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som nästan sakna kalkbildiiing, är, da djuren sitta i dem,

vackert vinröda, men då djuren blifva urtagna, antaga de en

bernstensliknande färgton. Varieteten lefver endast på fuk-

tig torfmossejord.

Varieteten hybrida Poir. (Poiret Coquil. fluv. et terrest.

Dep. de TAisne Prod. pag. 71), hvilken af auktoren uppställts

som egen art, är mycket allmän i trädgårdar och parker vid

Hälsingborg. Den förekommer i alla möjliga öfvergångsformer

med röd (carnea) bottenfärg. De röda färgvariationerna af

var. hybrida äro allmännast.

På ön Hven anträffade jag i fjol under håfning på strand-

växterna på öns norra sida en serie exemplar, livars skal voro

af en särdeles vacker himmelsblå färg. Denna färgvariation

synes icke vara omnämnd i något af våra faunistiska arbeten.

Subgen. Arianta Leach.

Helix arbiistoriim Lin. Fläckig pilsnäcka. Allmän på

lämpliga lokaler; ofta Tmnes den i stor mängd på samma

lokal. Varierar sällan och den enda varietet jag anträffat är

med blekbrunt skal och hvitaktiga tvärlinjer (pallida lineis

candidis). Denna varietet förekommer sällsynt i slottsparken

vid Landskrona.

Subgen. Xerophila Held.

Helix candicans Ziegl. Syn: Helix obvia Z\egl. Hvit hed-

snäcka. Anträffad en gång vid Hälsingborg af författaren.

Fyndet beskrifvet i Fauna och Flora (årg. 1907, haft. 4) af

Adolf d'Ailly.

Helix lapicida Lin. Syn: Chilotrema lapicida West. Sten-

pickaresnäcka. Allmän å Kullaberg samt ej sällsynt på Skära-

lid. I Båstad har författaren funnit den i mängd på stengär-

desgårdarna utmed gatorna.

Subgen. Eulota Hartm.

Helix fruticiun MiJLL. Busksnäcka. Westerlund säger om

dess förekomst i Skåne, att i de södra och mellersta delarna
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är den icke ovanlig. I nordvästra Skåne är den sällsynt och

synes uppträda sporadiskt. Författaren har anträffat den i

mängd på en mindre lokal vid Pålsjö. En annan lokal är

Kågeröd vid Söderåsen. Skalen ljust röda eller hornfärgade

och sakna alltid band.

Subgen. Hygromia Risso.

Helix hispida Lin. Borsthårig löfsnäcka. Är en af de all-

männast förekommande arterna. Finnes öfverallt i gamla träd-

gårdar, på skuggrika ställen, å kanten af diken och kanaler etc.

Subgen. Petasia Beck.

Helix bidens Chemn. Tvåtandad pilsnäcka. Den enda lokal,

där den af mig anträffats, är å Kullaberg, där författaren såväl

som framlidne lektorn C. H. Johanson insamlat den i talrika

exemplar.

Subgen. Påtala Held.

Helix lamellata Jeffr. Veckad pilsnäcka. Finnes sällsynt

å Söderåsen t. ex. vid Stenestad och Skäralid. Framlidne ad-

junkt K. G. Thomson har funnit den vid Båstad enl. uppgift

af Westerlund.

Helix rotundata Mull. Rund tallrikssnäcka. Mycket under

löf i bok- och ekskogarna öfverallt inom denna del af provinsen.

Helix pygmcea Dräp. Dvärgtallriksnäcka. Sällsynt och

anträffad en gång af författaren i en del exemplar sittande på

undersidan af en planka, som låg nära vattenkanten vid en damm
å nya exercisfältet norr om Hälsingborg.

Subfam. Pupina. Gen. Buliminus Ehrenb.

Subgen. Ena Leach.

Ena obscura Mull. Mindre drillsnäcka. Förekommer fort-

farande vid Bälteberga, där C. A. Westerlund äfven tagit den.

Gen. Cochlicopa Risso.

Cochlicopa lubrica Mull. Vanlig agatsnäcka. Finnes å alla

möjliga fuktiga lokaler. Varieteten viridiila Jeffr. ej sällsynt

i bokskog vid Kulla-Gunnarstorp och Skäralid.
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Gen. Claiisilia Dräp.

Clausilia laminata Mont. Stor slutmunsnäcka. Anträffad

i Pålsjö och vid Sofiero i stor mängd bland gammalt löf. De

WESTERLUND'ska varietetema pyrostoma och propinqiia upp-

gifvas vara funna vid Bälteberga. De finnas antagligen a

de båda andra lokalerna också, då författaren därstädes funnit

exemplar, som enligt beskrifning stå dem ganska nära.

Clausilia ventricosa Dräp. Bukig slutmunsnäcka. Anträffad

sällsynt å Söderåsen vid Skäralid, där den äfven anträffats af

konservator C. Roth, och Klöfre hallar, på Hallandsås, vid

Bälteberga af C. A. Westerlund.

Clausilia pumila Ziegl. På sumpiga lokaler å Hallandsås

vid Rösjöholm. Enligt Westerlund's »Fauna Molluscorum» är

den funnen af prof. Lilljeborg vid Bälteberga samt af Wester-

lund vid Skäralid. Denne senare upptager en underart Cl.

personata West. funnen vid Bälteberga.

Clausilia nigricans Gray. Allmän under mossa och barken

på gamla bok- och ekstubbar i Pålsjö och Kulla-Gunnarstorp.

Gen. Balea Prideaux.

Balea perversa Lin. Det enda ställe jag anträffat denna

snäcka är vid Båstad, där jag tillika med ingenjören J. Anderson

insamlat en del exemplar på stengärdena utmed gatorna. De

funna exemplaren synas tillhöra den af Westerlund såsom un-

derart upptagna Balea rayiana Bourg.

Gen. Pupa Dräp.

Piipa cylindracea Da Costa. Förekommer vid Klöfre hallar

och Skäralid på Söderåsen.

Pupa muscorum Mull. Funnen under stenar vid Grefvie

på Hallandsås.

Papa edentula Dräp. Funnen under bark i Pålsjö vid

Hälsingborg. Westerlund upptager den äfven såsom funnen

vid Bälteberga och Skäralid.

Pupa schuttleworthiana Charp. Finnes ej sällsynt vid

Bälteberga.

Fauna och Flora 1912. Haft. 4. Ij
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Fam. Succinidse.

Gen. Succinea Dräp.

Siiccinea piitris Lin. Vanlig bernstenssnäcka. Allmän på

fuktiga ställen.

Succinea Pfeifferi Rossm. Rödbrun bernstenssnäcka. Fun-

nen talrikt i en uttorkad graf vid nya exercisfältet norr om

Hälsingborg,

Fam. Limnseidse.

Gen. Limncea Lam.

Limncca stagnalis Lin. Långspetsad dammsnäcka. Allmän

i lergrafvar. I torfmossar blir den tunn med lång spira, var. la-

castris Stud. I ett kärr söder om Raus, hvilkel innehåller brack-

vatten, förekommer en form, som står nära var. baltica Lindstr.

och på beskrifningen öfverensstämmande med L. stagnalis Lin.

var. Y i Finlands Mollusker af A. E. Nordensköld och A. E.

Nyländer, Helsingfors 1856. Arten varierar ofantligt allt efter

lokalen. De största exemplaren erhållas i kalkhaltiga lergrafvar

på Hallandsås.

Limncea palustris Mull. Sump-dammsnäcka. Denna snäcka

uppträder sparsamt på lämpliga lokaler. Varieteten fiisca

Pfeiff. är af författaren tagen i ett kärr i Pålsjö. Spiran är

vanligen starkt anträtt. Varieteten corviis Gmel. funnen säll-

synt i en mosse söder om Råå.

Limncea glabra Lin. Glänsande dammsnäcka. Sällsynt i

diken på fuktig ängsmark.

Limncea truncatiila Mull. Liten dammsnäcka. Varieteten

microstoma Drouet allmän i en kanal å nya exercisplatsen

vid Hälsingborg.

Limncea auricularia Lin. Storörad dammsnäcka. Före-

kommer i Rönneå vid Herrevads-Kloster samt vid Rösjöholm.

Limncea ovata Lin. Småörad dammsnäcka. Allmän i dam-

mar och vattengrafvar och uppträder i en mängd olika varia-

tioner. Vid Sofiero har jag funnit talrika exemplar af L.
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ovata baltica^ sittande på tången vid stranden. Professor E.

Lönnberg har funnit den vid Malmö. Nämnda form är antagligen

samma som Westerlund benämner Limncca lagotis Schrank

forma ; haltica Lin., som finnes talrikt vid södra Skånes kuster.

Limncea peregra Mull. Vandrande dammsnäcka. Allmän

i alla diken med hårdt vatten.

Ampipeplea gliitinosa MiJLL. Slemmig mantelsnäcka. Funnen

i ett kärr vid Kulla-Gunnarstorp. Synes föredraga med Lemna

beväxta vattengrafvar.

Aplexa hypnoriim Lin. Moss-blåssnäcka. Förekommer spar-

samt i en mosse vid Råå fiskläge.

Gen. Pkmorbis Guettard.

Planorbis corneus Lin. Stor posthornsnäcka. Förekommer

i Rå-ån vid Gantofta och Vallåkra. En dvärgform finnes på

Nymphaea i dammen uti Slottshagen vid Hälsingborg.

Planorbis iimbilicatus Mull. Syn: Pl. marginatus Dräp.

Mindre posthornsnäcka. Allmän i alla kärr och vattengrafvar,

där rik vegetation finnes.

Planorbis albiis MijLL. Hvitaktig posthornssnäcka. Funnen

i ett kärr i Pålsjö i juni 1911.

Planorbis crista Lin. Ribbig posthornssnäcka. Funnen i

en damm vid Pålsjö i juni 191

L

Planorbis complanatus Lin. Linsformig posthornsnäcka.

Funnen på vattenväxter (Nuphar) i en lergraf i Pålsjö som-

maren 1911.

Gen. Ancylus Geoffroy.

Ancyliis fluviatilis Mull. Flodskålsnäcka. Den af Wester-

lund uppställda underarten A. depertitiis Friedel har jag funnit

på stenar i en bäck vid Sofiero nära hafvet. Den är ny för

Sverige och förut känd från Lolland i Danmark (Mörck). Friedel

har funnit den i Elbe. Westerlund omtalar den i Fauna Mol-

luscorum, sid. 414, såsom anträffad i bergskällor i norra Krain,

i Kärnten, i Österrike i en källa vid Gresten, på Harz i en bäck

mellan Blankenbach och klostret Michelstein etc. etc.

' Meddelande från Kongl. Landtbruksstyrelsen n:o I, 1899: »Fortsatta under-

sökningar rörande Öresunds DjurliT» af d:r E. Lönnberg, sid. 14.
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Gen. AcroloxLis Beck.

Acroloxus lacustris Lin. Dammskålsnäcka. Allmän på un-

dersidan på bladen af Nuphar i dammar och stillastående vatten

Ordo 2. Gastropoda operculata.

Fam. Valvatidge.

Gen. Valvata Mull.

Valvata cristata Mull. Platt kammsnäcka. Förekommer

på flera ställen. I Rå mosse stor och utbildad.

Valvata piscinalis Mull. Vanlig kammsnäcka. Förekommer

ej sällsynt i Rönneå vid Herrevads-Kloster och Rå-ån vid

Gantofta.

Fam. Paludinidse.

Gen. Paliidina Lamarck.

Paludina contecta Millet. Bandad sumpsnäcka. Förekom-

mer sällsynt i Rönneå.

Gen. Bythinia Grav.

Bythinia tentaculata Lin. Liten sumpsnäcka. Allmän i Rå

mosse söder om Hälsingborg.

Bythinia leachi Shepp. Bukig sumpsnäcka. Ej sällsynt i

Rå-ån vid Gantofta och Vallåkra och finnes i Rå mosse till-

sammans med föregående art.

Gen. Hydrobia Hartmann.

Hydrobia stagnalis Bart. Syn: Paludina baltica Nilss.,

LiNDSTR. Brackvattens-sumpsnäcka. Anträffad i Rå mosse i

brackvatten ej sällsynt. Denna art räknas i allmänhet till hafs-

formerna, men jag har upptagit den, emedan vattnet å nämnda

lokal är mera färskt än salt.

Gen. Neritina Lam.

Neritina fluviatilis Lin. Vanlig flodsimsnäcka. Inom om-

rådet har jag blott funnit den mycket sparsamt på stenar vid

stranden på östra sidan af Hven och syntes den tillhöra

varieteten litoralis Lin. forma baltica Beck.
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Prof. E. Lr)NNBERG uppräknar den i Meddel. fr. Kongl.

Landtbruksstyrelsen bland de i Sundets baltiska del förekom-

mande sötvattensformerna.

(]1. II. Malacozoa Elatobranchia.

Fam. Sphseriidse.

Gen. Sphicriiim Scopoli.

Spha'riiun corneiim Lin. Vanlig ärtmussla. Allmän i dam-

mar och vattengrafvar öfver hela området. Under en skrap-

ning i Öresund på 4 meters djup utanför Råå sommaren 1911

fann jag ett lefvande exemplar af denna art. Dock var den

mera tjockskalig och hade en brun färgton.

Sphccriiim Westerliindi Cless. Brokig ärtmussla. Funnen

i en lergraf i Pålsjö vid Hälsingborg. Äfven anträffad subfossil

vid Rå-åns stränder.

Gen. Calyciilina Clessin.

Calyciilina laciistris Mull. Oval huf-mussla. Varieteten

Steini Schmidt har jag anträffat talrikt i en lergraf på Pålsjö

backar. Malacologen Sheppakd anmärker, att dessa ettåriga

musslor utdö om hösten. Jag har insamlat mina exemplar i maj

och juni och då fullvuxna. Troligen äro dessa musslor fler-

åriga eller öfvervintrande.

Särdeles stora exemplar af samma varietet har jag funnit

i slottsgrafven vid Slottshagen i Hälsingborg.

Gen. Pisidium C. Pfeiffer. Dymusslor.

Pisidiiim amniciim Mull. Funnen i Rönneå och i Råå vid

Gantofta och Vallåkra.

Pisidium pulchellum Jen. Finnes i Rönneå enl. Westerlund.

Pisidium milium Held. Finnes i Rönneå enl. Westerlund.

Pisidium obtusale C. Pfeiffer. Allmän i kärr i Rå mosse

och Pålsjö.

Pisidium fossarium Cless. Syn. P. cinereum Mörck. An-
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träffad sommaren 1911 i stor mängd bland bottenslam i diken

vid nya exercisfältet i Hälsingborg.

PisLciiiim piilchelliim Jen. Finnes i Rönneån vid Ängelholm.

Gen. UiiLO Retz.

Unio crassiis Retz. Vanlig flodmussla. I Rönneå uppträ-

der den i flera former. Vid åns nedre lopp finnes en liten

form, som enligt Westerlunds beskrifning skall tillhöra U. ba-

tavus Lam. var^ ripariiis C. Pfeiffer.

Unio tiimidiis Retz. Trekantig målaremussla. Anträffad

i Finjasjön,

Unio pictorum Lm. Vanlig målaremussla. Har för ett 10-tal

år sedan funnits i Vegeån men numera försvunnit, sedan vatt-

net förgiftats af sockerbrukens spillvatten.

Gen. Margaritana Schum.

Margaritana margaritifera Lin. Flodpärl mussla. Före-

kommer sparsamt vid Klippan. Mig veterligt är detta den enda

lokal inom området. Å en annan lokal icke så långt härifrån,

nämligen i Lagan i södra Halland, finnes den i stor mängd och

här bedrifves ett rationellt pärlfiske. Dock under det låga

vattenstånd, som rådde sommaren 1911, minskade musselkolo-

nierna i hög grad och fara är, att de till ett kommande år ut-

rotas, hvarför de här, liksom förut redan skett på flera ställen

i Sverige, borde fridlysas för en tid framåt.

Gen. Anodonta Cuv.

Anodonta cygnea Lin. Gropmussla. Hufvudarten såväl

som underarterna complanata Ziegl. och anatina Lin. finnas

utbredda i talrika variationer på alla lämpliga lokaler i Rönneå

och småsjöarna.



Om vatteninsekter.

Af Ivai' Trägårdh.

attnet erbjuder många fördelar för de lägre

djuren och växterna. Enbart den enorma ut-

sträckningen af hafven, sjöarna och floderna

är i sig själf ett tillräckligt skäl för deras be-

A.N folkande med lefvande varelser, när man tar

i5? ^.....éx.t.W betraktande, huru stor trängseln är på land-

backen.

Men det fattas ej heller särskilda företräden hos vattnet.

Dess större täthet, jämfördt med luftens, gör att det bär upp

vikten af de mest spröda organismer, och möjliggör, att dessa

kunna förflytta sig från ett ställe till ett annat genom så enkla

medel som cilier eller tlimmerhår, som ofta blott utgöras af

fina protoplasmatrådar. De enklast byggda djuren och

växterna äro också vattendjur och redan vistelsen annorstädes

än i vattnet nödvändiggör en ej ringa grad af mera invecklad

byggnad och struktur. Geologerna anse också, att de första

lefvande varelserna voro vattendjur och till på köpet pelagiska

vattendjur, d. v. s. sådana som förde en i vattnet fritt kring-

sväfvande tillvaro.

Grundt vatten genomtränges af solens strålar och kan

därför hysa gröna växter, hvilkas assimilation beror på, att

kolsyran sönderdelas af solljuset. Af dessa växter lifnära sig

växtätande djur, hvilka i sin tur förtäras af rofdjur, således

alldeles som det sker på landbacken. Sannolikt äro grunda

vattensamlingar rikare på djurlif än någon annan del af jordens

yta. Huru gestaltar sig då djurlifvet på större djup, dit sol-

strålarna ej förmå tränga ned och där följaktligen inga växter
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kunna lefva, där således förutsättningen för djurlifvets existens

saknas. Djuphafsforskningarna hafva ådagalagt, att äfven på

mycket stora djup ett djurlif existerar, som lifnär sig af alla

de matrester, som beständigt regna ned från de ytligare vatten-

lagren.

Lefnadsvillkoren i sött vatten äro väsentligt olika dem, som

ilnnas i hafvet. Skillnaden i den kemiska sammansättningen sy-

nes härvidlag vara af mindre betydelse — så liten i själfva ver-

ket, attmånga djur hafva förmått att gradvis byta om från det

ena till det andra, och många djur tåla en salthalt, som vida öfver-

stiger hafsvattnets, det visa de fynd af kräftdjur och insekter,

som gjorts i saltsjöar.

Af vida större betydelse ur många synpunkter är den om-

ständigheten, att hafven äro så ojämförligt mycket större, un-

der det att sjöarna äro jämförelsevis små och uppdelade i

talrika små ytor. Hvarje sjö och flodsystem är ett isoleradt

område, och de flesta af dess innevånare kunna blott genom

någon lycklig tillfällighet komma öfver till ett annat.

Ett annat anmärkningsvärdt förhållande är, att i floderna

vattnet är i rörelse ned mot hafvet eller sjöar och särskildt

det hastiga ombytet till saltvatten är ödesdigert för de flesta

sötvattensdjur och växter; här föreligger således en särskild

fara, som de mindre och mera hjälplösa sötvattensdjuren äro

utsatta för.

Man anser, att det är för att undvika denna fara, som flod-

djuren sakna cilierade, fritt kringsväfvande larvstadier, något

som är i så hög grad utmärkande för hafsdjuren.

Insekternas invasion i vattnet.

Såväl hafsvatten som sötvatten har exploaterats af insek-

terna, och det är ej enstaka former, som varit så djärfva,

de flesta insektgrupper hafva representanter, som, obero-

ende af hvarandra, trängt ned i vattnet och tillpassat sig ett

mer eller mindre fullständigt vattenlif. I somliga fall är det
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endast enstaka former, hvilka i öfrigt visa en omisskännelig,

nära släktskap med landinsekter, som trängt ned i vattnet, i

andra fall är d-jt hela familjer, som äro typiska vattendjur,

antingen under hela lifvet eller också under endast en del af

sin utveckling.

I alla dessa fall kan det ej råda något tvifvel om, att vat-

teninsekterna härstamma från landinsekter.

Då vi nyss förut hört, att de första lefvande varelserna

voro vattendjur, att följaktligen landdjuren äro afkomlingar af

vattendjur, kan detta påstående synas innebära en motsägelse.

Men så är ej fallet; det finnes bevis dels från den jämförande

anatomien, dels biologiska bevis för att landinsekterna äro

stamformer till vatteninsekterna och att insekterna, äfven om

de leda sin härkomst från vattendjur, mycket tidigt under den

geologiska utvecklingen blefvo verkliga landdjur. Och att som-

liga insektformer återvändt till vattenlif är ju ej märkvärdigare

än att somliga af däggdjuren, t. ex. hvalar och salar, åter-

vändt till det vattenlif, som deras förfäder under tidigare geolo-

giska perioder förde.

Hvilka äro de bevis, som ställa utom allt tvifvel, att vatten-

insekterna ursprungligen voro landdjur? Först och främst den

omständigheten, att de äro luftandande djur, hvilkas kropp

förses med syre genom ett vidt förgrenadt system af luftrör,

de s. k. trakéerna, som ha segmentalt anordnade öppningar i

kroppshuden.

Äfven hos vatteninsekterna finnes ett trakésystem, och de

flesta af dem andas också atmosfärisk luft; hos andra åter-

igen kunna vi skönja en gradvis reduktion af trakésystemet. Vi

kunna vidare gradvis följa insekternas öfvergång från land- till vat-

tenlif; somliga ha bevarat tydliga spår af sina tidigare vanor; så

t. ex. lägga många af de större Hydrophilus-arterna fortfarande sina

ägg på land, trots det att de både som larver och fullvuxna äro

vattendjur, andra genomgå puppstadiet i land o. s. v.

Att så många olika insektformer förmått byta medium, som

faktiskt skett, är ej ägnadt att väcka förvåning, när man be-

tänker, huru plastiska och härdiga de äro.
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Låtom oss t. ex. betrakta deras kroppsform, huru mång-

skiftande är den ej. Somliga skalbaggar, för att taga ett exem-

pel, äro så trinda, att de knappast kunna gå, andra äro slanka

och långbenta, somliga äro platta som pannkakor för att kunna

tränga in under barken af träd, andra, som borra sig in i trä-

den, hafva formen af en gevärspatron, somliga ha långa vin-

gar, andra korta och återigen andra inga vingar alls o. s. v.

Och betänk huru omväxlande deras föda är: trä, jord,

svamp, läder, ylle, papper, ruttnande ämnen, exkrement, för-

utom vanlig animal och växtföda.

Lika anmärkningsvärd som deras växlande gestalt och

föda är deras tillpassningsförmåga till de mest olikartade för-

hållanden. Och man kan nästan säga, att alla de olika loka-

ler, där det är teoretiskt möjligt att existera, dessa äro faktiskt

tagna i anspråk af insekterna. De mera ursprungliga äro

bundna vid jordytan, där de springa omkring sökande sin

föda. Men många ha lärt sig att gräfva ned sig i jorden på

många olika sätt, andra göra gångar i träden, eller minera i

bladen, ja ej ens barrträdens smala barr gå fria för minerare,

andra lefva i kadaver, för att ej tala om dem, som borra sig

in i lefvande djur.

Insekternas tillpassning till vattenlifvct.

Somliga insekter hålla till på själfva vattenytan, så t. ex.

de s. k. skräddarna och de små poduriderna, andra simma näs-

tan beständigt i vattenytan med halfva kroppen ofvanför, halfva

under ytan, andra dyka ned under vattnet för att äta eller för

att gömma sig, men gå upp till vattenytan för att andas, and-

ra återigen äro så fulländade vattendjur, att de ej alls gå upp

till ytan, och ett fåtal har liksom våra dykare förmått att lösa

problemet att vistas under vattenytan och samtidigt genom

rör hålla sig i förbindelse med luften.

Det som gör studiet af vatteninsekterna särskildt intres-

sant är de olika slag af tillpassningar till vattenlifvct som de
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visa; att här ingå på alla dessa låter sig ej göra, blott de

viktigaste kunna beröras; om vi tänka oss en landinsekt, t. ex.

en skalbagge, förflyttad ned i vattnet, så är det naturligtvis

tre problem, som möta honom, huru hans kall kunna förflytta

sig, andas och skaffa sig föda.

För att lösa ställförflyttningsfrågan behöfves en lämplig

kroppsform och lämpliga simorgan. Undersöka vi ur denna

synpunkt några olika former, finna vi, att de flesta hafva en

glatt yta och att kroppens form mer

eller mindre närmar sig båtens typ, af-

smalnande framtill och baktill. Denna

form gör, att de lättare kunna klyfva

vattnet. Som simredskap användas an-

tingen benen, som äro tillplattade till

breda, år- eller fenliknande bildningar,

som, för att höja deras effektivitet, äro

försedda med rader af simborst. Detta

gäller i synnerhet om skalbaggarna (Fig.

1) och vattenskinnbaggarna. Hos andra

former, framför allt hos mygglarver,

finna vi särskilda fenor, som ej äro

ombildade ben utan nybildningar (Fig. 2).

Om vi sedan öfvergå till anordning-

arna för andningen, så är det för att

förstå dem nödvändigt att något vid

röra själfva vattenytans egenskaper. Som bekant är det möj-

ligt att få föremål, som äro tyngre än vattenytan, att flyta på

densamma; alla ha väl i sin barndom sett, huru någon »far-

bror» fått en synål att flyta på vattnet, eller huru ett glas

kan fyllas öfver kanten, utan att vattnet flyter öfver dess

brädd.

Dessa fenomen bero på, att de vattenpartiklar, som äro

nära ytan, befinna sig i ett särskildt aggregationstillstånd och

bilda en ytterligt tunn hinna, som erbjuder motstånd mot so-

lida kroppar. Hinnans ytterliga tunnhet gör, att endast myc-

ket små kroppar röna inflytande af densamma.

Fig. 1. Hi'irfvcldvkare(Q\r\-

nus) i stark förstoring.
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Denna vattenytans egenskap begagnar sig många insekter

af för att lösa andningsproblemet, som vi i det följande skola se.

Enklast gå dykarna tillväga, de äro lättare än vattnet och

höjas alltid upp till ytan, såvida de ej simma eller hålla sig

fast vid någon växt; där hänga de, med
A B & ) & )

bakkroppens spets i förbindelse med

luften och förnya det luftförråd de

äga under täckvingarna.

Andra former förse sig med ett

^•^^Å /////W\ luftlager, som kläder deras fmt håriga

undersida. Den bland vatteninsekterna

allmänt utbredda vanan att andas ge-

nom att gå upp till vattenytan och

sätta bakkroppsspetsen i förbindelse

med luften har ledt till att endast på

denna ett par andhål finnas kvar, de

öfriga ha såsom onödiga försvunnit;

dessa andhål hafva särskildt hos flug-

och mygglarver nått en alldeles spe-

ciell utbildning: först och främst har

'^M <i.'SiJ bakkroppsspetsen blifvit utdragen till

ett enkelt eller tvågrenadt rör, och i

spetsen på detta sitta kransformigt an-

ordnade borst och andra bildningar,

hvilka tjäna till att förstora spetsens

yta, så att djuren, trots det att de äro

tyngre än vattenytan, likväl kunna

P o ;i/ / ^r fl, ^
hänga däri (Fig. 3). Lika högt speci-

Fig. 2. Mygglarv (Corethra). ° v o /
o i

A från ryggen, B från sidan. 7i. aliserad som dcssa, ehuru i en annan

riktning, är den s. k. slamflugans larv.

Denna, som lefver i mycket grunda vattensamlingar, i ränn-

stenar o. d., har andröret utdraget till en svans, som är af

kroppens längd och kan teleskopiskt skjutas in och ut; i spet-

sen har den en hårkrans och med tillhjälp af denna apparat

kan larven faktiskt i grunda vattensamlingar vandra omkring

på bottnen med »svansen i vädret» (Fig. 4).

t
m

w
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Vidare ha vi att lägga märke till, att trakésystemet hos

många larver ombildats till s. k. trakégälar, tunnväggiga blad

och bihaiig, tätt genomväfda med fina luftrör; hos andra, t. ex.

många sländlarver, äro ändtarmens väggar tätt veckade för

att förstora ytan, samt genomväfda med luftrör; öppningen

kan stängas och öppnas medels valvler, och andningen sker

genom in- och utpumpning af vatten.

Slutligen nå, vi kulmen af tillpassning till vattenlif hos de

former, hvilkas luftrörssystem antingen är rudimentärt eller

Fig. 3. Mvggla/1'er, de ofre uppe vid vattenytan.

ändrat sin funktion och blifvit ett s. k. statiskt organ.

Hos de förra, som vi fmna bland de s. k. fjädermyggornas

larver, är huden i stället ytterligt tunn, så att kroppsvätskan

kan upptaga syre ur vattnet genom huden. Hos dessa äger

det intressanta förhållandet rum, att hos de former, som äro mask-

lika bottendjur, kroppsvätskan innehåller hämoglobin, identiskt

med ryggradsdjurens, som säkerligen är af stor betydelse för

deras andning. Dessa former hafva också hittats på stora

djup t. ex. på Genévesjöns botten.

Beträffande vatteninsekternas näring är det egentligen blott

en sida af den saken, som förtjänar att framhållas, därför att

den erbjuder förhållanden, som ej finnas på landbacken. Växt-
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ätarna, dy- och slamätarna samt rofdjuren skilja sig

ej i fråga om näringens upptagande från landinsek-

terna. Men vatteninsekterna hafva ännu en närings-

i^f-tsttä'! källa, som de andra sakna, nämligen alla de små mi-

pj^^^ii kroskopiska former, som sväfva omknng i vattnet,

d. v. s. plaktonorganismerna. Det är klart att för

dessas fångst fordras särskilda redskap; därför äro

också de planktonfångande insekternas mundelar be-

satta med yfviga penslar af fina hår, hvarigenom de

sätta vattnet i rörelse in i munnen, hvarest smådju-

ren samlas, hvarpå vattnet pressas ut (Fig. 5).

Då själfva vattenytan synes vara särskildt rik på

smådjur, äger ett myggsläktes larv förmågan att vrida

hufvudet ett hälft hvarf om, så att munöppningen

vändes uppåt och ligger just i vattenytan, när lar-

ven äter.

Men det finns larver, som drifvit konsten att

fiska plankton mycket längre än att vrida hufvudet

ett hälft hvarf rundt.

Fig. 4.
Y)Qi är vissa af de s. k. nattsländornas larver.

Larv af

siamflu- de s. k. husmaskarna, som spinna veritabla plankton-

gan (myc- nät, som späuuas ut på blad, mellan vattenväxters

^rad?*^
grenar o. d., som flyta i rinnande vatten; dessa nät

äro till formen tratt- eller skålformiga och kunna nå

en längd af nära 1 dm. Ge-

nom dessa silas vattnet, men

smådjuren bli kvar i nätet

och förtäras af den fiskande

larven, som sitter dold i bott-

nen af nätet.

I det föregående har en- T^^-

dast en axplockning ägt rum

af de mest belysande och an-

märkningsvärda fakta, som

visa oss, hvilka olika vägar ^'8- S- Mygglarver (Sirnulium) fastade

vid en sten.

som de insekter slagit in på,
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som öfvergifvit terra firma tör att söka sin utkomst i

vattnet.

Mycket skulle vara att tillägga, ty ämnet är mycket rikt,

för att ej säga outtömligt, och årligen vidgas genom utlandets

forskningar vår kunskap om sötvattnens biologi. Hos oss där-

emot göres mycket litet i den vägen, oaktadt vårt land genom

sitt rika vattensystem och sina växlande naturförhållanden er-

bjuder sällsynt gynnsamma betingelser; särskildt, om vi be-

tänka, hvilket storartadt arbete som vårt grannland Danmark

utfört under de sista 15 åren på sötvattensbiologiens område,

faller det ännu bjärtare i ögonen, huru långt vi äro efter i

detta afseende.

Smärre meddelanden.

En trast utan tunga.

Den 3 juli denna sommar fann jag i närheten af Jukkasjärvi

en kull flygfärdiga ungar af Turdus iliacus. Det lyckades mig att

infånga den minsta af dem, och då den föreföll mig hafva en annan
lockton än de öfriga, beslöt jag mig för att närmare undersöka den.

Så snart jag fick den i min hand, upptäckte jag hos honom en
ganska intressant missbildning. Strax under hakan fanns nämligen
ett litet märkvärdigt bihang, som vid närmare betraktande befanns
vara tungan. Då munnen öppnades, visade sig endast tomma mun-
hålan, och tungan hade genom ett litet hål gått ut genom hakan,

så att den stack ut som en pigg därifrån. Tungans fina hud hade
förvandlats till ett tämligen hårdt hornlager, som tycktes vara full-

komligt okänsligt för beröring. Tydligen hade tungan redan under
ett tidigt fosterstadium erhållit detta abnorma läge, åtminstone att

döma efter hålets utseende. Kanterna pä detsamma erinrade näm-
ligen ej om ett nyligen läkt sår — de skulle då hafva varit valkiga

och såriga — utan voro släta och fina, och hela hålet tycktes vara
formadt innan fågeln blifvit kläckt.

Jag tog trastungen med mig hem och lade för honom litet

mat, då den var nog försigkommen att äta själf. När han skulle

dricka, visade det sig ytterst besvärligt för honom, ty ungefär hälften

av vattnet rann omedelbart ut igen genom det lilla hålet under
hakan och sipprade därpå utefter bröstet ned mot magen. Äfven
en del af maten passerade samma väg. Till en början hade jag

tänkt behålla trasten i det tillstånd jag funnit honom, för att hålla
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honom i bur och undersöka i hvilken grad den missbildade tungan

kunde vara till hinder för hans sångförmåga o. s. v. Men när

jag såg hviken olägenhet den hade af lytet, ansåg jag det lämpligare

att försöka bota det onda. Medelst en pincett lyckades det mig
att, sedan munnen öppnats, med ett litet sakta ryck, draga tungan

in genom hålet igen. Visserligen var hålet ännu kvar under hakan,

men då tungan lade sig såsom ett lock öfver detsamma, under-

lättades härigenom sväljandet i hög grad, allrahelst som tungan nu
kunde fullgöra sin ursprungliga uppgift. Redan efter två dagar

började det hårda hornhöljet förs\inna från tungan, och denna åter-

tog sin naturliga röda färg.

Emellertid fick jag ej länge glädja mig ät min lilla skyddsling,

ty han dog efter en vecka, sannolikt på grund af för fet föda.

Särskildt tror jag, att några spyflugor bidrogo till att förkorta hanS

unga lif.

Dumt nog nöjde jag mig med att närmare undersöka honom,
hvarvid jag dock ej fann något, som jag ej redan förut iakttagit.

Däremot underlät jag att uppstoppa exemplaret, dels j)å grund af

bristande tid, dels emedan flygfärdiga fågelungar ju alltid äro ytterst

besvärliga att konservera. Dessutom fanns det ju efter operationen

intet märkligt hos honom förutom det lilla hålet under hakan,

hvilket för öfrigt knappast kunnat göra sig gällande efter upp-

stoppningen.

Meddelar detta, enär jag anser fallet tämligen sällsynt, om
ock ej enastående.

Kiruna den 31 juli 19 12. Rolf Gra/i/>e!\i^\

Egendomligt färgad stjärtandhona.

Jag har i år bekommit en stjärtandhona, som för sin afvi-

kande fjäderdräkt är förtjänt af onmämnande.
Exemplaret, inköpt från Holland 1905, har sedan dess till-

sammans med en del andra änder vistats i en stadspark med en

stor damm, synnerligen lämplig för andfåglars trefnad. Och så upp-

gafs, att hon nästan hvarje sommar och senast 19 11 uppfödt ungar.

Under den kalla sistlidne januari dog hon emellertid. Den ena

vingen omstäckt. Det egendomligaste hos denna hona är vingen,

som har en lika stor, i lika breda rostgula och hvita band infattad

metallglänsande spegel som någon hane. Äfven vingtäckarne äro

ljusare grå än öfriga honors, ungefär af samma färg som de unga
hanarnas om hösten, samt liksom deras försedda med smala mör-

kare fjäderkanter. Bröstet och buken äro hvita, ofläckade samt

hufvudet och halsen mera rödbruna än hos öfriga stjärtänder, vare

sig hanar eller honor. Skulder- och ryggfjädrar äro försedda med
breda rostbruna kanter, som göra dessa ]:iartier mera rödbruna än

den vanliga gråbruna färgtonen.

Stjärten är utdragen till en spets ungefär af samma längd

som hanens i sommardräkt. Dessutom är näbbet kortare än hos

någon i min samling förekommande stjärtand. Jag har i tidskriften

förut beskrifvit en bläsandhona med vacker grön vingspegel, skjuten
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i Tåkern, och antydde, att ilenna för en hona af denna andart alj-

nornia pr\dnad skulle kunna bero på sterilitet. Detta kan ju för

denna ofvannämnda sjiirtand ej vara orsaken, dä hon som sagdt

enligt tillförlitlig u])pgift sista sommaren hade kull. Visserligen vet

man ju, att fåglar i fångenskap ofta ändra färger i sin dräkt, men
i regel hlifva de mörkare. Att färgprakten under domesticerade för-

hållanden ökas är nog tämligen sällsynt. Exemplaret i fråga är ju

tämligen gammalt, man vet ju säkert 6 år, men ej dess ålder vid

inköpet, och vissa fågelhonor fä ju vid hög ålder utan att vara

sterila ofta en om hanen något antydande dräkt, men om and-

honorna vid hög ålder i regel skulle fä vingtjädrarna liknande ha-

nens, borde detta oftare observerats. Jag har åtminstone ej mera
än dessa två gånger lyckats fä se dylika färgförändringar bland det

ej ringa antal änder, som jag dels ä museer, dels i zoologiska träd-

gårdar samt i vildthandeln iakttagit.

Karlsborg d. 3 augusti 19 12. //. Nyqvist.

Ytterligare 0111 kattugglan och småfåglarna.

I en i Jägarförbundets Nya Tidskrift för 1903 införd uppsats

omnämnde jag Imru ett par kattugglor, som jag vid min bostad ä

Karlsborg dä sköt, befanns innehafva lämningar af åtskilliga små-

fåglar. Sedan dess har jag bortskjutit det par ugglor, som regel-

bundet i afsikt att häcka hvarje år infunnit sig i parken kring min
bostad, men dessa hafva haft dels magen tom, dels endast inne-

hållande rester af skalbaggar och råttor, hvarför jag i år ämnade
låta dem häcka i fred. Emellertid kom af någon tillfällighet ho-

nan bort under sin rufning, och den öf\ erlefvande hanen kvar-

stannade samt förde ett hiskligt oväsen om nätterna, utan att dock
lyckas tillocka sig någon ny hona. Under tiden märkte jag, att en

del bofinkbon befunnos förstörda och nedkastade på marken, utan

att kunna klargöra hvem röfvaren var. Kattor samt ekorrar funnos

ej, och kråkorna och skatorna hade för stor respekt för undertecknad
för att våga sig så nära boningshuset som dessa finkar byggt. När
nu i slutet af maj ugglehanen genom sitt oväsen blef allt för be-

svärlig för nattron, sköt jag honom. I hans magsäck fanns en fjä-

derboll, som befanns innehålla: kraniet samt stjärt- och vingfjädrar och

fötterna af en gammal blåmes, öfvernäbbet af en gammal bofink,

öfverarmbenet af en björktrast, smäfjädrar af dessa fåglar jämte en

del obestämbara dylika af någon annan brunaktig liten fågel, men
inga lämningar efter insekter eller råttor. Nu var ju upjjenbart, hvem
boröfvaren varit. Att jag under de mellanliggande 8 åren ej i de
skjutna ugglorna funnit några fågelrester beror nog till stor del på
att jag skjutit dem så tidigt om våren, att endast ett fätal flyttfåglar

anländt, och med anledning af att de 1903 och i år småfåglar

innehållande ugglorna skjutits så sent, att hela flyttfågelskaran an-

ländt och häckningen varit i full gång, är det åtminstone möjligt,

att en del af dessa, om de fått lefva tillräckligt länge, till omväx-
ling på sin matsedel äfven upptagit småfägelstek. Jag tröstar mig
åtminstone härmed.

Karlsborg d. i juli 191 2. //. Nyqvist.

Fauna och Flora 1912. Häfi. 4. I^
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Ogenerade getingar.

I mitt hem, Ösbyklint i Djursholm, pläga fönster tidtals stå

öppna natt och dag — såsom ju är vanligt litet hvarstädes under

1'iy;. I-

sommaren. Att härvid getingar förirra sig in i rummen sker natur-

ligtvis därvid nästan alla dagar.

Fig.

Emellertid ådrog det sig i fjol en viss uppmärksamhet, att

getingar oupphörligt flögo in och ut på ett och samma ställe un-

der duken på ett bord, kring hvilket faiiiiljen i hvardagslag plä-

gade sitta. Vid närmare undersökning befanns, att getingarna höllo

på att bygga bo under bordsskifvan å en dithörande träknopp.
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Innan bygget bortrefs, togs däraf nedanstående fotografi, som
i c:a ';;! skala visar l)yggnadsföretaget. (Fig. i ).

I bakgrunden synes eu lill \ärnieledningen hörande radiator.

Äfven i år, 19 12, hafva gctingar gjort ett liknande misstag
vid val af byggnadstomt. Pa en rullgardin, som dagligen rullas

upp och ned i ett sofrum, befanns en dag ett getingbo sittande.

Antagligen på grund af den »jordbäfning», som rullgardinens rö-

relse åstadkommit, var byggnaden skadad och — då den anträffades
— öfvergifven af sina invånare.

Fig. 2 visar densamma i ungfär naturlig storlek.

Djursholm, Ösby, d. 22 juni 191 2. A'. .V— ;/.

Turturdufva sedd i Ångermanland.

När »Lappmarksexpressen > på morgonen den 21 juli i år

brusade fram mellan Långsele och Österås stationer, u]ipskrämdes

från en åker ej långt från sistnämnda ställe en ringdufva och sam-

tidigt också en turturdufva. Den senare flög ej långt, utan slog till

i ett närstående träd. Den karakteristiska formen på stjärten jämte

de hvita fläckarna i spetsen på stjärtpennorna, den lätt igenkänliga

bruna ryggfärgen och flygsättet utesluta fullständigt något misstag i

identifieringen. ,.• t- ,

Näktergalar vid Tåkern och Vättern.

I juni detta år har en näktergal låtit höra sig vid Källstad i

närheten af Tåker. Uppgift af godsägaren G. Ahrén. Likaledes en

vid Naddö vid Vättern, meddeladt af skriftställaren dr. V. v. Hei-

denstam.

Vadstena, juli 19 12. V. A. En^s^holm.

Tidigt anträffade reptilier.

Såsom ett särdeles tidigt datum kan härmed meddelas, att i

år togs den första snoken den 29 mars i den s. k. Pålsjöskogen

norr om staden. Det var på solsidan af en större järnvägsbank.

Här har sedan flera år tillbaka varit tillhåll för öfvervintrande sno-

kar, dock hafva de intet år förut observerats framkrupna så tidigt

som i år. Utanför ett hål i järnvägsbanken observerades den 16

april inalles 39 exemplar, alla liggande i en klunga. Några af

individerna voro leriga utanpå kroppen. Antagligen hade i boet

insipprande vatten i förening med lera belagt dem med ett lerlager

under vintersömnen.

De första huggormarna observerades den 6 april i Allerums
mosse och utgjordes af ^ och ^ af den svarta varieteten, som på
denna lokal är lika allmän som den typiska hufvudformen. Den
svarta varieteten tycks uppträda mest å fuktiga lokaler i torfmossar

och i fuktig skogsmark.
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Samma dag observerades på samma lokal såväl skogsödla
som sandödla framkrupna ur sina vintergömslen.

Helsingborg d. 25 maj 1912.

Harald Aluchardt.

Litteratur.

c. v. Otierström : Danmarks Fauna 11. Fisk. Pigfnnejisk.

Ytterligare ett häfte af denna värdefulla serie, som upprepade
gånger omnämnts i denna tidskrift, har nu utkommit. Det handlar
om de taggfeniga fiskarne, men tillika finnes en orienterande in-

ledning om fiskarnes kroppsbyggnad och de olika organens utseende
och funktioner, äfven den liksom boken i sin helhet rikt illustrerad.

(Af fiskl)ilderna äro ganska många kopior efter S.\iitt's stora verk
öfver Skandinaviens fiskar). Den systematiska indelningen är ej

den modernaste, utan man återfinner de gamla välkända grupperna
»taggfeniga», »mjukfeniga» o. s. v. För ett arbete, som vänder sig

sig till den stora allmänheten, är detta dock måhända det öf-

versiktligaste. Bestämningstabeller finnas såväl för arter som
släkten, familjer o. s. v., sä att boken låter sig därigenom lätt an-

vändas som handbok och den meddelar äfven kunskap om fiskar-

nes förekomst, lefnadssätt o. s. v. Med register omfattar den 198
sidor, därtill finnes en liten öfversiktskarta öfver Danmark och om-
gifvande vatten. Såsom slutomdöme kan sägas, att det är en bok,

som är väl värd att ägas af hvar och en som intresserar sig för

fiskarnes studium. E. L.

Bränder, V.: Räfvcn och räfjakten med stöfvare. Helsingfors 1912.
Denna bok afhandlar på ett utförligt och intressant sätt det isynnerhet

för jägare lockande ämne, som angifves af titeln, men den kan
med nöje läsas af hvarje naturvän. Författaren är tydligen sär-

deles väl hemma i sitt ämne och behandlar det på ett sätt som
svarar häremot. Illustrationerna äro talrika men af växlande värde.

Det bör också anmärkas, att det första kapitlet om »utbredning
och arter» ej motsvarar nutida zoologisk ujjpfattning. »Den ma-
lajiska vilda hunden (»C. rufilans») är t. ex ingalunda någon »räfart»

som förf. säger, utan hör till ett helt annat släkte Q/on. Det samma
kan sägas om flera andra af de uppräknade formerna, under
det att naturligtvis ej alla verkliga räfvar omnämnts. Detta för-

ringar ju dock ej bokens värde med afseende på det egentliga äm-
net, ehuru zoologen af facket måste påpeka saken, för att ej miss-

tänkas bekräfta misstagen. E. L.



Fågelfaunan ä en skånsk mosse.
Af

Hugo Granvik.

:" -^—•—— ^^^^,. i^gj.g somrar har jag sysselsatt mig med

lÄL^^fefc^^M ^"^'-^^''sökningar öfver fågellifvet å några skånska

iJMKfy^^^Ep mossar. Som emellertid Rönneholms mosse

ffi9H^ätt^9| tycks mig dels vara typen för en skånsk mosse,

^iwBilliBnflBH*^ dels en bland de intressantaste med afseende

^bB!!!>!?S':!^ på fågelvärlden, har jag i det följande genom

utdrag ur mina anteckningar sökt lämna en kortfattad skildring

öfver fågellifvet därstädes. Denna mosse är belägen i Ring-

sjötrakterna och på ena sidan begränsad af Rönneå. Den

är till största delen bevuxen med höga ljung- och blåbärs-

buskar, men liär och livar växa talrika stånd af Eriophorum-

och Carexarter, hvilka dock merendels kanta smärre sam-

lingar af vatten. Ät östra sidan finnes en tämligen bred

remsa af ung löfskog, som på flera ställen afbrytes af enstaka

tallar. Talrika små bäckar genomlöpa detta område, och

de mynna i regel genom en eller annan större bäck ut i Rönneå.

Under de senaste årtionden -— eller måhända rättare det

senaste årtiondet — har man här såväl som i de flesta skånska

mossar börjat taga upp torf, och torfmaskiner finnas ett par

stycken. Sedan dessas framfart blifvit märkbar, ha flera fågel-

arter emigrerat från mossen, och faktum är, att de fåglar, som

så att säga sätta sin prägel på fågellifvet å dylika platser,

börja försvinna och söka sig andra lokaler. Vissa naturentu-

siaster ha dock sökt bortresonera detta förhållande med att

den decimering, som inträdt i artantalet, ersatts med en ökning

Fauna och Flora 1912. Haft. 5.
]

j



2 14 FAUNA OCH FLORA

i individantalet. I vissa fall kan detta nog vara riktigt, men
det är ju ej därför säkert, att denna ersättning är så synner-

ligen lycklig. Man tanke sig blott detta fall, att spofvar, brus-

hanar och snäppor måste flytta undan och måsar, tärnor etc.

göra sig hemmastadda å de platser, där man förr kunde få se

brushanarnas kämpalekar o. dyl. Bortsedt från en och annan

tillfällig gäst, torde det nog få anses säkert, att våra skånska

mossars fågellif har sett sin »aurea aetas».

Vid en hastig öfverblick af mossen, företer den ingen

lockande anblick. Ödsligt utbreda sig de stora ljungfälten,

som här och där afbrytas af stora grafvar, hvilka äro minnen

från torfmaskinernas framfart.

Om man företar en vandring öfver mossen, kan man un-

derstundom få höra ett egendomligt läte från en stor fågel,

som då och då sväfvar fram öfver nejden. Befolkningen här

har gifvit den namnet »tullaren», men på zoologernas språk

kallas den storspofven (Niimeniiis arqiiatiis). Denna fågel

är i Skåne ej särdeles allmän, och under de senaste åren tycks

den ha decimerats betydligt. För ett 10-tal år sedan var den

dock ej så sällsynt här, men numera, då människor dagligen

springa af och an och störa fåglarna, har denna vadare allt

mer och mer dragit sig undan. Å denna mosse, som dock i

utsträckning är ganska stor, torde spofvarnas antal kunna upp-

skattas till allra högst fem par. Att »tullaren» är en skygg

fågel är allmänt kändt, ehuru man velat tillerkänna den ett

visst mod vid boet. Härmed må nu vara hur som helst, men

då jag efter ganska stort besvär lyckades finna ett dylikt bo,

flög spofven bort, ängsligt skrikande och återvände ej på två

timmar, under hvilken tid jag låg och inväntade dess återkomst.

Fågeln tycks dessutom i likhet med några andra vadare ej vilja

lämna boet, förrän man är på några få meters afstånd från

detsamma.

Boet ligger ofta doldt mellan några tufvor — ibland dock

på en tufvas topp — och omgifves mestadels af höga Ijung-

och blåbärsbuskar. Det består af en håla i marken och så en

bristfällig bale, bestående af torra strån och små kvistar.
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Foton illustrerar detta förhållande tydligt, och man kan

äfven här och hvar se några små fjädrar. De päronformade

äggen, som äro fyra till antalet, äro oftast mycket stora och

kunna uppnå en storlek af 68 ä 70 mm. och därutöfver.

I en af mossens utkanter hållas under sommaren kor på bete,

och marken är följaktligen betäckt med koträck. En fågel flög

här fram och tillbaka och ådrog sig min uppmärksamhet. Det

Bo med ägg af Niuneniiis arquafus. Förf. foto.

var större s\.\:2in(\^\^3.Y&n (Aegialitis hiaticiila). Jag hade knappast

väntat att finna denna lilla vadare å en mosse, men midt uppe

i en koträck hade den gjort en liten fördjupning och dragit

tillsammans några torra strån, ofvanpå hvilka den lagt sina

fyra ägg. Det är väl troligast en tillfällighet, att strandpiparen

uppehöll sig å denna lokal, enär jag icke lyckades finna flera

bon af denna fågel eller se flera än just detta par.

Bland öfriga vadare må nämnas enkelbeckasinen (Galli-

na^o^rt//m«^o/, hvilken dock ej är särdeles allmän, utan häckar

blott i några få par i mossens utkanter mot Rönneå.
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Drillsnäppan (Trmgoides hypoleuciis) hör också till de

vadarfåglar, som karaktärisera mossen. Något bo af denna

fågel var jag likväl ej i tillfälle att se, ehuru denna art visst

icke är någon sällsynt företeelse i dessa trakter.

Vipan (J^anellus vanelliis), som å flertalet mossar jag

besökt var den allmännaste vadaren, förekommer här täm-

Bo med ägg af Aegiali/is hiaticiila. Förf. foto.

ligen sparsamt och är hufvudsakligen begränsad till ett litet

område, där man med lätthet kan uppsöka hennes bo på toppen

af någon torr tufva.

Ännu en vadare observerade jag, nämligen grönbenta

snäppan (Totanus glareola). Sannolikt häckar hon ute bland

ljungen, där jag åtskilliga gånger såg henne flyga upp.
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Gar mail öfver mossen, kan man vara säker på att stöta

upp någon ängspiplärka (Antliiis pratensis), ty hon är nog den

allmännaste bland småfåglarna, som bygga och bo här. I kan-

ten eller på sluttningen af någon tufva har hon sitt bo, hvilket

vanligtvis är doldt af ljung och gräs, och häri ligga 4 å 5, nå-

gon gång 6, mörka, brunfläckiga ägg.

Bo med ägg af Aiithiis protensis. Förf. foto.

Trots det att bona äro väl dolda, äro de ej svåra att upp-

täcka, enär fågeln i regel flyger ut därifrån, så snart man kom-

mer i närheten af något dylikt.

Sädesärlan {Motacilla alba) är äfven bofast på mossen och

i likhet med sin närmaste släkting, gulärlan (Motacilla flava),
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som för öfrigt också häckar här, väljer den sin boplats helst

i mossens utkanter, där tillräckligt skydd erbjudes.

Rotgeln (Erithacus rubecula) hör ej till mossens vanligare

fåglar, men finns dock häckande bland ljungen i den del af

mossen, som begränsas af ung löfskog.

I en djup och bred torfgraf, där täta Phragmitestånd ut-

gjorde vegetationen, såg jag några änder slå ned, och då jag

undersökte platsen, fann jag ett bo af gräsanden (Anas platy-

rhyncha) med 10 starkt rufvade ägg. Men icke blott denna

and häckar här, utan äfven flera andra arter, t. ex. krickanden

(Anas crecca), och det uppgifves, att snatteranden (Anas stre-

pera) ej sällan förekommer. Flertalet änder, som finnas å

mossen, äro dock gräsänder.

I dylika torfgrafvar, om hvilka jag ofvan nämnt, pläga

också säfsångare (Acrocephalus schoenobenus) hålla till i stort

antal. Som jag detta år besökte mossen i sista hälften af

maj, kunde jag^ej vänta att finna bo med ägg vid denna tid.

Sandsvalan (Clivicola riparia) häckade i en koloni af om-

kring 30 par i sidorna af en 20 m. bred torfgraf. I den lösa

och fuktiga torfmassan hade de gräft sina gångar, hvilka un-

derstundom voro ända till 1 ^/2 m. långa. I somliga af dem

funnos redan ägg, i andra var blott balen färdig. Denna be-

stod hufvudsakligen af halm och fjädrar. Af gångarna lågo

somliga rätt högt uppe i sidorna af grafven och voro blott 2 å

3 dm. under själfva ytan. Emellertid påstås det, att här och

äfven annorstädes, där vattendrag finnas i närheten af en dy-

lik svalkoloni, skulle sorkar och vattenmöss krypa in i gångarna

och äta upp ungarna. Ett dylikt påstående är naturligtvis ej

orimligt, då ju många af gångarna ofta ligga särdeles lämpligt

till för att de skola kunna utföra sina illdåd. Själf har jag

likväl aldrig kunnat konstatera något sådant fall.

I slutet af maj brukar sandsvalan ha sin kull färdig, och

den består i regel af 5— 6, någon gång 7, helt hvita ägg. Hon

anländer hit till dessa trakter ganska tidigt, så att redan i

slutet af april eller i de första dagarna af maj kan man få se

henne.
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Gulsparfveii (Emberiza citrinella) är en ganska vanlig fågel

i Ringsjötrakterna och förekommer ytterst allmänt på mossen,

där han bygger sitt bo än på marken under någon tufva, än

i någon liten buske eller dyl., och näst ängspiplärkan är han

att betrakta såsom den vanligaste bland småfåglarna.

vm^Yj/-n

^-^

^^-i§

Bo med ägg af Lyrurus tetrix. Förf- foto.

Hönsfåglarna äro representerade med ett par arter: orren

(Lyrurus tetrix) och ädelfasanen (Phasianus colchicus), hvilka

båda under de senaste åren utbredt sig hastigt, den förre norr-

ifrån, den senare söderifrån från de stora godsen, där den ju

finns förvildad.

Hvad orren beträffar, kan man ej säga, att den är allmän
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å mossen, ehuru man då och då är i tillfälle att få se den.

Visserligen ha åtskilliga par acklimatiserat sig och synas trifvas

bra, men att ej flera gjort det, beror nog till stor del på att

det saknas barrskogar, som gränsa till öppna fält. Dylika lo-

kaler äro ju skogsfåglarnas käraste uppehållsorter och då så-

dana saknas, är det ju tydligt, att de ej kunna föredraga na-

turen i dessa trakter. Orren förstår väl att å en lokal som

denna dölja sitt bo, hvilket alltid är beläget på marken under

en buske eller dyl. Det består blott af en håla i marken,

och här lägger orrhönan sina 7 — 15 brunfläckade ägg.

Ute på ljungen resa sig några ensliga tallar i höjden. De

äro förkrympta i växten och se mycket bräckliga och svaga

ut. Sedan många år tillbaka har ett tornfalkpar (Tinminculiis

tinnunculus) sitt bo i en af dessa. Det dröjde icke länge,

förrän jag fick se dem båda strax i närheten af boet. Att de

frossa på piplärkor och andra småfåglar, därom vittna kring-

strödda fjädrar af dylika småfåglar samt andra rester från de-

ras måltider.

Till sist vill jag nämna några ord om fiskmåsen (Lams

canus), som äfvenledes häckar på mossen. Endast ett par

kilometer från densamma ligger Ringsjön med sina på vissa

ställen dyiga och steniga stränder och sina utskjutande land-

partier, hvilka utgöra måsarnas förnämsta häckplatser, och ute

i själfva sjön ligger dessutom en liten ö, och här bo äfven

tärnor och måsar. Kampen för tillvaron är naturligtvis äfven

här het och tvingar en del måsar att söka nya boplatser.

Att de då valt mossen är tydligt, och här komma de sanno-

likt att grunda en koloni, som har alla utsikter att kunna tåla

och fortsätta en hård strid för sin existens.

Då ju tärnorna ofta slå sig tillsammans med måsarna, är

det ej otroligt, att dessa inom kort äfven komma att flytta till

mossen, och det är väl knappast möjligt, att några få par spof-

var och andra vadare skulle vilja uppta strid med dessa in-

kräktare, utan deras lott blir med all säkerhet den — de måste

söka sig nya boplatser.



Om epizoisk fröspridning.

Af Ans. Heintze.

en roll, däggdjur och fåglar samt i någon mån

äfven fiskar spela vid växternas spridning, har

f^l blifvit mycket olika bedömd af olika författare.

I regel har dess betydelse blifvit i hög grad

öfverskattad.

Det är hufvudsakligen på trenne sätt som

frötransport med djurens tillhjälp äger rum ute i naturen. Vid

endosoisk spridning medfölja fröna djurens exkrementer, som

i sinom tid lämna dem en förträfflig grobädd. Fastna däremot

frön eller frukter på något sätt vid djurens kropp, talar man

om ett epizoiskt spridningssätt. Mer afsiktligt från djurens

sida sker den synzolska spridningen, d. v. s. växternas re-

produktionsorgan ingå i bomaterialet, uppläggas till vinterförråd

o. s. v., hvarvid ett och annat frö tappas bort eller kommer

till groning i öfvergifna bon eller i bortglömda depåer. Enligt

Kerner, Sernander m. fl. skola äfven frön i stor utsträckning

släpas ikring af myror, som bruka dem vid sina stackbyggnader

eller sätta värde på delar af dem som födoämnen.

Det mest bekanta exemplet på epizoisk spridning lämnas

af Darwin. På foten af en skjuten rödbent rapphöna (Cacca-

bis rufa) tillvaratog han en liten jordklimp, vägande 6 V2 uns.

Ur denna lyckades han vid odling framdraga ej mindre än 82

groddplantor. Liknande observationer äro gjorda af Kerner i

Donauländerna. Denne forskare undersökte slam och fuktig

dy, som fastnat vid näbbar, fötter och fjädrar af snäppor,
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kajor, äiior m. fl., hvilka kommit ned till flodstranden för att

dricka .eller söka föda. Därvid påträffade han frön och små

frukter af talrika strand- och vattenväxter, exempelvis:

Elatine Hydropiper (lånkesarf),

Glyceria fluitans (mannagräs),

Jiinciis biifonUis (kryptåg),

Lythrum Salicaria (fackelros),

Veronica Aiiagallis (vattenärenpris), m. ti

Dessa intressanta uppslag ha fullföljts af andra forskare i

utlandet. I vår botaniska litteratur har jag däremot ej kunnat

fmna mer än enda uppgift om direkt observation: transport af

ett mistelbär genom Loxia pityopsittacus} Egendomligt är

också, att ett par svenska botanister, Hesselman och Birger,

hvilka tillsamman undersökt öfver 170 individ tillhörande mer

än 35 fågelarter, ej på dessa kunnat upptäcka ett enda frö

eller växtdel, som lämna någon antydan om ett epizoiskt

spridningssätt.

De nya fynd, för hvilka jag här skall redogöra, omfatta

hufvudsakligen tvenne växtarter: Linncea borealis och Echino-

spermum deflexiim (bergpiggling).^

Liniiaea borealis.

Direkta iakttagelser öfver denna arts spridning äger jag

endast från Västerbotten. Materialet, som insamlats på fötterna

af dalripa och hare, har tillsändts mig af min gamle vän från

skogslöparelifvet i lappmarkerna, forstmästare Bo Strömer i

Vindeln.

1. Lapus timidus. Profvet, som härstammade från

trenne exemplar, skjutna den 9 okt. 1911 i Degerfors s:n, ut-

gjordes af hår, gruspartiklar, tvenne granbarr, fragment af

mossblad m. m. Vidare:

' Sernander: Den skandinav, vegetationens spridningsbiologi. Upsala 1901.

* Begagnar tillfället att till tidskriftens läsare rikta en anhållan om tillsän-

dande af frön och fruklifikationsdelar, som de möjligen anträffa på skjutna fåglar

och däggdjur. Adr. Realskolan, Malmö.
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Linncva borealis: 1 skenfrukter, af hvilka 6 ägde grobart frö.

Festuca ovina (fårsvingel): ett treblommigt småaxparti,

fastklibbadt vid en skenfrukt af föregående art.

Bryiim sp. (lågväxt mossart): en 1,'. mm. lång, död gren-

spets.

2. Lagopus lagopus. Profvet tillvaratogs på fyra ripor,

skjutna i Säfvar s:n den 19 okt. 1911, och utgjordes af fjäder-

rester, torfpartiklar m. m. Dessutom:

Compositce: fragment af en fjäderpensel.

Linncea borealis: 6 skenfrukter, alla med grobart frö.

Equisetiim pratense (fräken): en 8 mm. lång, död grenbit.

Dicramim sp. (högväxt mossart): 2 lösa blad.

Polytrichum sp. (troh"gen P. comminie, björnmossa): 4 gröna

sporer.

Sphagniim sp. (hvitmossa): 4 c. en mm. långa grenspetsar.

Hos såväl ripa som hare voro skenfrukterna af Linncea

starkt intrasslade bland fjädrarna resp. håren. Att döma af

de mestadels rätt illa medfarna och nötta högbladen syntes

åtminstone en del frukter ha transporterats ikring af djuren i

åtskilliga dygn, en och annan frukt kanske hela veckor.

Linncea växer vanligen i fuktiga, mossrika barrskogar, och

dess fruktställningar nå ringa höjd öfver marken. Dess sken-

frukter kunna därför endast i ringa grad föras ikring af vinden,

utan tyckas hufvudsakligen vara hänvisade till utspridning med

djur på epizoisk väg. Ofvan trädgränsen torde den ytterst

sällan mogna sina frukter och synes därför allt emellanåt be-

höfva rekryteras nere från björk- och barrskogszonen. Äfven

denna spridning upp till alpina zonen kan mycket väl äga rum

med hare och ripa.

För Festuca ovinas frukter och björnmossans sporer är

epizoisk spridning helt säkert af rent tillfällig natur och utan

någon som helst betydelse. Båda äga i vinden sin viktigaste

och mest effektiva spridningsfaktor. Fårsvingeln är därjämte

vinterståndare och sprides, åtminstone uppe i fjälltrakterna, i

mycket stor utsträckning genom yrsnö.
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Echinosperniuni dcflexum.

Hela växten är i blommande tillstånd förvillande lik en

Myosotis-art (förgätmigej) och fördes af sin upptäckare, vår

bekante växtgeograf Göran Wahlenberg, till detta släkte under

namn af M. deflexa. Växer på ur och branter i fjälltrakterna.

1. Klitberget invid Bångnäs i Åsele Lappmark. Den mycket

vidsträckta blockuren på fjällets sydsluttning var vid mitt

besök "^8 1911 tillhåll för talrika lapp- eller mellansorkar, af

hvilka 4 exemplar dödades. På en af dem fann jag en knappt

fullt mogen delfrukt af Echinospermiwi, löst sittande i pälsen.

2. Almhällan på Lilla Stalonberget i Åsele Lappmark. Där

blockurens öfre kant stöter intill den tvärbranta bergväggen,

växer en stor gran. Under denna påträffades sommaren 1911

ett öfvergifvet bergufbo på själfva uren. I och närmast kring

detta ufbo iakttogos bortåt ett 20-tal starkt etiolerade små-

plantor af Echinospenniim deflexum. Då denna art med full

säkerhet ej ingick i bomaterialet, återstår knappt mer än en

möjlighet: epizoisk spridning med ufvarna. Någon långväga

transport föreligger emellertid ej i detta fall, då Ecliinospermiim

växer flerstädes på samma ur, dock ej i boets omedelbara

närhet.

I den botaniska litteraturen finnas en och annan uppgift,

som är af intresse för föreliggande undersökning. På sydsidan

af Ulfberget, Hede s:n i Härjedalen, växer Ec/ii?iospermum iämie

Silene rupestris (berg nej lika), Triticinn caniniim (lundhvete),

Woodsia v. hyperborea (hällebräken) m. fl. i en stor grotta,

som enligt Birger, är »ett tillhåll för roffåglar, och marken är

täckt af rester från deras måltider> . Mer entydiga angifvanden

äro att söka i »Norges arktiske flora». Norman har sålunda

funnit arten vid Evenes ..nedenfor fjeldvaeggen ved sommer-

fj0set ^ och efter en kreatursstig på Sandviksfjeldets sydväst-

sida. Dessa båda orter figga på ömse sidor om Ofotenfjorden.

På ön And0rja norr om samma fjord uppträder Echinospermiim

* FJ0s= ladugård.
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i sällskap med Stellaria media (våtarf), Capsella (lomnie) och

Rimiex domesticns (gårdskräppa) under en framskjutande berg-

vägg, »hvor kvceget S0ger ly mod veiret».

En märklig fyndort är Bergskletten i Bardo. Här upp

träder växten jämte Braya alpina (fjällkrasse) och Sonchiis

arvensis (fettistel) i en brant sydlid långt från alla odlingar.

Platsen ligger 6 mil från hafvet, om man följer dalgången, där

lapparna sedan gammalt ha sina flyttningsvägar. Norman

anser, att Soncliiis arvensis på denna enestående eksceptio-

nele indlandsstation kan på en eller anden made vaere bragt

did ved renen, ligesom den i dens umiddelbare selskab vok-

sende Echinospermum.y>

.

Echinospermiun deflexiims typiska växplatser utgöras af

rasbranter (urer) och ofvanför liggande bergväggar (bergham-

mare och stup), hufvudsakligen i sydlig exposition. I vårt land

förekommer den på spridda ställen i fjälltrakterna från Torne

Lappmark till Härjedalen; sin största spridning synes den äga

i Jämtland. Den uppträder vanligen först i öfre delarna af

barrskogsområdet och är äfven funnen i björkbältet. Utanför

detta mera sammanhängande utbredningsområde är den an-

träffad på inalles 5 lokaler i Medelpad och når här, på Silje-

berget i Selånger s:n, nästan ut till kusten. Mycket egendomlig

är dess förekomst i norra Småland, där den först uppmärk-

sammades af J. E. Zetterstedt.

Växten är i regel tvåårig, som redan Wahlenberg visat

genom kulturförsök. Fullt mogna frukter har jag funnit i

augusti månad, och torde de hinna utspridas, innan snön faller,

då arten ej hör till vinterståndarna, utan vissnar ned före den

kalla årstidens inbrott. Delfrukterna äga en utmärkt vidfäst-

ningsapparat i sina fina, i spetsen hullingbärande taggar, som

sitta i en enkel rad. Efter besök på artens växplatser har man

ofta skobandens sidor och tofsar alldeles öfversållade med

smånötter, hvilka äro rätt besvärliga att aflägsna.

Echinospermum är en utpräglad koloniväxt, som är känslig

för äfven rätt svag öfverskuggning och undviker sidotryck af

likhöga eller högväxtare örter. Sin största frekvens och yp-
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pighet uppnår den på för öfrigt naken eller nästan naken, grus-

blandad och grofblockig ur med jämn (men ej rik) tillgång på

vatten. Dess ymnighetsgrad är därför mycket växlande på

olika ståndorter. Upphör eller aftager urbildningen nedanför

ett stup, så att örter och träd kunna bilda sammanhängande

bestånd, har Echinospermiim sina sista tillflyktsorter på själfva

stupet. Men äfven här kan dess existens vara hotad, i det

vegetationen på hyllor och afsatser äfven lätt sluter sig sam-

man. Ofta är dessutom fuktigheten för ringa på dessa lokaler^

åtminstone under torra, varma somrar.

Det finnes ganska få arter i vår flora, som »normalt» äga

en så spridd och sällsynt förekomst som Echinospermiim. De

olika ståndorterna ligga nämligen i regel en till flera mil af-

lägsna från hvarandra i såväl Sverige som Norge. I t. ex.

Torne Lappmark som besökts af talrika botanister under mer

än ett århundrade, är den endast känd från trenne långt från

hvarandra liggande lokaler, där den upptäckts först i senare

år: af Skärman på Tsasinnjaskatjåkko (1906) och af förf. på

Yli Kuokola (1904) och Ala Njauko (1907), öfverallt i sparsam

mängd.

På Ala Njauko växa endast ett dussin individ bland grofva

block nedanför ett litet stup med Draba hirta (fjällnagelört),

Saxifraga nivalis (fjällbräcka), Viscaria alpina (fjällnejlika) m. fl.

Denna obetydliga blocksamling representerar ett rätt friskt

ras, som efterhand inkräktas af den frodiga björkskogen, som

på alla sidor omgifver den lilla klippvegetationen. Echino-

spermum tyckes här vara en mycket sen inkomling med små

utsikter att hålla sig kvar någon längre tid.

Sydsidan af Klimpberget i Åsele Lappmark utmärkes där-

igenom att berggrunden på mindre fläckar går i dagen i form

af tvärbranta stup. Nedanför liggande urer (rasbranter) äro

emellertid bundna och öfvervuxna af björkskogar eller yppiga

örtmattor. Trots ifrigt sökande kunde jag sommaren 1909

endast upptäcka två resp. 1 och 1,2 dm. höga stånd af Ec/ii-

nospermiim, hvilka växte på själfva stupet bland Cerastiiim

alpiniim (fjällarf). Om dessa båda dvärgexemplar, som dock
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tycktes sätta mogen frukt, äro nykomlingar eller de sista res-

terna efter tidigare, mer talrik förekomst, är svårt att afgöra.

En liknande klippvegetation på sydsidan af Stora Stalonberget

(Ås. Lpm.) med uren klädd af gianbjörkskog, saknar Echino-

sperjTium, men hyser dess vanligaste följeväxter.

En växt med så speciella fordringar på ståndortens be-

skaffenhet och så dåligt rustad i konkurrenshänseende måste

äga goda spridningsresurser för att kunna äga bestånd. Och

det gäller här frötransport på ansenliga afstånd. Då ej gärna

annat än epizoisk spridning är tänkbar, gäller det att utreda,

hvilka djurarter som mer konstant uppehålla sig på dess väx-

platser och därifrån företaga vidlyftiga utflykter och ströftåg.

Af däggdjur, som jag iakttagit på dylika rasbranter, märkas

sorkar, hermelin, hare och mer undantagsvis ren och get. Räf

och järf lockas antagligen äfven dit under år med rik tillgång

på sork.

Den betydelse, de anförda däggdjuren kunna äga för Echi-

nospermums spridning, är säkerligen af underordnad betydelse.

En del af dem kunna väl, såsom mitt fynd af en delfrukt på

lappsorken visar, bidraga till den lokala utbredningen på själfva

växplatsen. Många af växtens ståndorter äro emellertid nära

nog otillgängliga för andra djur än fåglar. En spridning med

husdjurens (i första hand getens) tillhjälp äger dock faktiskt

rum i vissa trakter af Nordnorge, såsom framgår af citaten ur

Normans flora, och samme författares hypotes om renens roll

kan nog äga sin riktighet i något enstaka fall. I vårt land

växer arten vanligen allt för långt ifrån eller allt för högt öfver

gårdar och hus för att kunna nås af geten, och här gäller i

stort sedt ännu Wahlenbergs anmärkning: -»Myosotis deflexa

in ruderatis et ad domos haud crescit uti reliquae species acu-

leatae.» I Tyskland förekommer den däremot enligt Garcke

>'hin und wieder eingeschleppt».

Bland fåglar, som häcka på branta klippvägger eller ne-

danför liggande rasmarker (blockurer) märkas stenskvätta och

mer sparsamt ringtrast och hussvala. Saxicola oenanthe är

emellertid allt för stationär, de båda sistnämnda för sporadiskt
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förekommande, för att någon mer betydande transport af

Echiriospermum-frukter skulle komma till stånd med deras

hjälp. Svalan vistas också sällan eller aldrig nere på själfva

blocksamlingarna.

Helt annorlunda ställer sig saken med roffåglarna. På

alla något så när betydande branter kan man vara säker att

träffa dem. Här häcka de, här taga de ofta sitt nattkvarter,

och här ser man dem sitta och speja efter rof. Blockuren

erbjuder dessutom rika jaktmarker, särskildt under lemmelår,

då äfven sorkarna öfverflöda.

Inom samma höjdbälte som Echinospermum äro fjällvråk

och dvärgfalk allmänna, och här når kungsörnen frekvens-

maximum. Bergufvens öfre häckgräns sammanfaller med barr-

skogsgränsen, under det att Falco peregrimis stiger upp i

björkbältet, där den möter sin frände, jaktfalken.

Samtliga dessa roffåglar, framför allt kungsörnen, företaga

dagligen vidlyftiga jaktfärder, som utsträckas än mer, sedan

ungarna blifvit flygfärdiga. Detta infaller strax innan Echinosper-

mum fått sina frukter fullt mogna och spridningsdugliga.

Aquila, Archibuteo och Bubo, som ha tarserna fjäderklädda

(jfr Lagopus oah Linnceä), synas vara bäst lämpade för frö-

transport, och i samma riktning pekar mitt fynd af Echino-

spermu?n-p\antor i ett bergufbo.

Af det sagda synes således framgå, att Echuiospermum

deflexums delfrukter till öfvervägande del spridas af roffåglar

(kungsörn, fjällvråk, berguf och falkar) på epizoisk väg. Den

tjänst, som exempelvis sorkar, ren och get kunna göra växten

genom att transportera ikring dess frukter, torde däremot vara

af underordnad betydelse. Artens förekomst i norra Småland

kan mycket väl bero på tillfällig spridning genom flyttande

eller kringströfvande roffågel.



Något om andarternas dräkter.

Al

Dr. II. Nyqvist.

Itt bland änderna bestämma årsungens kön samt

'

^)^^^T^|!^ri särskilja de gamla fåglarna i sommar- och öf-

^ i7<^ vergångsdräkt från de fullvuxna ungarna är ej

alltid så lätt. Har man fågeln i fråga färsk

^^till sitt förfogande och är i tillfälle att zooto-

r.^miskt studera densamma, kan man ju alltid

på bensubstansens större eller mindre fasthet utan vidare svå-

righet säga om man har en gammal eller årsunge framför sig.

Äfven fortplantningsorganens olika utveckling är ju ett godt

kännetecken. Detta gäller dock mest honorna, bland hvilka de

gamla alltid hafva mera utvecklade äggstockar. Hos hanarna

däremot har jag såväl bland släktena Anas och Fuligula som

äfven hos sothönsen funnit testiklarna hos de fullvuxna ung-

hanarna obetydligt mindre än hos de gamla på sensommaren

och hösten. Iris färg är ju hos ungarna i regel ej så utveck-

lad som hos de gamla. Så äro gräsandens ungars ögonringar

mera gråaktiga, den gamla hanens kastanje- och den unga ho-

nans olivbrun. Skedandens unga hanes ljust gråbruna, den

unga honans grågula, under det den gamla hanen har citron-

gul, den gamla honan gulbrun iris. Hos viggen däremot

har den unga hanen lika klargul sådan som den gamla. Äfven

näbbets storlek och färg lämnar ju ibland god ledning. Större

vanskligheter möta, då man i samlingar bland de torkade skin-

nen skall bestämma åldern; och handböckernas upplysningar

äro i regel rätt summariska och ofta allt för knapphändiga.

Hos en del arter fäller ju vingarna lätt utslaget, om man skall

Fauna och Flora 1912. Haft. 5. ]6
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skilja en gammal hane i sommardräkt och en ung, men hos

andra t. ex. gräsänderna och krickan, där de unga J^cT hafva

fullt lika stora och klara speglar samt vingtecken som de gamla,

gäller ej detta kännemärke. Må det därför tillåtas mig att här-

med meddela mina små erfarenhetsrön i denna ju rätt intres-

santa ornithologiska fråga genom att påpeka de skiljaktigheter

i dräkter å en del kroppsdelar hos de olika könen och ålders-

klasserna, som jag genom studiet af ett ej så ringa material i

regel funnit. Naturligtvis förekomma ju en hel del individuella

afvikelser, så att jag ej gör minsta anspråk på att hafva funnit

det rätta. Det är ju möjligt, att dessa undantag äro regel

bland andra kretsformer. Först vill jag då nämna de stora

allmänna skiljetecknen för att sedan taga hvarje art för sig i

skärskådande. Vi ha då hos änderna, liksom bland roffåglarna

hos dufhöken och de stora falkarna, ett gemensamt allmänt

dylikt i tvärteckningen. I synnerhet på framhalsen, kräfvan och

bröstet framträder detta tecken. Hos de gamla, i synnerhet dra-

karna, äro nämligen dessa partier i regel försedda med half-

månformiga (y) eller mer eller mindre halfrunda (w) eller tvär-

ställda fläckar, under det att dessa hos de unga äro tätare,

mera diffusa samt längsställda (pilformiga). Vidare hafva de

på en del fjädrar vanligen bredare mera diffusa kanter. Så äro

fjädrarna, särdeles på skuldror och slagsidor hos de gamla,

vanligtvis bredare och mera afrundade, hvilket ofta äfven är

fallet å kräftrakten och bröstet. Och så till sist kommer

en sak, som jag först såg omnämnd i den gamla Ch. L. Brehms

»Handbuch der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands», men

ej sett upptagen i något annat arbete än ett par gånger på-

pekad i Mewes resebeskrifningar nämligen stjärtpennornas för-

hållande. Hos alla årsungar jag sett, ha alltid utan undantag

dessa pennors spetsar varit ofullständiga. I regel har

yttersta spetsen på hvarje pennas spole varit borta, så att

fjädrarna sett urnupna ut I, eller har den funnits, men

j varitsåattsäga vissen, då den närmaste fånen varit borta ^
och den ensamt stuckit ut som en torr kvist II. Hos ingen enda af

de exemplar,som af dräkten kunnat bestämmas såsom gamlafåglar.
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har detta varit faltet. Hur sliten dräkten i öfrigt ocli med den-

samma stjärten varit har ej i ett enda fall stjärtspetsarna varit

ramponerade. Troligen beror detta af en viss svaghet hos de

först anlagda stjärtpennorna, då ju ej lefnadssättet gärna kan

vara orsaken. Den gamla honan samt den gamla hanen under

sin ruggning lefva ju lika mycket som ungarna i det täta grä-

set eller bland vassen, som slita fjädrarna, och ofta har jag

sett gamla honor, som uppfödt kull, hvilka haft stjärtarnas kan-

ter alldeles upprifna, men spetsarna hafva alltid bibehållit sin

form. I ett par fall, där fjäderdräkten ej varit fullt typisk för

afgörandet, om jag haft en gammal fågel eller årsunge fram-

för mig, har jag låtit stjärtens förhållande fälla utslaget. Nu

ömsa ju de olika andarternas ungar sin fjäderdräkt på mycket

olika tider. De mera nordiska arterna senare än de, som till-

höra de sydligare delarna af vårt land. Därför har jag t. ex.

sett unga gräsänder, skjutna i början af oktober, hvilka hafva

haft stjärten omfälld med undantag af en och annan gammal

kvarsittande fjäder från den första underdräkten, men denna

alltid på ofvan meddelade sätt defekt, under det att naturligtvis

de nya pennorna varit hela, stjärtänder och bläsänder däremot

i december och de första månaderna i andra året, hvilka ännu haft

stjärten stubbad. Det vore roligt att höra hrr ornithologers er-

farenheter i detta fall. Den ende svenske författare, som jag sett

omnämna företeelsen, är som nämnts Mewes, som i berättelsen

om sin svenska resa 1867 och sin ryska 1869 påpekar den-

samma såsom skiljetecken mellan gamla och unga snatteränder

och krickor. I följande uppställning har jag för större kort-

hets skull numrerat de olika kroppsdelarna, hvilket lättar öfver-

sikten.
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Vissa kroppsdelars olikheter med afseende på
fjädrarnas form, färgr o. teckningr hos

våra andarter.

i) HufvLidet ofvan, 2) Hufvudets sidor, 3) Framryggen, 4) Skuldrorna,

5) Kräftrakten, 6) Bröstet, 7) Buken, 8) Undre stjärttäckarna, 9) Slagsidorna,

ig) Vingspegeln, n) Vingtäckarna.

Gräsand.

J* Gammal, sommardräkt:

i). Mörkbrunt.

3 och 4). Fjädrarna breda afrundade; bruna med å några få

smala ljusbruna kanter.

5). Kastanjebrun med halmånformiga och halfrunda svarta

fläckar.

6 och 7). Ljusare bruna med insprängdt gråhvitt,

8). Hvita mer eller mindre mörkpudrade med aflångt run-

dade brunsvarta längdfläckar.

9). Fjädrarna breda, i spetsen tvära eller svagt afrun-

dade bruna med stora brunsvarta afrundade fläckar.

J* Arsunge:

i). Mörkbrunt, bakhufvudet mera gråaktigt.

3 och 4). Fjädrarna smalare mera spetsiga; gråbruna med täml.

breda gulbruna kanter.

5). Gulbrun med svarta längdfläckar.

6 och 7). Gråbruna med svarta längdfläckar

8). Smutshvita med bruna längdfläckar.

9). Fjädrarna smalare mera spetsiga, gulbruna med brun-

svarta längdfläckar.

$ Gammal, sommardräkt:

Svart med korta smala långsgående gulbruna streck.

Fjädrarna svarta med breda grågula (ibland roströda)

kanter.

Grågula med markerade ljusbruna längdfläckar.

Grågul med, mindre markerade, ljusbruna längdfläckar.

Hvita med smala ljusbruna längdfläckar.

$ Gammal, höstdräkt:

Mera spräckliga.

Mera gulaktiga med genomskimrande mera diffusa fläckar.

i)
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$ Ai'sunge

:

5, 6 och 7). Gulbruna med svarta längdfläckar.

9). Gråbruna med svarta fläckar.

10). Mindre än hos de öfriga. 1 öfrigt lika nied unge (^

.

Skedand.

c^ Gammal, sommardräkt:

I ). Svart ofläckadt.

2). Gulbrun, småfläckarna mera runda.

3 och 4). Fjädrarna breda, afrundade, brunsvart med gulbruna

kanter.

5 och 6). Med breda, halfmånformiga och tvära fläckar.

10). Stor, glänsande grön.

ii). Skönt gråblå.

ef Arsunge:

i). Svart, ibland stötande i brunt med svagt antydda, gul-

bruna längdsträck.

2). Gulbruna, småfläckarna mera långsträckta.

3 och 4). Fjädrarna smalare mera spetsiga med smalare kanter;

i färg lika gamla hanen.

5 och 6). Med talrikare, mindre, smalare, långsträckta fläckar;

i färg lika gamla hanen.

1 o). Mindre, dunkelt grön.

ii). Dunkelt gråblå.

$ Gammal, sommardräkt:

i). Svart med smala, gulbruna längdstreck.

2). Ljusare gulbruna med markerade småfläckar.

3 och 4). Fjädrarna svartbruna med breda gulhvita fläckar och

kanter.

5). Fjädrarna svartbruna med breda brungula sidokanter,

så att partiet blir långspräckligt.

Gulbruna med delvis täckta, sparsamma tvärfläckar.

Tämligen liten, klart grön.

Ljusgrå med blå anstrykning.

Brunsvart ofläckadt.

Gulbruna; småfläckarna diffusa.

Fjädrarna sotbruna med mycket smala gulbruna kanter.

6 och
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5, 6 och 7). Bruna, fläckarna diftusa, talrika, tättställda.

10). Liten, brunsvart med svagt grönaktig anstrykning.

I i). Svartgrå.

Stjärtand.

cT Gammal, sommardräkt:

3 och 4). Svartbruna med mycket fina hvita vältrade tvärstreck.

5). Gråbrun med på hvarje fjäder svarta och hvita, half-

månformiga och tvära fläckar.

6 och 7). Hvit med genomskimrande, breda, svarta tvärfläckar.

10). Svagt glänsande, grågrön med i viss dager obetydlig

skiftning i kopparrödt.

ii). Homogent ljusgrå; (i Riksmuseum finnes ett exemplar

antagligen i andra året, skjuten i juli, med tvärbandade

fjädrar).

ef Arsunge:

3 och 4). Svartbruna med bredare hvita tvärstreck.

5, 6 och 8). Gråbruna med talrika, långsgående, svartbruna fläckar.

10). Svagt glänsande, kopparröd med i viss dager något

grön skiftning.

11). Mörkgrå med fjädrarna fint hvitgrått tvärbandade.

$ Gammal, sommardräkt:

3). Svart med midt på hvarje fjäder V-formade hvitgula

fläckar.

4). Svarta med hvitgula tvärfläckar.

5). Gulbrun med svarta V-formade fläckar.

6 och 7). Gulhvita med sparsamma, gråbruna tvärfläckar.

10). Glanslös, ljusgrå.

11). Gråsvarta, fjädrarna med smala hvita kanter.

$ Arsunge

:

3). Svart med hvita tvärfläckar.

4). Lika med gamla $.

5). Gulbrun med talrika, tättställda, små, svartbruna längd-

fläckar.

6 och 7). Gulhvita med svartbruna längdfläckar.

10). Glanslös, rödgrå.

ii). Gråsvarta, fjädrarna med gulhvita tvärfläckar och

kanter.
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Bläsand.

$ Gammal, sommardräkt:

10). Liten, glänsande grön.

ii). Hvita.

Dräkten äfven i öfrigt så skild från de öfriga, att någon

förväxling ej torde kunna ifrågakomma.

cT Arsunge:

1 ). Svart med talrika, små brungula, fläckar, mest tvärställda.

2). Rödbruna med små, svarta fläckar, mest aflånga.

3). Svartgrå med fina, vattrade, brungula tvärstreck.

4). Fjädrarna täml. smala, spetsiga, brunsvarta med rost-

röda kanter.

5). Fjädrarna gulbruna med otydliga ljusare kanter.

10). Kolsvart, ibland med något grönt i fjädrarnas inrier-

fan vid basen.

ii). Fjädrarna brungråa med gråhvita tvärstreck och kanter.

$ Gammal, sommardräkt:

i). Gråsvart med talrika, närmast pannan tvära, å hjässan

och nacken mera punktformiga, gråhvita fläckar.

2). Gulgrå, teckningen = unge J*.

3)., Svartgrå, utan tvärstreck.

4). Fjädrarna täml. breda, afrundade, brunsvarta med ljus-

grå kanter.

5). Fjädrarna gulbruna med svagt antydda gulhvita kanter.

10). Sotbrun, inåt begränsad af ett smutshvitt band.

ii). Fjädrarna mörkgrå med täml. smala, hvita kanter, bre-

dast i spetsen.

$ Gammal, höstdräkt:

4). Fjädrarna med breda rostgula kanter.

5). Grå med svarta tvärfläckar,

10). Ljust skiffergrå.

ii). Fjädrarna med skarpt markerade, breda, hvita kanter,

så att det hvita är förhärskande.

Kricka.

J* Gammal, sommardräkt:

i). Svartbrun, fjädrarna med svagt antydda, ljusare kanter.
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3 och 4). Fjädrarna breda, afrundade, brungrå med gråa kanter

och ett smalt, gulhvitt tvärstreck ungefär midt på hvarje

fjäder.

5). Ljusbrun med svarta, täml. stora och breda, halfmån-

formade och tvärställda fläckar.

8). Ibland med rostgula kanter.

ii). Fjädrarna mörkt skiffergrå med svarta spolar.

ef Arsunge:

1). Svartbrunt, fjädrarna å pannan och främre delen af

hjässan med ljusare kanter.

3 och 4). Fjädrarna smalare, spetsigare, svartgrå med täml. breda

ljusare kanter.

5). Ljusbrun med svarta, talrikare, smalare, mera lång-

sträckta fläckar.

ii). Fjädrarna mörkt skiffergrå med svagt antydda ljusare

kanter och svarta spolar.

$ Gammal, sommardräkt:

1). Svart med smala, brungula längdstreck.

3). Fjädrarna breda, afrundade, svarta med smala, gulhvita

kanter.

4). Fjädrarna svarta med breda, rödbruna kanter.

5). Gulbrun med svartaktiga, breda, halfmånformiga och

tvärställda fläckar.

ii). Fjädrarna mörkgrå med markerade, hvitgråa kanter.

$ Arsunge

:

i). Svart utan fläckar.

3 och 4). Fjädrarna smalare, spetsigare, svarta med gulbruna

kanter.

5). Brun med talrika längdfläckar.

10). Mindre än hos de öfriga.

ii). Fjädrarna mörkt brungrå med mycket smala smutsgrå

kanter.

$ Arsunge

:

i). Svart med sparsamma, gulbruna, små längdfläckar.

2). Mörkt gulgrå, teckningen = unge J*

.

3). Fjädrarna svartgrå med smala hvitgrå kanter.

4). Fjädrarna brunsvarta med rostbruna kanter.

5)- = "nge ef-
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10). Mörkt skiffergrå, inåt begränsad med ett grälivitt band.

ii). P^jädrarna brungråa med täml. breda diffusa gullHuna

spetskanter.

Arta.

(^ Gammal, sommardräkt:

i). Svart, fjcädrarna med smala mörkbruna kanter.

3 och 4). Fjädrarna breda, afrundade, svartgrå med smala gul-

bruna kanter.

5). Gulbrun med i synnerhet åt sidorna halfmånformiga,

svarta fläckar.

10). Grågrön.

I i). Ljust blågrå.

c^ Arsunge:

1). Svart.

3 och 4). Fjädrarna smalare, svartgrå, med de gulbruna kanterna

ännu smalare än hos den gamla ^.

5). Kastanjebrun med smala svarta längdfläckar.

10). Gröngrå.

ii). Mörkare blagrå.

$ Gammal, sommardräkt:

i). Svart.

3 och 4). Fjädrarna gråbruna med skarpt markerade, gulh\ita

kanter.

5). Brungul med små halfmånformiga, bruna fläckar.

10). Mörkt brungrå.

ii). Gråa.

$ Arsunge:

i). Mörkbrunt.

3 och 4). Fjädrarna entonigt mörkbruna med ytterst smala, ljusare

kanter.

5). Ljusbrun med talrika diffusa, svartaktiga, halfrunda små-

fläckar.

10). Gråsvart.

11). Svarta med svagt gråaktig anstrykning.

Snatterand.

$ Gammal, sommardräkt:

i). Fjädrarna svartbruna med gråbruna kanter.
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2). Gråbruna, svartspräckliga.

3 och 4). Fjädrarna gråbruna med gulbruna kanter.

5). Rostbrun med svartbruna fläckar,

10). Stor, hvit.

ii). Fjädrarna ä öfre fjärdedelen mörkgrå, vattrade, för öf-

rigt vackert brunröda.

ef Arsunge

:

i). Det svarta stötande i sotbrunt.

3 och 4). Fjädrarna sotbruna med rostgråa kanter utan tvär-

fläckar.

5). Rostbruna med talrika, tättställda, små, svartbruna

fläckar.

10). Hvit.

ir)- Fjädrarna brungrå, utan vattring, de nedre mer eller

mindre brunröda med svarta kanter.

$ Gammal, sommardräkt:

i). Svart med brungrå längdstreck.

2). Gråhvita med små, brunsvarta längdfläckar.

3 och 4). Fjädrarna svartljruna med breda, gråhvita kanter och

gulhvita, tvära samt bågformiga fläckar,

5). Grågul med stora, svartbruna, halfrunda och tvära

fläckar.

10). Liten, hvit, inåt begränsad af ett bredt rostgult band.

ii). Fjädrarna gråaktiga med smala, hvita kanter och tvär-

streck, de nedersta något brunröda.

$ Arsunge:

10). Liten hvitgrå.

ii). Saknar det brunröda.

I öfrigt mest lik den unga hanen.



Nordsjöfåglarnas flyttningar i belysning af

resultaten af märkningsförsöken vid Vogel-
warte Helgoland.

Af

Hialmar Rendahl.

orskningania öfver fåglarnas flyttningar äro

inte precis af alldeles färskt datum. Det arbete,

ii"-.,(iiii- som ännu är the standard vvork på detta ge-
iioliiii^ii

biet, är professor Palmens i Helsingfors: »Uber

die Zugstrassen der Vögel», publicerad 1876 (i

svensk uppl. några år tidigare). Redan där-

förut hade ryssen Middendorff utgifvit ett arbete i samma

ämne, hvilkets värde dock kom att betydligt sjunka inför en

senare kritik, då det visade sig, att den teori, i hvilken afhand-

lingen utmynnade, ej höll streck i verkligheten.

Hvad som emellertid är utmärkande för alla dessa äldre

arbeten om fågelflyttningen är själfva arbetsmetoden. Man

betjänade sig af de anteckningar om flyttningsdata från olika

orter, som funnos kringströdda i den biologiska litteraturen.

Dessa uppgifter sammanställdes och bearbetades sedan, an-

tingen så, att man som Palmen antog — och hvilket sedermera

också har bekräftats — att fåglarna vid dessa periodiska vand-

ringar följa vissa flyttningsvägar (tyskarnas Zugstrassen) eller

som Middendorff, att rörelsen försiggår i en bred front öfver

landet.

Våra moderna ornitologer ha emellertid inte velat låta sig

nöja med detta sätt att bedrifva undersökningarna. Man sade sig
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helt förnuftigt, att om en fågel är flyttfågel i ett land och i ett

annat anträffas i förbidragande skaror, huru skall man då våga

identifiera fåglarna på den senare platsen såsom kommande

just från den förra? Det vill med andra ord säga, att vi, för

att vinna nödig klarhet, måste kunna följa vissa individer af

en art i deras vandringar.

Och detta problem fick sin lösning genom ringmärknin-

garna. Därigenom att man på en ort infångar af där före-

kommande flyttfåglar och kring deras ena ben anbringar en

lätt, med nummer och adress försedd aluminiumring, har man

ju en kontroll på, att man kan identifiera dessa fåglar, om de

under sina flyttningar fällas på andra platser.

Under de senare åren hafva dylika märkningsförsök med

synnerligen goda resultat gjorts i Danmark af hr C. Mortensen

i Viborg, i Tyskland vid Vogelwarte Rossitten och Vgw. Hel-

goland, i Ungern af Ornitologische Centrale i Budapest samt

i England af en del privatpersoner. Här i Sverige ha, så vidt

jag vet, inga andra märkningsförsök gjorts, än det i Lappland

1911 företagna med 76 st. Archibuteo lagopus, om hvilket med-

delande förut har ingått i denna tidskrift.

Då emellertid försöken hittills hafva företagits utomlands

och resultaten däraf influtit i utländska fackskrifter (Journ. f.

Ornith.; Aquila; Dansk Ornithologisk Förenings Tidsskrift), torde

de till stor del hafva blifvit förbisedda af det stora flertalet af

våra biologiskt intresserade. Eftersom här i Sverige finnes

oändligt mycket att göra i denna riktning, vill jag i de följande

raderna ge en redogörelse för de märkningsförsök, som före-

tagits vid Vogelwarte Helgoland af d:r Hugo Weigold, samti-

digt som jag också vill påvisa, hur man drager sina konse-

kvenser ur dessa märkningsförsök.

De fåglar, som blifvit föremål för d:r W:s uppmärksamhet,

äro framför allt strand- och sjöfåglar. Märkningarna påbörja-

des hösten 1909 och hafva sedan dess bedrifvits i allt större

skala. Dessutom har Vogelwarte Rossitten till Helgolands-

stationen fr. o. m. 1910 öfverlämnat bearbetningen af allt ma-

terial från Nordsjöområdet, så att årsberättelserna från Helgo-
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land gifva på detta sätt en mycket god belysning af var nu-

varande kunskap om fågelflyttningen i detta gebiet.

Under det första arbetsåret hösten 1909 1911 märktes

inalles 2,084 individ representerande 23 olika arter. Under år

1911 märktes 2,050. Af årgången 1910 återsändes 65, af 1911

83 eller tillsammans 3,58 % af de märkta fåglarna.

Gråtruten (Larus argentatus) märktes dels på Norderoog,

dels på Memmert. Af dessa försök framgick, att norderooger-

måsarna inte företaga några egentliga flyttningar. I stället

stryka de omkring i alla riktningar under sökande efter föda,

i tämligen likmässig fördelning ned till holländska kusten. De

gå inte långt mot norr, men kunna däremot flyga öfver Jut-

land (på Eider-Schleivägen eller efter Nordöstersjökusten?), som

fynd från Kiel och Flensburg visa. Äfven på Memmert-måsarna

konstateras fynd från Jyllands västkust till Holland (Helder).

Under vintern äro fynden från holländska kusten talrikare, då

det ser ut, som om här då skedde en något starkare anhop-

ning af fåglarna. Däremot är intet enda fynd anmärkt från

franska eller engelska kusterna, så man synes kunna draga i

tvifvelsmål påståendet hos Naumann, att beståndet under vin-

tern skulle förskjutas åt sydväst.

Beträffande fiskmåsen (Larus canus) har man också vunnit

mycket intressanta resultat. Fynden här utvisa en tendens

att under vintern draga mot väster, åt det mildare marina kli-

matet. De måsar, som ingingo i detta försök märktes vid Poel

(Östersjön). Redan i augusti träffas flertalet i Nordsjön, och en

del synas vandra uppför Elbe (fynd vid Harburg och i Lauen-

burg). Dessa nordsjömåsar draga sedan med gråtrutarna till

Holland och af de gjorda fynden att döma gå de längre åt

söder än dessa, man har ett fynd från La Panne vid franska

gränsen. En annan och synbarligen mindre del stannar i sin

hemtrakt och en fälldes så sent som i oktober i Östersjön

(Schleswig). Vi ha också ett fynd från den 20 december vid

Lemvig i Västjylland, som synes visa, att ungfåglarna under

vintern kunna draga både mot norr och söder. Några reguljära

flyttfåglar äro de alltså icke.
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Alla märkningsförsök med skrattmåsen (Lams ridibundus)

gjordes i Schleswig-Holstein. Dessa uppehöllo sig i sin hem-

trakt till i september. Redan förut finnas sporadiska fall af

vandringar (vinddrifningar?) näml. 1910 i juli ett fynd i Frank-

rike (kanalen) och den 16 aug. 1911 ett från Englands sydväst-

sida (ett för öfrigt alldeles enastående fall). Den 20 sept.

skjutes den sista i Holstein. Sedan börjar en mycket skarpt

utpräglad flyttning mot söder. I slutet af sept. äro de ännu

vanliga vid Ostfrisiska kusten för att sedan aftaga i antal. I

november och december anträffas de vid franska gränsen (2

fynd) och från början af november är det första fyndet vid

Portugals kust (Agneda, söder om Oporto). Och nu samlas

måsarna vid dessa kuster, som ett nytt fynd från Portugal och

ett norr därom i Spanien visa. Nu uppträda de emellertid

också på andra sidan af Pyreneiska halfön (-^/ n vid Valencia).

Hit komma de på Rhen-Rhönevägen, som bl. a. ett fynd från

den ^7i2 1911 vid Le Cailar, väster om Rhönemynningen ut-

visar. I samband härmed bör påpekas, att vid jämförelse med

material från Rossitten visar det sig, att de måsar, som draga

denna väg, följa Rhen till närheten af Basel och sedan dela sig.

En del flyga genom Burgundiska porten vid Belfort på Rhen-

Rhönekanalen till Doubs och nedför denna utmed Saöne till

Rhöne. En annan del följer Rhen till Aarmynningen, uppefter

Aar till Neuchatelersjön, däröfver till Genévesjön och så till

Rhöne. Måsarna på schleswigska kusten synas dock föredraga

vägen utefter Atlantkusten och förekomma i december talrikt

både vid Portugals och Frankrikes västkust.

Ett särdeles intressant fall utgör en skrattmås, som den

30 januari 1911 fälldes vid Emden. Den hade som unge märkts

sommaren förut, och detta fynd visar, att de ungfåglar, som

sporadiskt öfvervintra vid tyska Nordsjökusten, troligen inte,

som man förut antagit, äro af nordisk härkomst, utan äro

fåglar, som kvarstannat på det område, där de utkläckts.

Märkningsförsöken med tärnor (Sterna hirundo och ma-

crura) gåfvo under 1910 inget positivt resultat. Däremot voro
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fynden för 1911 så mycket mera gifvande. Märkningarna gjor-
des vid Jordsand och Neuwcrk.

Liksom hos skrattmåsarna så anträffa vi också här enstaka
förelöpare till flyttningarna. Så fälldes redan den 'Ve 1911 ett

Viktigare fyndorterter för på Vogelvvarte Heigoland ringmilrkta fåglar.

ex. vid Pontefract i östra England. Redan i augusti lämna en
del af ungfåglarna hemmet, det sista fyndet är från den 21

september. Den sydligaste, från hvilken meddelanden om fynd
inkommit, är från socknen Coimbrås, som ligger midt på Por-
tugals västkust (d. ^/lo). Vidare undersökningar få här lämna
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besked om utsträckningen af det område, där nordsjötärnorna

söka sitt vinterkvarter vid dessa kuster, i synnerhet i dess för-

hållande till de där inhemska tärnornas utbredningsområde

under vintern.

Om ett af de intressantaste fynden från arbetsåret 1911

har förut lämnats meddelande i denna tidskrift. Det är den

morkulla, som i november 1910 märktes på Helgoland och

hvilken — som jag af en händelse lyckades konstatera — fäll-

des vid Forserum i Småland den 16 aug. 1911.

Ofvanstående skildring torde tydligt nog visa den stora

betydelsen af dylika märkningsförsök. Visa huru vi genom

dessa kunna lämna gissningarnas hala grund och få faktiskt

material öfver de enstaka arternas rörelser. Här i Sverige

återstår ännu i detta afseende en stor uppgift för biologen.

Från och med nästa år ämnar jag emellertid i den ut-

sträckning tid och medel medgifva påbörja analoga försök med

dessa utländska och ämnar till en början särskildt ägna upp-

märksamheten åt märkning af strand- och sjöfåglar samt krå-

kor. Om någon af de talrika biologiskt intresserade, som vi

utan tvifvel hafva landet rundt, efter genomläsandet af dessa

rader, själf skulle hafva lust att under sommaren vara mig

behjälplig vid dessa experiment, genom att på sin plats infånga

och ringmärka de fågelarter, som kunna ifrågakomma, vågar

jag framställa en vördsam begäran till dessa att så fort som

möjligt sända mig sina adresser, under adr.: Riksmuseum,

Stockholm, då jag sedan skall lämna närmare anvisning samt

gratis stå till tjänst med nödiga ringar.



Om en Cantharis-larv med vinganlag.

Af Ivar Träijårdli.

Öfversikt öfver hittills kända fall af protheteli.

:l)|f|lliurmff;-; cd protheteli menar man, som bekant, en för

tidig utveckling af vissa organ i ett stadium,

där de annars ej bruka uppträda. Det organ

hos insekterna, som det vanhgcn har varit

fråga om vid protheteli, är vingarna hos skal-

baggar och fjärilar, hvilka funnits utvecklade

i rudimentärt tillstånd hos larverna.

År 1903 skref Professor H. J. Kolbe en sammanställning

af de fall af abnormiteter, som då observerats (1903).

Det märkvärdigaste af dessa torde vara det, som redan

1764 observerades af den danske naturforskaren O. F. Möller

och beskrefs i hans »Fauna Fridrichsdaliana». Det var en fjäril,

Phalcena Noctua heteroclita Mull., som han ansåg vara en sär-

skild art på grund af dess märkvärdiga hufvud, men som 100

år senare af Werneburg påvisades vara en Liparis monacha.

Denna fjäril hade ett larvhufvud, hvars mundelar kunde röra

sig. I detta fall anser Kolbe, att abnormiteten var ett exempel

på regressiv fylogeni.

Själf beskrifver Kolbe utförligt ett fall af motsatt art, för

hvilket han skapade termen protheteli.

Det rörde sig om en larv af Lasiocampa pini, som hade

märkvärdigt långa och tjocka antenner, kraftigare ben samt

maxiller byggda olika mot hvad normala larver hafva.

Fauna och Flora 1912. Haft. 5. 17
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De abnorma larverna, som voro 6 till antalet, härstammade

från en 2:dra generation, uppfödd inomhus. Första genera-

tionens ägg hade kläckts i januari och uppfötts, tills den 30

maj imagines kläckts; bland de larver, som utvecklade sig ur

de af dessa lagda äggen, funnos de 6 abnorma larverna, som

uppträdde efter 3:dje hudömsningen. En af dem förpuppade

sig och utvecklades till en liten hane.

Det egendomliga med dessa larver är, att de visserligen

äro abnorma, men ej på något sätt deformerade; det härskar

sträng bilateral symmetri.

Under det att hos den normala larven antennerna äro

mycket små, 1,75 mm. långa och 3-ledade, äro de hos den ab-

norma däremot 5 mm. långa och tydligt 7-ledade men dessutom

fint tvärringlade. Kolbe anser, att de böra betraktas som icke

färdiga imagoantenner, likt dem som puppstadiet har. På

samma sätt är det med benen; de äro byggda som puppans

ben eller äro m. a. o. ej färdiga imagoben.

Ett annat intressant fall är följande, som observerades af

italienaren Cksare Majoli 1813. Det var silkesmasklarver,

som hade 4 vingar och facettögon. Dylika lära enligt honom

ej så sällan förekomma enligt samtida silkesodlares utsago.

Vidare har amerikanen Jones beskrifvit ett fall, då larven af

fjärilen Melanippe montanata hade antenner och framben liksom

fjärilen.

Hos skalbaggarna är, så vidt jag vet, dylika fenomen ob-

serverade endast hos den s. k. mjölmasken, larven af Tenebrio

molitor, hvilken som bekant odlas i stor myckenhet som föda

åt burfåglar. Men hos denna art har man flera gånger funnit

yttre anlag till vingar på meso- och metathorax. Heymons

(1896) beskref ett dylikt fall år 1896. De båda vinganlagen,

af hvilka det främre var något större än det bakre, sutto

alldeles på samma ställen som vinganlagen och det råder

intet tvifvel om, att larvernas utskott på toracalsegmenten

äro verkliga vinganlag.

Heymons framkastar den frågan, om det möjligen kan vara

fråga om atavism, så att larverna representerade ett utveck-
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lingsstadiiim hos de lägre stående, epimorfa insekterna. Han

besvarar denna fråga nekande, på den grund att larverna äfvcn

hade ett par andra afvikande karaktärer, antennledernas antal

och de första abdominalsegmentens byggnad, som erinrar om
pupporna.

Detta talar för, att det rör sig om en brådmogen utveck-

ling, så att några egenskaper, som tillkomma puppan, ha kom-

mit till utveckling redan hos larven; hvad speciellt vinganlagen

beträffar, så fmnas de ju i form af i kroppen insänkta imagi-

nalskifvor redan hos larven och de ha i föreliggande fall blott

utvecklat sig för tidigt. Kolbe fäster uppmärksamheten på,

att det är vid kulturer af larver, som dylika anormala före-

teelser uppträda, mera sällan i naturen. Både Lasiocampa pini,

Sericaria mori och Tenebrio molitor höllos i kulturer.

Det ligger därför nära till hands att tänka, att anledningen

till prothetelin är, att larverna vid uppfödning äro utsatta för

abnorma förhållanden, för riklig näring, större värme 1. d., som

ej möta dem i naturen.

1905 beskref F. Silvestri ett liknande fall hos Lebia sca-

pularis Fourc. Dennas larv lefver af larverna och pupporna

till en chrysomelid {Galeriicella luteola Mull.). Första larv-

stadiet är försedt med väl utvecklade ben och antenner; då

den har god tillgång på näring och frisk aptit, försvinner snart

dess slanka gestalt och den blir tjock och oformlig och omgifver

sig med en kokong, som spinnes med tillhjälp af sekret från

de Malpigiska kärlen. Därefter förvandlar den sig till andra

stadiet, som har mycket korta ben samt antenner och mundelar

otjänliga att äta med. Därpå följer ett stadium, som utmärkes

genom facettögon och tydliga yttre vinganlag. Först på detta

följer den verkliga puppan.

Detta utvecklingsförlopp tolkas af Silvestri som en hy-

permetamorfos liknande den som finnes hos Meloideriia. Då

man emellertid numera begränsar denna terms användning till

de fall, då ett helt larvstadium utbildats till ett puppliknande

stadium, och ej använder det i alla de talrika fall, då de olika

larvstadierna äro polymorfa, så bestrider Heymons SiLVESTRfs
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tolkning, och anser, att det är fråga om protheteli hos Lebia,

som hos denna art på grund af de ovanHga näringsförhållan-

den, den är utsatt för, uppträder normalt.

Om man accepterar denna tollkning, är således Lebia den

enda skalbaggsart, hos hvilken protheteli är iakttagen i naturen.

Den larv, som här nedan beskrifves, hittades i juni 1898

under den färd rundt Sveriges kuster från Göteborg till Härnö-

sand, som jag företog tillsammans med friherre E. Nordenskiöld,

nuvarande riksdagsmannen Hj. Wijk samt licentiaten R. Hägg.

Fyndorten utgjordes af ett af de små skär, som kallas Idö bän-

kar och ligga i Västerviks skärgård omkring 7,6 km. från kusten,

4,4 km. från närmaste större ö, Björkö.

Angående de två skär, som undersöktes, finnas följande

anteckningar: »Det större var omkring 4 m. högt, 150 m. långt

och 100 m. bredt. Mycket sparsam vegetation i skrefvorna af

Sedum acre, Spergularia och ett gräs. Inga fågelbon. Sälex-

krementer rätt talrika. Hafvet öfverspolar troligen större delen

af skäret. Det andra skäret var något mindre än det förra

och liknade detta i afseende på vegetationen.»

På dessa skär hittades några spindlar, acarider, en liten

fluga, vid gräsrötterna en coccid och oligocheter samt poduri-

derna Xenylla hiimicola Tullb., Anurida tullbergi Schött samt

Isotoma viridis Bourl. f. principalis; utom dessa blott 1 ex. af

en liten staphylinid under sälexkrementen samt den ifråga-

varande Cafitharis-larven.

Det var emellertid först nu på nyåret, som jag vid genom-

gående af samlingarna observerade, huru egendomlig larven

var, hvilket ju är att beklaga, då ett publicerande af fallet 14

år tidigare ju kunde ha ledt uppmärksamheten på, att dylika

äfven förekomma i naturen.

Beskrifning.

Larven har ej kunnat bestämmas till arten, men på grund

af dess storlek måste man antaga, att den tillhör en af de
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större Cantliaris eller R/iagonyc/ia-i\vierm\. Dessas larver äro

emellertid föga kända, ett fåtal äro beskrifna af äldre författare så-

som De Geer (1774). Waterhouse (1836 a) och Bi.anchard (1836

b), men ej så att nian kan bestämma dem efter dessa arbeten.

Längden är 17 mm., bredden 4 mm.

Larven är en fullt typisk Cant/iaris-larv med fint luden

hud, tämligen djupa intersegmentala inskärningar samt tillplat-

tadt hufvud.

Färgen är ljusare än hvad vanligen brukar

vara fallet; de större CantharisAarver jag sett

äro svartbruna— brunröda, men denna larv är

blekt brungul.

Hufvudet är brunt och på ryggen af toracal-

segmenten finnas ett par mörkare fläckar, af

hvilka de främre sitta nära midtlinjen och äro

nästan cirkelrunda, de andra båda successivt

längre åt sidorna och äro aflångt ovala; vidare

finnes på den sista bakkroppsleden ett par

smala, längsgående fläckar.

Mundelar, ben och kroppens segment med

undantag af meso- och metathorax äro full-

ständigt normalt byggda och förete inga pupp-

karaktärer.

Vinganlagen äro i motsats till hos Tene-

brio-larven (Fig. 1) lika kraftigt kitiniserade

som den öfriga kroppen och de bakre äro till och med försedda

med teckningar. De sitta på samma ställe, där hos puppan ving-

anlagen uppträda och äro riktade snedt bakåt och nedåt.

Det främre paret är 0,33 mm. långt och 0,17 mm. bredt vid

basen, det bakre är 0,4 mm. långt och 0,33 mm. bredt.

Det främre vinganlaget (Fig. 2, 3, 1) är i omkrets nästan tre-

kantigt medrundad spets, kon vex bakkant och nära basen insvängd

framkant; gränsen vid basen är mycket skarp genom vinganlagets

mörkare färg, hvarjämte kroppshudens chagrinering upphör där;

vid midten af basen är en starkare kitiniserad smal strimma,

framtill något förtjockad till något som imiterar en ledknapp.

Fig. 1.
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Det är enfärgadt och hela kanten förefaller groft naggad till

följd af grunda, tätt ställa tvärfåror, som korsa den och fortsätta

en kort sträcka upp på vingens öfversida; dessa ge vingen

utseende af att vara rynkad för att tillåta en senare utvidgning,

som blifvit hindrad genom att kutikulan hårdnadt; således hafva

Fig. 2. Cantharis-larv vied vinganlag, I och II.

vinganlagen stannat i växten i ett utvecklingsstadium motsva-

rande det, hvari den fullbildade insekten befinner sig, omedel-

bart innan den spränger pupphuden.

Bakvingarna (Fig. 2, 3, II) äro, som nämndt, större än fram-

vingarna, och starkare kitiniserade, samt mera bredt rundade i

spetsen med nästan rak framkant, konvex bakkant, skiljelinjen vid

basen gör en liten utbuktning, där den är förtjockad och höjer sig

öfver vingens nivå liksom på framvingarna och från denna går en

jämnbred svagt s-formigt böjd svartbrun teckning, som förlöper

i vingens längsriktning utan att nå kanten, samt vid spetsen
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en halfmånformig, skarpt begränsad svartbrun fliick. Kanten är

naggad liksom på framvingarna och de smala fårorna fortsätta

öfver hela öfre ytan utom på den s-formiga fläcken samt

slingra sicksackformigt. Hela vingen liknar därigenom, från-

sedt sin ringa storlek, i hög grad en imagovinge, strax innan

puppskalet brustit.

Af ofvanstående torde framgå, att det ej kan råda något

tvifvel om, att de båda bihangen äro verkliga ehuru mycket

förkrympta vinganlag, och att de af en eller annan anledning

hafva utvecklats för tidigt.

Anledningen till prothctelin.

Angående orsaken till detta fenomen hos Tenebrio-larven

råda olika åsikter. Bauer har fäst uppmärksamheten på,

I. Fig. 3. 11.

att genom yttre skador en för tidig utveckling af imaginal

skifvorna kan äga rum hos insekterna, och tolkar Tenebrio-

larvernas vinganlag som uppkomna genom skador.

Mot denna hypotes opponerar sig Heymons, som med rätta

påpekar det osannolika i att en dylik yttre retning skulle fördela

sig symmetriskt och lika intensivt på alla 4 vingarnas imagi-

nalskifvor, förutom det otroliga i att det på alla larver just skulle

vara denna kroppsdel, som skadades.

Likaledes bemöter Heymons Schindler's åsikt,' att det

skulle vara fråga om en till öfverdrift gående regeneration,

något för hvilket i synnerhet larver med kraftig kitinkutikula

skulle vara disponerade. jMot detta framhåller H. dels, att

vinganlag äfven påvisats hos den mjukhudiga silkesmasken,
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dels att man ej funnit några vinganlag hos mycket kraftigare

kitiniserade larver, t. ex. knäpparelarver.

Heymons finner följande förklaring till fenomenet vara den

antagligaste.

Enligt Devitz framkallas larvens förvandling till puppa

genom särskilda enzymer (oxydaser), som bildas i kroppen.

Det är då antagligt, att rubbningar i ämnesomsättningen hafva

inflytande på metamorfosen och, om vid ett dylikt tillfälle vissa

enzymer bildas för tidigt i kroppen, så är det ej otänkbart, att

dessa enzymer i sin tur kunna förorsaka en för tidig utveckling

af vissa organ.

Denna hypotes stämmer ju väl öfverens därmed, att feno-

menet endast iakttagits hos larver, som hållits i fångenskap;

och just hos dessa ligger det nära tillhands att förmoda rubb-

ningar i ämnesomsättningen.

Huru låter sig nu Heymons' hypotes förlikas med det ofvan

beskrifna fallet? Cantharis-\a.rven påträffades ju i naturen och

likväl visar den protheteli.

En närmare granskning af fyndorten gör det emellertid

mycket sannolikt, att larven ute på Idö bänkar ej lefde under

normala förhållanden.

Larverna äro rofdjur och lifnära sig af andra mindre in-

sekter, snäckor och maskar; de påträffas i löf, mossa, i jorden

o. d. och äro enligt De Geer mycket ömtåliga för torka.

Skalbaggarna däremot, som också äro rofdjur, påträffas på

träd, buskar och allehanda växter, där de leta efter sitt byte.

Inga utpräglade strandformer påträffas bland dem och en liten

klippa långt ute i hafvet synes ej vara rätta platsen för en

Cantharis-lary. På intet af alla de andra skär, som under-

söktes, påträffades någon dylik larv. Däremot hittades på

skären ej sällan enstaka skalbaggar af detta släkte, som ju äro

goda flygare och kunna tänkas blifvit vinddrifna, och Malachius

bipustiilatus påträffades under resan vid ett tillfälle ute på ett

isoleradt skär i Västerviks skärgård, beläget 3 km. utanför

närmaste ö, i oerhörda massor. Djuren funnos dels i den rätt

rika vegetation af Matricaria och Cochlearia (1899), som skäret
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ägde, dels krypande på klippan. Under det att således de

fullvuxna lätt nog kunna komma öfver till skären, äfven de

längst ut befintliga, ställer sig saken naturligtvis helt olika för

larven, och man har endast två teorier att tillgripa för att

förklara den ofvan nämnda larvens förekomst på Idö bänkar.

Antingen har larven kommit dit ut på något trästycke eller

annat kringflytande föremål, eller också liar någon befruktad

Caiit/iaris-hona vinddrifvits dit och lagt ägg, hvarur larven ut-

vecklats. I det senare fallet har den genomlöpt sin utveckling

på skäret, i det förra icke. Det är naturligtvis omöjligt att åt-

göra, huru härmed förhåller sig, men det synes mig finnas ett

afgörande skäl som talar för, att larven utvecklats ute på

skäret, och detta till trots af, att just Cant/iarts-lRrvei' vid flera

tillfällen hittats vinddrifna i stora massor.

De Geer omtalar sålunda i sitt klassiska verk öfver in-

sekterna ett tillfälle, då i Ungern i november 1672 på snön

påträffades massor af Cantharis-larv er, som man trodde fallit

ned från himmelen med snön. Är 1749 i januari hände något

liknande på flera ställen i Sverige, såsom i Värmland och i

Uppland nära De Geers gods Löfsta. Det hade rådt stark köld

hela november och första hälften af januari, så steg termometern

och häftiga snöfall kommo. Man märkte då till sin stora för-

våning, att samtidigt som snön föll ned blef marken betäckt

med stora massor af lefvande larver, så att man kunde samla

dem näftals. Insekterna bestodo af små lamellicorner och

kortvingar, diverse larver och spindlar men hufvudniassan ut-

gjordes af en svart Cantharis-larv.

Förklaringen till dessa egendomliga fenomen fann De Geer

vara den, att insektregnet föregåtts och åtföljdes af en våldsam

storm, som ryckt upp med rötterna en mängd träd; de insekter

som lågo i vinterdvala i jorden mellan trädrötterna hade slun-

gats upp i luften och förts bort.

Trots det att sålunda just Cant/iaris-larven under excep-

tionella omständigheter kunna föras genom luften långa vägar,

anser jag likväl, att den ifrågavarande larven sannolikt utveck-

lats på skäret, där den påträffades. Det kan nämligen väl
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knappast vara en ren tillfällighet, att just den enda larv, som

fanns ute på skären, företedde en för tidig utveckling af vin-

garna. Vi veta, att hittills blott larver som hållits i kulturer

fått vinganlag, m. a. o. blott de som utsatts för abnorma för-

hållanden. Då nu denna larv har vinganlag, måste man för-

moda, att den också utvecklat sig under abnorma förhållanden,

och då dylika gifvetvis måste möta en form med dess vanor

ute på ett litet skär, drar jag däraf den slutsatsen, att larven

utvecklats ute på skäret, och att de abnorma förhållanden, som

den mött där, framkallat prothetelin på ett eller annat sätt.
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Suinniary.

After a brief review of the hitherto recorded cases of prothe-

tely the author describes a new case of this abnormity which occu-

red in a Ca/it/iaris-\^xvi\. The larva was 17 nmi. long, 4 mm. wide

and quite typical with the single exception that small rudimentary

wings occured on meso- and nietathorax in exactly the same place

as where the wings make their appearance in the adult beetle.

Contrary to the larva of Tenebris molitor, where the same abnor-

mity has repeatedly been observed, the wings are quite strongly

chitinized, the hind ones even ha\ing a pattern consisting of a

S-curved däck line and a crescent-shapcd dark spöt at the ti]).

Their surface is more or less corrugated and the edge serrated.

For the shape of them compare figs. i, 2 and 3. After a review

of the difterent explanations of the abnormity, of the habits of the

Ca«///rtm-larva and the circumstances under which the present larva

was captured, the author suggests that also in this case the abnor-

mity is the result of the abnormal conditions in which the larva

apparently lived. The larva was found in the archipelago of Väs-

tervik on a small rock 4,4 km. from the nearest island and 7,6 km.
from the coast. The rock was only 4 m. high, and about 150
square metres, with exceedingly scarce vegetation in the crevices,

of Seduin, Spergularia. The fauna consisted of mites, some spiders,

a coccide, collembola, oligochaitge and a small fly.

Although the fauna of a considerable number of small rocks

was explored, all along the eastcoast of Sweden as far north as

to Hernösand, this was the only specimen of a Cant/iar/s-\a.x\a.

which was captured, but adult beetles of several species were often

found far from the coast. The author concludes that it is very

improbable that these two circumstances coincide only by a mera
chanze, and is inclined to believe that the larva has developed on

the rock, from an egg deposited by a stray female and that the

abnormal conditions it has experienzed during its growth in some
way has caused the protlietely.



Lokal för Vicia pisiformis m. m,

Af Erik Haslund.

ed anledning af notiserna om Vicia pisiformis

iiiiiiiiB' denna och näst föregående årgång af »Fauna

och Flora» skall jag begagna tillfället att med-

dela en möjligen aldrig publicerad lokal för

arten. Åtminstone är den ej upptagen i sista

upplagan af Kindbergs Östgöta Flora, ehuru

den varit känd i öfver 10 år, då denna utgafs. Den åsyftade

lokalen är belägen något mer än en kilometer norr om Aby

station (Qvillinge socken) invid järnvägen strax ofvanför den

höga murade stenbänk, på hvilken denna föres fram invid

det s. k. Storängsberget. Den växer där i en brant backslutt-

ning ganska rikligt i busksnåren och kan, om man är kvickögd

och vet hvar man skall titta, t. o. m. ses från tåget. Den upp-

täcktes omkr. 1890 af en apotekare i Norrköping; jag lyckades

1891 hitta på den och har sedan så godt som hvartenda år

konstaterat dess befintlighet. Platsen är lyckligtvis alldeles

oåtkomlig för kreatur och mycket svårtillgänglig för människor,

utom från järnvägen, som bekant en otillåten promenadplats.

Växten har också, så vidt jag kunnat finna, förskonats för de-

predationer af poängsnikna skolpojkar och gelikar — en lands-

plåga, som f. ö. torde grassera betydligt mildare nu än på den

tiden, då jag och mina jämnåriga själfva tillhörde den. Den

har de sista åren visat sig något sparsammare än förut, be-

roende på att växtplatsen härom året delvis afsveddes af en
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liten lokoniotiveldsvada. Järnvägen är ej blott ett skydd, utan

äfven en fara, som man ser.

Lokalen har sitt intresse, dels som V. pisiformis' säkerligen

nordligaste växtplats i Sverige, dels emedan den är belägen

blott 1 kilometer från den numera förmodligen enda växtlokalen

för Vicia dumetorum i Östergötland (då Stegeborgslokalen lär

vara utgången), en \ild bergsklyfta invid det lilla, pittoreskt

belägna Dvardala. Denna, som upptäcktes 1878, har också allt-

jämt bibehållit sig tills dato, ej egentligen rikligt, men ej heller

alltför sparsamt. Någon ökad spridning synes ej komma till

stånd vare sig för den eller pisiformis, ehuru de båda två

blomma rätt ymnigt alla år. Förmodligen är det klent med

frömognaden. — Detta är väl säkert det enda ställe i vårt

land, där man kan snart sagdt samtidigt ute i naturen iakttaga

våra två ädelvicior, om hvilkas ganska stora habituella olikhet

man ej får något klart begrepp af pressade exemplar.

I anledning af C. A. Hollgrens meddelande om en utgån-

gen Pleurospermum-lokal vid Vira bruk i Södermanland kan

jag omtala, att jag den 6 juli 1908 anträffade rätt många

exemplar af denna praktumbellat i brukets park, ej långt från

hufvudbyggnaden och så lätt att se, att det var förvånande att

saken tycktes okänd för folket på platsen. — Vid Oxåker,

Marmorbruket, fmnes den kvar ganska rikligt och har inplan-

terats i Marmorbrukets trädgård. Likaså säkerligen vid Tyrs-

torp i Qvillinge, ehuru det nu är några år, sedan jag var där

och såg efter. I en löfäng norr om Viksjön i Krokek såg jag

1882 ett enda, icke blommande exemplar. — De öfriga, af

gammalt uppgifna Qvillingelokalerna, Eriksberg, Rödmossen,

Häradssveden och Hult, torde åtminstone de senare decennierna

ha varit apokryfiska.

Norrköping den 17 aug. 1912.
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Smärre meddelanden.
En vacker småländsk en.

I nordligaste Småland nära östgötagränsen finnes en trädartad

en i Norra Vedbo härad vid gångstigen mellan Markstugan (Gränsbo)

och Måltorpet (vid Sömmen), cirka i km. från sistnämnda ställe.

Den växer i en glänta i björkskog med inströdd al {Almis glutifiosa),

gran och en med en undervegetation af riklig Pteridium och enstaka
Rosakolonier.
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Dess dimensioner äro:

i) höjd r-.a, 8 m.,

2) stammens tjocklek 85 cm.,

3) grenarnas omkrets c:a 15 m.

Tre ganska stora enar, som voro c:a 5 m. höga och h vilkas
stammar hade en tjocklek af 43, 44 och 51 c ni., hufva äfven iakt-

tagits på den s. k. Lustigkullen nära Gränsbo.
På ej så få ställen i denna trakt finnas trädartade enar, som

sägas uppkomma därigenom, att befolkningen, då enarna äro unga,
afkvista grenarna för att sedan använda stammarna till s. k. kra-

kar, käppar, pä hvilka sädeskärfvarna fästas för att torka på fältet.

Vid Gränsbo har jag funnit alla dessa stafvar vara af en.

Åar/ B. Nordström.

Blåkråka iakttagen i Dalarne.

Den 19 september d. å. sköts vid Bergkarlås by i Mora socken
af Kopparbergs län en blåkråka (Coracias garn/la). Denna fågelart

har ej förut iakttagits i dessa trakter.

j\Iora-Noret d. 8 okt. 191 2. 71 DaJiUöf.

Gräsandvarieteter i Västergötland.

Under år 19 10 och 191 1 pä våren, ungefär 10 april, observe-

rade jag trenne stycken änder af egendomlig färg. De två voro
nämligen helt hvita och den ena hvit med mörka stjärtfjädrar.

De kvarlågo ungefär 10 dagar 1910, hvaremot de 191 1 tycktes

ämna häcka här.

Antingen de på något sätt blifvit störda, eller om platsen ej

j)assade känner jag ej, men efter 3 veckor voro de försvunna.

Platsen för iakttagelsen var ån Ösmt strax norr om järnvägs-

bron vid IVreten (å Hjo-Stenstorps järnväg).

Ad. Andersson.

Stationsföreståndare.

Beskrifning på tvenne gamla lianar i sommardräkt af

snatteranden.

Då denna andart är den sällsyntaste här i landet, äro de gamla
hanarna i sommardräkt rara fynd. Det är därför af intresse att

tvenne dylika finnas i Vadstena läroverks samlingar, båda under första

jaktdagarna skjutna i Täkern. Mig veterligt äro dessa båda de enda,

som finnas i något svenskt museum. Då dräkterna ej obetydligt

yariera, beskrifvas båda hvar för sig. i) skjuten 21 juli i år: /////"-

vi/def ofvan: svart med diftusa brunsvarta smala fjäderkanter. From-
rygg svartbrun med gulhvita tvärstreck. Skulderfjädrarna svartbruna

utan fläckar med breda rostbruna bräm. Kräftrakten rostbrun med
svarta breda halfmånformade och halfrunda fläckar, hvarje fjäder

med gulhvitt tvärband öfver midten. Bröstet hvitt med breda svarta
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halfmånformade och tvära fläckar. Buken hvit med antydda tvär

fläckar. Vingspegeln hvit, framtill inramad i svart. Vingtäckarnas

öfre hälft ljusgrå med fin gulhvit tvärvattring, nedre hälften vac-

kert brunröd med nedersta delen svart. Vingpennorna svartgrå,

armpennorna något ljusare. Ryggen svart utan fläckar.

2) Skjuten 21 juli för några år sedan, antagligen i andra året,

skiljer sig från föregående sålunda: å franiryggen ingen tvärstrim-

mighet, å kräftrakten inga gulhvita tvärband, endast halfrunda svarta

fläckar, likaså på bröstet endast tvärfläckar, ]"ingtäckarna grå med
hvita, vattrade tvärband, sakna det brunröda.

H. Nyqvist.

Muscicapa albicollis på Öland.

Vid genomseende af opublicerade anteckningar finner jag, att

jag ännu ej meddelat, det jag år 1909 i början af juni fann Musci-

capa albicollis ^ och ^ tillsamman i en ekdunge vid Knisa by
inom Persnäs socken af Öland. Då jag lämnade platsen ett par

dagar senare, kunde jag ej kontrollera, om fåglarna häckade, men
tiden, lokalen och deras uppträdande låta sluta till, att de ämnade
häcka.

Bengt Berg.

Skedand på tidig flyttning.

I maj och juni detta år märkte jag med Vogelwarte Rosittens

ringar på ön Kåreholm ett antal fåglar, däribland 10 st. ungar af

Anas clypeata. Af dessa har en ^ den 20 augusti blifvit skjuten

på en damm vid Clery (prov. Sommes) i Frankrike. Att en stor

del af våra vattenfåglar taga vägen öfver Frankrike och Engelska

kanalen har nog länge varit uppenbart. Det, som litet öfverraskat

mig, var den tidiga daton — att alltså en skedand, kläckt här den

28 maj, redan kommit så långt sydligt den 20 augusti.

Bengt Berg.
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De Afrikanska Busksvinen.
(Se planschen.)

Af

Einar Lönnberg.

1 en afrikanska däggdjursfaunan, som är så rik

på former har att uppvisa ej mindre än trenne

^1 olika svinsläkten. Tvenne af dessa nämligen

det senast upptäckta skogssvinet (Hylochce-

riis)^ och vårtsvinen (Phacochceriisf ha redan

^^^^^^^^^^•^?7^^:!^ förut varit föremål för skildringar i ord och

bild i denna tidskrift. Om det tredje släktet fPotamochccriis)

är det nu meningen att lämna ett litet meddelande.

Detta släkte har mindre inveckladt byggda kindtänder än

de båda öfriga. Vid den yttre basen af öfverkäkens betar

höjer sig ett kraftigt benutskott, som sträcker sig uppåt mot

näsbenens ytterkant. På spetsen af detta utskott och de när-

mast liggande delarna af näsbenskanten hvilar en stor och

hård, vårtlik bildning, som är karakteristisk för detta svinsläkte.

Ett annat kännemärke är de mot spetsen utdragna öronen, ofta

försedda med en hårtofs i ändan. Busksvinen ha ej så långa

betar, som de båda andra släktena.

Redan Linnk kände en representant af det senare, långt

efter hans tid af Gray 1852 uppställda släktet Potamochcerus,

som han 1758 kallade Sus Porcus.

Till följd af släktnamnet Potamochcerus ser man ofta dessa

svin med en öfversättning af detta kallade »flodsvin». Då de

emellertid ingalunda med afseende på sina vanor, såsom senare

skall omtalas, göra skäl för detta namn, föredrager jag att

kalla dem busksvin, hvilket är karakteristiskt för deras lefnads-

1 1911 p. 142. - 1907 p. 265.

Fauna och Flora 1912. Haft. 6. i8
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sätt och äfven stämmer med de namn, som i talspråk i Afrika

brukas i engelska, holländska och tyska.

Af Fr. Cuvier beskrefs en art (P. larvatus) från Mada-

gaskar af Desmoulins en P. chceropotamus) från Sydafrika

och af Heuglin en (P. hassamai från Abyssinien. Sedan dess

ha hufvudsakligen genom Forsyth Majors och mina under-

sökningar antalet beskrifna raser inom detta släkte sprungit

upp till ej mindre än 14.

De fördela sig dock på tvenne grupper. Den ena, till hvil-

ken LiNNÉ's 5. porens hör, bebor Vestafrika, under det att den

andra gruppens olika raser träffas spridda öfver den öfriga

delen af den afrikanska kontinenten och Madagaskar.

Till sitt yttre äro de bägge grupperna lätta att skilja. Den

vestafrikanska gruppen är ganska korthårig. Längs rygglinien

fmnes ett hvitt streck, men borsten där äro föga förlängda.

Den allmänna kroppsfärgen är hos vuxna djur vackert rödbrun;

på hufvudet i trakten mellan ögon och öron och sträckande

sig mer eller mindre framåt finnes en stor svart fläck. Öronen

äro svarta med en hvit linie, som sträcker sig längs öfver-

kanten till den utdragna spetsen, i hvilken den bildar en hvit

pensel eller tofs. Ben och fötter äro mörka.

Den andra gruppen har långa (men stundom glesa) borst

öfver hela kroppen. Längs rygglinien utvecklar sig en man af

svarta borst med mer eller mindre långa hvita spetsar, som

stundom kunna dominera öfver det svarta. Öronen äro helt

svarta ända ut till tofsen. Pannan och hjässan äro vanligen

mer eller mindre ljusa till hvita, men i trakten kring eller fram-

för de stora vårtorna träffas ofta en svart fläck eller ring om-

kring trynet, hvars spets åter är ljus. Den allmänna kropps-

färgen varierar ganska mycket, men den är oftast mörk, brun

eller nästan svart hos fullvuxna djur. Ben och fötter äro ock-

så mörka.

Att ingå på någon detaljbeskrifning af de olika raserna

skulle ju vara af mindre intresse. De skiljas dels på kropps-

färgen och dels på kraniets form. Bland de vestafrikanska

busksvinen af P. />orcMs-gruppen träffar man sålunda i (Jbangi
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(Kongo) en ras med Iiela frainhufviidet ocli trynct traiiit()r den

svarta pannfläckeii livitt, under det att den typiska rasen liar

svart tryne. Denna ras har jag kallat P. p. iibaugensis. Den

bekante Afrikaresanden Du Chaillu har gifvit en busksvins-

ras från vestra delen af nuvarande franska Kongo namnet al-

bi/rons, emedan dess hufvud var till stor del hvitt, men med

svart tryne i motsats mot Ubangisvinet o. s. v.

De ostafrikanska raserna af P. choeropotamus-gvupptn äro

i Sydafrika vanligen mörka med gulbruna borst inblandade

bland de svarta på kroppssidorna, och deras skallar äro breda

öfver hjässan. Något nordligare i Mashonalandet bli skallarna

åter smalare.

I trakten krmg Fort Manning i nordöstra Rhodesia lefver

en stor ras, som har längre och bredare skallar än några andra

busksvin. Skallen af en galt af denna ras når en längd af

422 mm. Kroppsfärgen hos dessa busksvin, som kallats P. ch.

johnstoni, är svart med litet gulbrunt inblandadt på ryggpar-

tiet, men hufvudet är gråhvitt med svart tryne.

Vid Nyasa-sjön finnes återigen ett smalhufvadt svin, som

är mera rödbrunt på ryggen P. ch. nyasce Major.

PåKilimandjaro lefver en småvuxen ras P.ch.dcemonis Major,

mindre än annorstädes i Afrika och mycket mörk, öfvervägande

svart, när den är utvuxen. Skallen af en sådan galt mäter

blott omkring 320 mm.

I trakterna omkring Kenia är återigen storleken ganska

betydande. Såsom vår plansch' visar, är hufvudet till stor del

hvitt och på ryggen finnas en mängd starkt rödfärgade borst

bland de svarta. Ryggmanen är i synnerhet framtill hvit, men

för öfrigt är djuret mestadels svart. Bilden visar också dessa

djurs karakteristiska utseende, det relativt stora hufvudet, det

långa trynet, de låga benen och den tjocka kroppen och den

tofsprydda, ganska långa svansen.

De abyssiniska busksvinen ha blott trynet, hjässan bakom

' Den är förfärdigad af artisten A. Ekblom efter ett i Riksmuseum af kon-

servator J. Meyert uppstoppadt exemplar, som hemförts af Svenska Zoologiska

expeditionen till Britiska Ostafrika 1910—1911. Det är representant för en ny

hittills obeskrifven ras.
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Ögonen samt ett par streck på hufvudets sidor hvita, i öfrigt

är hufvudet svartbrunt. Kroppen är blekare än hos Kenia-

busksvinen. Ryggen och sidorna äro nämligen blekbruna med

inblandning af svart, skinkor och ben äro svartbruna, men

manen öfver framkroppen hvit.

På Madagaskar finnas tvenne raser. På öns vestra sida

med torrt klimat och mera öppen terräng finnes en liten smal-

hufvad ras med en längd af skallen hos en fullvuxen galt, som

är föga öfver 300 mm. De äro sålunda t. o. m. mindre än

Kilimandjaro-svinen. Dessa busksvin, som äro brunaktiga till

kroppsfärgen, representera Fr. Cuvier's ofvannämnda Potamo-

chceriis larvatus. Den andra rasen, som jag kallat P. 1. hova

(efter det i samma land boende hova-folket), tillhör den östra

sidan af ön med fuktigt klimat och skog. I samband med

sistnämnda förhållande äro busksvinen där mörka, nästan

svarta. Dessutom äro de betydligt större, så att skallens

längd är omkring 350— 370 mm.

Alla de hittills omtalade olika raserna höra obetingadt an-

tingen till den vestafrikanska P. /)ora/s-gruppen eller till den

ostafrikanska P. c/iceropofamas-gruppen. Men då jag för några

år sedan fick förtroendet att bearbeta materialet af busksvin i

British Museum, fann jag där ett högeligen intressant exemplar

från Uganda, som till följd af sina egenskaper fick namnet

Potamochcerus intermedius. Det är blekt rödbrunt med endast

få svarta borst inblandade och påminner så tillvida mera om

de vest- än om de ostafrikanska busksvinen, men borsten på

hela kroppen äro långa som hos de senare. Med dessa öfver-

ensstämmer det också genom sin starkt utvecklade ryggman,

som består af långa svarta borst med långsträckta hvita spet-

sar. Däremot finna vi, att de svarta öronen ha en hvit öfver-

kant och tofsen delvis hvit, hvilket ju är ett särmärke för den

vestliga /)orc«s-gruppen. Hela ansiktet framför ögonen liksom

trynet är hvitt. Hjässtrakten mellan ögon och öron är huf-

vudsakligen hvit, men det där hos />orc«s-gruppen vanligen

befintliga, svarta fältet är representeradt af ett bredt svart band

tvärs öfver pannan, som bakåt förtonar sig i en stor trekantig
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brun fläck med spetsen sträckt in öfver den för(')frigt livita

hjässan. Detta slag af busksvin förtjenar ju sålunda väl sitt

ofvan nämnda namn. Dess hemland Uganda ligger äfven mel-

lan de båda andra hufvudgruppernas utbredningsområden.

Busksvinens rasbildning är sålunda riklig och intressant

genom sin öfverensstämmelse med de fysiskgeogratlska och

klimatologiska områdenas begränsning. Få stepperna och i

öknarne finnas ej några busksvin, där fyllas ej de villkor de

kräfva för sin existens. De behöfva ett temligen väl bevatt-

nadt område med en rik vegetation åtminstone af buskar bland

hvilka de kunna fmna goda gömställen och tillflyktsorter. Busk-

svinen äro nämligen särdeles skygga och försiktiga djur med

nattliga vanor. Om dagarne äro de aldrig själfmant i rörelse.

Man kan därför länge vistas i en trakt af Afrika, där de äro

talrika, utan att man någonsin får se ett busksvin. Man ser

deras spår och märken efter deras bökningar, men själfva ligga

de inne i otillgängliga snår. Såväl i trakten af Nairobi som

vid Meru boma i Britiska Ostafrika sökte jag åtföljd af min

trogne vapendragare Wakambanegern Kongoni vid flera till-

fällen att spåra busksvin. Vi smögo och kröpo genom snåren,

men de hörde oss alltid och försvunno, innan vi nådde fram

till deras lega. En eller ett par gånger hörde vi prasslet, då

de gåfvo sig i väg, och en gång en grymtning, det var allt.

De båda exemplar, som jag lyckades få med mig hem förvärf-

vades genom en annan person, som tillfälligtvis fått tag i dem.

Nattetid, då busksvinen äro i rörelse för att söka sig nä-

ring, göra de stor förödelse i negrernas >;shambas» d. v. s. od-

lingar. Men negrerna kunna ej komma åt dem. Babianer,

busksvin och piggsvin äro i Ostafrika den åkerbrukande negerns

värsta fiender bland fyrfotadjuren, liksom en mängd af olika

slag af väfvarfåglar plundra hans hirs- och durrhafält.

Uppe på Kenia funno vi spår och spillning af busksvin

uppe i öfre bambuzonen på en höjd af 2700 meter. Inom sam-

ma område lefde äfven de stora svarta skogssvinen Hyloclurrus .

Om busksvinen i Kapkolonien säger Kirby, att de hålla

till i busksnår, bland junglegräs och annan rik växtlighet.
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Under regntiden göra de riktiga tunnlar genom buskar och

långt gräs och deras trynen äro dem därvid till god hjälp. I

dessa kryphål finna de godt skydd, ty växtligheten är så tjock,

att den knappt släpper igenom ens det häftigaste regn. Om
natten gå de ut för att äta och komma då i flockar eller hjor-

dar från 4—5 till ett tjog. De göra orimlig skada på odlad

mark, ty, hvad de ej äta upp, trampa de ned. Liksom alla svin

äro de allätare. Hufvudfödan är rötter, bär och frukter, men
kräldjur, ägg, fågelungar o. s. v. stryka också med.

De simma väl och springa fort äfven i oländig mark.

Trots sin skygghet och varsamhet äro de modiga, då det

gäller, och Kirby säger »till och med en leopard tvekar att an-

falla en vuxen galt>. Om de äro kringrända eller sårade, gå

de äfven till anfall mot människor och slåss så länge en lifs-

gnista finnes kvar.

Kirby beskrifver äfven en jakt på busksvin med spjut.

Detta tillgår på sådant sätt, att man på morgonen tager upp

spåren från någon odling, som under natten hemsökts af busk-

svinen, och följer dem till dess man kommer till det snår, där

djuren tagit sin lega. Detta kringrännes och hundarne släppas,

då svinen hålla stånd. Jägaren tränger därpå in i snåret med

ett bredbladigt spjut och söker sticka ihjäl sin galt. Men detta

är långt ifrån utan risk. Den nämnde författaren omtalar, att

han sett en gammal galt, som fått nio stygn af dessa fruk-

tansvärda stöt-assegajerna och med tvenne af dem ännu sit-

tande fast i honom, göra ett anfall, som skingrade oss som

agnar för vinden, och med trenne språng efter hvarandra gjorde

han en af oss ofärdig för lifstiden samt ristade upp buken på

två af de bästa svinjaktshundar, jag någonsin jagat med».

Rätta metoden, säger Kirby vidare, är att hoppa åt sidan i sista

ögonblicket, när galten rusar till anfall och på samma gång

köra in spjutet mellan dess skuldror.

Busksvinen ha ungefär samma namn hos olika infödings-

stammar öfver största delen af Afrika »n'guruwe» eller »n'gu-

lube», hvilket är precis samma sak, då r och 1 för negrerna är

samma ljud, som de bruka omväxlande.



Flyktingar och immigranter bland våra

dagfjärilar och svärmare.

Af Liiiar Wahl^jren.

let torde vara allmänt kändt, att åtskilliga af

de fjärilarter, som upptagas i våra faunistiska

i-^ arbeten och artlistor, icke egentligen tillhöra

Ii vår fauna utan såsom ofta långväga främlingar

endast då och då aflägga besök i vårt land.

Sl^^i^SSi^S Mindre bekant är måhända, att äfven några af

våra allmännare fjärilar sakna svensk medborgarrätt, eller att

denna åtminstone är osäker och omtvistlig.

Dessa främmande element i vår fjärilvärld kunna lämpligt-

vis uppdelas i de tvänne grupper, som i rubriken benämnts

flyktingar och immigranter. Med de förra menas då sådana

arter, som endast tillfälligtvis, enstaka eller i ett fåtal individ

göra vårt land ett besök utan att här bli på något sätt bofasta

och utan att ge upphof till några infödda ättlingar. Med immi-

granter åsyftas sådana, som mera regelbundet, ja nästan årli-

gen, i större antal draga upp till vårt nordliga land, söka slå

sig ned här på allvar och alstra en talrik afkomma, men som

till följd af klimatets natur icke kunna bli fullt naturaliserade

utan vanligen redan i tredje led duka under för att ersättas af

nya invandrarskaror.

Flyktingarna representeras framför allt af svärmarnas,

sphingidernas, familj, af hvilka omkring en tredjedel af våra

arter tillhöra denna kategori. Svärmarna äro också såsom

enkom byggda för snabba och uthålliga luftfärder. Deras stora

spolformiga kroppar erinra till formen om de Zeppelinska flyg-
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skeppen, och de inre trakéballongerna äro hos svärmarna bättre

utvecklade än hos andra fjärilar. Framvingarna, de egentliga

flygredskapen, äro långa och smala som svalvingar och i fram-

kanten förstärkta genom fyra tättliggande parallella vingribbor

samt drifvas af kraftiga miiskelmotorer, hvilkas oerhördt snabba

kolfslag rent maskinellt transformeras till vingbladens inveck-

lade flygrörelser. Svärmarnas bakvingar äro däremot jämfö-

relsevis små för att ej vara till hinders vid flykten och tjänst-

göra såsom stabiliserings- och styrplan, också de i framkanten

förstärkta genom särskildt tättliggande längsribbor. Medan

bakvingarnas styrplan gifvetvis endast kunna fungera i flykt,

tjänstgör den långa bakkroppen eller, där denna såsom hos

dagsvärmarna, Macroglossa, är kortare, de väl utvecklade anal-

tofsarna såsom styre, när fjäriln står stilla i luften, t. ex. för

att suga honung ur en blomma, då den genom ett kraftigt

ryck kan åstadkomma en vridning på stället.

Endast en gång ha vi, så vidt kändt är, hedrats med be-

sök af hvitribbade skymningsfjärlln, Deilephila lineata livornica,

hvars rasnamn ju leder tanken till det blåa Medelhafvets strän-

der och Italiens varma sol, och hvars hemland också är de

subtropiska och tropiska länderna i Sydeuropa, Afrika och

Asien. År 1880 träffades emellertid ett individ af denna lång-

väga främling i Eneby socken i Östergötland. Arten är känd

för sina vida ströftåg, som dock ytterst sällan sträckas ut mot

Norden. Äfven på Själland är dock ett exemplar fångadt.

En nästan lika sällsynt gäst är hvitsprötade skymnings-

svärmaren, Deilephila eaphorbice. Efter 1761, då Linnk i sin

»Fauna svecica» anförde arten såsom svensk, ha blott tvänne

individ ertappats hos oss, i midten af 1800-talet i Lund samt

1910 på östra Långö i Upplands skärgård, det förstnämnda

exemplaret i augusti, det senare i slutet af juli. Också denna

art är träffad i enstaka flyktande individ på Själland, där äfven

dess larv några gånger iakttagits. Äfven i Östersjöprovinserna

har den uppträdt som flykting. Dess verkliga utbrednings-

område sträcker sig genom Mellan- och Sydeuropa till Mindre

Asien och Armenien.
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Sällan nås också våra kuster af oleandersvärmarcn. l)aph-

nis nerii. Tre gånger ha individ af denna art rapporterats hos

oss: i juli 1883 i Kräklingbo socken på Gottland, i juli 1904

vid Tyresö i Södermanland samt i okt. 1911 vid Avesta i Da-

larna. Arten tillhör de subtropiska och tropiska zonerna: Syd-

europa, Afrika och sydvästra Asien till Indien, där dess larv

lefver i oleandrarnas röda blommor. När vandiingslusten griper

den, sträcker den ut på flykt öfver Nordeuropa oftast enstaka^

stundom i svärmar vid Beeskow i Brandenburg träffades

ett år ej mindre än 600 larver, ännu vid Danzig fann man

1895 20 larver, som där lifnärde sig af Vinca minor. Äfvcn i

Kurland är den, likasom dess larv, iakttagen i svärmar, och

enstaka individ ha aflagt besök i Jylland, Kristiania och

Karelen.

Långt allmännare än de föregående träffas hos oss den

beryktade dödskalle-^ärWn, Acherontia atropos, spökdjuret frän

underjordens stränder, den dödsbringande moirans förebud,

kring hvars plötsliga uppträdande och dystra teckning folk-

vidskepelsen spunnit sina svarta fantasier. Den är träffad i

flertalet landskap från Skåne till Lappland; jag har antecknat

fynd från Skåne, Väster- och Östergötland, Småland, Öland,

Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland,

Jämtland, Västerbotten (Luleå) samt Lycksele lappmark, oftast

i september, någon enstaka gång i juli och augusti. I Norge

är den funnen i de flesta amten ända upp i Finmarken, i Fin-

land i enstaka exemplar upp i Lappmarken; likaledes är den

fångad i Danmark och i Östersjöprovinserna. Sällan träffas

samtidigt flera individ, ej så sällan däremot larver och puppor,

som dock ej i vårt land utvecklas till fullbildade insekter utan

under vintern omkomma.

Dödskallefjärilns egentliga hemland är Sydeuropa, Afrika

och sydvästra Asien. Härifrån ger den sig årligen ut på vida

sträckflykter, hvarvid den stundom ej ens skyr att styra ut

öfver öppna oceanen. Så har det händt, att den mer än tusen

mil från närmaste land slagit ned på ett fartyg, som befunnit

sig på väg från Västindien till Europa. Trots sitt talrika upp-



270 FAUNA OCH FLORA

trädande i Mellaneuropa har den där — utom möjligen i Un-

garn — icke lyckats få full medborgarrätt, om det också ser

ut, som om den hölle på att vidga sitt utbredningsområde

norrut. Den vore just icke heller någon akvisition för de nor-

diska länderna, ty visserligen är den skada, larven, de ungerska

böndernas »potatishund», gör på potatisväxten, ej betydande,

men i stället har den fullbildade insekten, »honungsvargen»,

lagt sig till med en egendomlig och obehaglig vana att om
kvällarna, sedan den med några kraftiga vingslag skingrat

binas vaktposter, tränga in i bikuporna och brandskatta dem

på honung. Förbittrade strider utkämpas då i bistockens inre,

och flera fynd af fjärillik, inbäddade i vax, vittna om, att den

starke röfvaren icke alltid afgår med segern.

Ännu en af våra svärmare är säkerligen att räkna till

flyktingarnas skara, nämligen dkervindesvärmaren, Protoparce

convolvuli. De mycket sällsynta och nästan alltid enstaka

fynden af denna art (i Skåne, Öster- och Västergötland, Jön-

köpingstrakten, Öland, Stockholmstrakten och Hälsingland)

sammanställda med artens kända benägenhet för vidsträckta

vandringar tala för dess flyktingskap hos oss. Härtill kommer

att fångsttiden i alla de fall, då denna angifvits, varit augusti

eller (i Danmark) september, medan arten i Mellaneuropa bör-

jar flyga redan i maj och juni. Det enda år, då den synes ha

uppträdt mera allmänt hos oss (hösten 1887 i Stockholms-

trakten), inträffade äfven i Mellaneuropa, t. ex. Ostpreussen

massflykter, som varade i flera dagar. Också i norra Tyskland,

är dess hemortsrätt åtminstone omtvistad.

Om också svärmarna, såsom naturligt är, bilda hufvud-

kontingenten af våra fjärilflyktingar, saknas dock ej heller dag-

fjärilar i denna grupp. Hit vore kanske att räkna podalirius-

fjärilen, Papilio podalirius, som sommaren 1905 iakttogs i två

exemplar vid Kjuge i nordöstra Skåne; möjligen har den dock

i detta fall blifvit införd med utländska fruktträd.

En utpräglad flykting är emellertid rödgula höfjäriln, Co-

lias ediisa. Den är vanligen i enstaka eller ett fåtal exemplar

funnen i Skåne (1879, 1880, 1881, 1885, 1889), Östergötland
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(1875), på Öland och Gottland (1829) samt i Uppland (l«77j;

endast vid Borgholm lär dcii ett år uppträdt rätt talrikt. Un-

der flera af dessa år var den också allmän i Mellaneuropa eller

England, så åtminstone 1875, 1877 och 1879. Dess egentliga

hemland är Medelhafvets kustländer och Sydalpernas varma

dalar samt sydvästra Asien. Härifrån vandrar den så godt

som hvarje år ehuru i växlande mängd mot norr öfver Mellan-

europa och till England; här lägger den ägg på klöfver, lar-

verna utvecklas i juni, förpuppas i juli, och i slutet af månaden

eller i augusti flyga nya fjärilar, som i sin tur kunna gifva

upphof till en ny afkomma, hvilken dock vanligen ej når längre

än till puppstadiet och under vintern dukar under. Iluiiivida

arten någonsin kommit så långt som till en fullbildad andra

generation i vårt land, är ej kändt.

Om denna arts flyktingsskap är allmänt erkändt, så är

däremot förhållandet med dess anförvant, Ijiisgala höfjäriln,

Collas hyale, mera omtvistadt. 1 litteraturen finnas följande

uppgifter om dess förekomst hos oss: Skåne (högst sällan enl.

Linnk; sept. 1878 vid Rönnemölla; 1880 i stor mängd vid Kri-

stianstad och Vedelsbäck; 1881 vid Alnarp; 1890 i juli vid

Färlöf), Blekinge (aug. 1880 vid Spandelstorp; 1881 i aug. på

samma ställe), Östergötland (1880 på Vikbolandet), Västergöt-

land (juni 1893 på Hunneberg), Öland (1881 flera ex. vid Borg-

holm; 30 juni 1908 vid Resmo, 1 ex.), Gottland (Visby sept.

1829), Stockholmstrakten (20 juni 1880, 1 ex.), Värmland (1865

i Eds socken, 3 ex.).

År 1880 diskuterades på ett sammanträde i Entomologiska

föreningen i Stockholm denna arts hemortsrätt i Sverige. Här-

vid anfördes olika möjligheter till förklaring af dess sällsynta

och spridda uppträdande i vårt land, som att den under gynn-

samma år invandrade från Tyskland, att den såsom ägg in-

fördes med klöfverfrö eller andra foderväxter, att pupporna

under ogynnsamma år »lågo öfver» och endast under varma

somrar kläcktes samt slutligen, att arten var inhemsk och år-

ligen uppträdde men de flesta år så sparsamt att den förbisågs-

Den sistnämnda åsikten ansågs såsom den sannolikaste.
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Att fjäriln i öfre Sverige, norr om Skåne och Blekinge, är

en ren flykting, kan ej vara tvifvel underkastadt. Att den enligt

min mening äfven i de södra landskapen är att räkna till flyk-

tingarnas eller möjligen till immigranternas skara, torde må-

hända tarfva någon motivering. 1 Norge och Finland synes

den •— enligt mig tillgänglig litteratur — saknas. Såväl i

Danmark som i Östersjöprovinserna och flerestädes i norra

Mellaneuropa saknas den alldeles vissa år, under andra är den

mycket sällsynt, medan den däremot vid vissa tillfällen upp-

träder massvis. I England, hvars januaritemperatur är omkring

+ 5° (medan Skånes knappt uppgår till + 1 ), kan arten enligt

TuTT ej öfvervintra, ehuru den dock ej så sällan på sina flykt-

vandringar från Medelhafsländerna och de lägre alpdalarna når

dess kuster. Att den år 1880 visade sig på så skillda orter

som i Skåne, Blekinge, Östergötland och Stockholmstrakten,

tyder snarast på en särskildt stark invasion det året. Att

fjäriln 1881 uppträdde på samma lokal i Blekinge som året

förut, kan ju betyda, att för en gångs skull någon del af af-

komman efter en talrik skara förmått öfvervintra, men det kan

lika väl betyda en ny invasion, särskildt som fjäriln år 1881

äfven visade sig i flera exemplar på Öland.

Komma vi så till immigranternas grupp, till hvilken, som

nämndt, möjligen redan Colias hyale i södra Sverige är att

räkna, så möter oss först den till sin spridningsethologi egen-

domligaste af alla våra fjärilar, damen eller tistelfjäriln, Fyra-

meis cardui. Det kan förefalla egendomligt, att denna i vårt

land så allmänna art, som är spridd från Skånes slätter till

Lapplands fjälldalar och träffas högt uppe vid Ishafvets fjordar

i Finmarken, och hvars larv så ofta träffas på tistlar, nässlor

och andra växter, icke skulle vara en veritabel inföding. Å

andra sidan ha nog de flesta insektsamlare gjort den iaktta-

gelsen, att medan tjäriln vissa år uppträder i stora massor,

den under andra år totalt saknas. Redan denna periodicitet

talar för immigrationer. Också torde fjäriln icke ens i norra

Tyskland kunna öfvervintra och säkert icke i England. Från

sina häckplatser under Nordafrikas och Sydeuropas sol drager
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den som en sannskyldig flyttfågel ärlii^cn i växlande stora

skaror mot norr, och så godt som årligen nås väl äfven våra

kuster åtminstone på något ställe af detacherade afdelningar

af den stora vandringshären. I sitt subtropiska hemland, där

tillgång på näring finnes hela året om, utvecklar arten undan

för undan nya generationer. Vissa år uppträda särskildt feb-

ruarigenerationens larver i oerhörd mängd, och på vida sträckor

kalätas näringsväxterna. När efter en sådan larvöfversvämning

de nya fjärilarna myllra fram, samlas de till väldiga utvandrar-

horder på milliontals individ och draga mot norr; redan i maj

pläga förtrupperna nå Englands kuster, och i juni spridas smärre

flockar ut öfver de nordiska länderna. Här gifva de upphof

till en ny generation, som i augusti och september är flygfärdig

och då kan uppträda i stort antal. Dock, med vinterns inbrott

eller senast vid vårens växling af frostnätter och tödagar är

det äfventyrliga vandringstågets saga lyktad.

Tistelfjärilarnas marsflykter äro många gånger iakttagna

och beskrifna. Ett af de största vandringstågen drog år 1879

öfver sydvästra Europa. Den 15—20 april iakttogs det i Al-

geriet, den 3 maj nåddes Spanien, den 27 maj öfverskreds

Pyrenéerna, den 5 juni Alperna, där kring St. Gotthard tusen-

den af fjärilar slogo sig till hvila. Den 7 juni hade tåget nått

till Rheinvveiler i Baden och Bischheim i Pfalz; den 8 juni drog

en flock med en kilometers front från sydväst till nordost förbi

vid Wezikon i Schweiz, ännu den 25 juni sågos svärmar i

Schweiz, vid Karlsruhe, kring Paris och Rennes. Äfven i

Österrike visade sig stora svärmar, och samma år uppträdde

kring Budapest en tallös mängd larver, som krälande öfver

stock och sten vandrade från sina kalätna betesmarker till nya.

1860 uppträdde tistelfjäriln i sådana svärmar kring Odessa, att

de förmörkade solen, och 1903 drogo fjäriltåg genom hela

Europa, från England till Sibirien.

En dagfjäril, hvars svenska medborgarskap åtminstone är

högst misstänkt, är den allbekanta amiralen, Pyrameis atalanta,

den vackra fjäriln med det röda ordensbandet, som lyser bland

våra rabatters blommor. Äfven denna fjäril uppträder mycket



2 74 FAUNA OCH FLORA

sporadiskt, vissa år saknas den alldeles, och aldrig visar den

sig i någon större mängd förr än på eftersommaren och hösten.

Under årets lopp har i »Internationale Entomologische Zeit-

schrift» förts en diskussion om denna arts hemortsrätt i Nord-

tyskland. Meningarna ha varit rätt delade. Inga bindande

bevis för att arten regelbundet skulle öfvervintra i norra Tysk-

land synas dock förebragta. Däremot talar mot en sådan öf-

vervintring, utom hvad som rörande dess uppträdande i Sverige

blifvit nämndt, att man visserligen träffat enstaka exemplar

under vinterns lopp men aldrig tidigt på våren, i mars och

april. Och det synes enligt Fischers erfarenhet af temperatur-

försök med arten ej blott vara vinterns stränghet utan äfven

vårvinterns mildhet, som i nordliga klimat är farlig för arten.

Ovan som den i sitt sydliga hemland är att ligga i dvala, har

den nämligen en mycket lätt sömn, så att den vid blidare

väderlek genast vaknar till lif och söker föda och, då den ej

finner någon sådan, omkommer af svält. Redan tidigare har

Standfuss uttalat den meningen, att den icke ens i Ziirich

alltid kan uthärda öfvervintring, och att dess individtal där

endast kan hållas uppe genom årliga invandringar. Ej heller

i England synes arten enligt åtskilliga engelska entomologers

åsikt vara inhemsk. Förhållandet skulle således med denna

art vara alldeles detsamma som med tistelfjäriln. Några större

vandringståg af amiraler äro dock ej observerade; emigratio-

nerna skulle därför ske i spridda individ eller på sin höjd

smärre flockar. Vid Dover, där båda dessa arter i början af

maj detta år svärmade i stort antal, iakttog man dock, att ett

mindre antal individ funnos inblandade i tistelfjärilarnas flockar,

som med säkerhet ditkommit från Frankrike.

Också den grönfläckiga kålfjärilns, Pieris daplidice, hem-

ortsrätt i vårt land kan åtminstone vara tvifvel underkastad.

Att den norr om Skåne -Blekinge (vid Vimmerby 1894 och i

Östergötland) blott uppträder tillfälligt, synes säkert. I Ble-

kinge och i synnerhet i Skåne uppträder den däremot tämligen

regelbundet i en mycket individfattig majgeneration, medan

juli-augustigenerationen är väsentligt rikare. Redan detta talar
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ju åtminstone fur att arten ej iliiini tillpassat sig för vårt kli-

mat, då en eventuell öfvervintriiig så starkt reducerar dess

individtal. Men de fåtaliga majindividen kunna lika viil vara

emigranter från Mellaneuropa, i livars sydligare trakter den

har sitt egentliga hemland. Dylikt är förhållandet enligt Tutt

i England, där arten uppträder på samma sätt som i Sverige,

och där det genom försök synes ådagalagdt, att den ej f(Jrniår

uthärda ens en ordinär höst.

Utom af dessa tvänne ginipper af flyktingar och immi-

granter, till livilka ännu åtskilliga såväl af de nämnda famil-

jerna som af andra (exempelvis vissa Cucullia-arier) kunna

misstänkas höra, rekryteras vår fjärilfauna af ett tredje slags

främlingar, som man skulle kunna kalla de naturaliserade im-

migranternas grupp. Hit höra dels sådana arter, som först på

senare tid börjat invandra och sprida sig i vårt land, t. ex.

Tephroclystia simiosaria, dels äfven sådana arter, som i vårt

land sedan gammalt äro inhemska, men hvilkas folkstock då

och då uppfriskas med främmande blod. Bland de senare må

nämnas vår vanliga kålfjäril, Pieris brassicce, hvilken är all-

mänt bekant för sina massflykter. Så drogo t. ex. 27-30 juli

1908 öfver Böhmen och Bajern från nordost till sydväst änd-

lösa skaror af kålfjärilar. På vissa orter dröjde det fem timmar

innan tåget passerat. Luften fylldes af de fladdrande fjärilvin-

garnas hvita flingor och kål-, rof- och rapsfälten såväl som träd-

gårdarnas rättiksland och reseda- och löfkojrabatter lågo hvita

som af nyfallen snö. När sedan larverna kläckts, visade det

sig också, att det lefvande snöfallet åstadkommit långt större

härjning än den frostigaste snöstorm. Larvmassorna voro så

kolossala, att när de från de fullständigt kalätna fälten i mil-

lioner vältrade sig fram öfver järnvägsbankarna, stannade tågen

ute på linjen i den krossade, slippriga sörjan, som upphäfde

friktionen mot rälen. Äfven i Sverige är en massflykt af kål-

fjärilar uppmärksammad. En meddelare i Entomologisk tidskrift

för år 1891 omnämner, att han en dag i slutet af juli eller

början af augusti 1885 under segling midt för Kämpingebukten

och ungefär två mil från land vid middagstiden iakttog, hur
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först enstaka fjärilar sedan allt större massor kommo flygande

från norr och styrande ut mot öppna sjön. Då och då sänkte

de sig ned och hvilade ut på vattenytan, men, trots de stundom

öfverspolades af böljorna, lyfte de snart åter och fortsatte sin

kurs. Under mer än en timmes segling åt väster befann sig

iakttagaren inom fjärilkolonner. Påföljande dag iakttog han

äfven ett mindre kålfjärilsträck i Lommabukten, äfven här från

norr till söder. Denna gång gick således visserligen färden

mot söder, men massflykter i motsatt riktning äga säkerligen

också rum.

Äfven roffjäriln, Pieris rapce, och hagtornsfjäriln, Aporia

cratcegi, äro kända som. massvandrare, och måhända är den

senares oregelbundna uppträdande beroende på tillskott från

kontinentala emigranter. Möjligen är detsamma fallet med den

sällsynta stora dagsvärniaren, Macroglossa stellatariim^ för så

vidt ej denna rent af tillhör de verkliga immigranternas grupp.

Äfven denna art är nämligen känd för massvandringar, och

åtminstone ett fall af emigration från Frankrike till England är

annoteradt.

Hvad beträffar de krafter, som drifva de nu nämnda fjäri-

larna ut på hundramila, ja, tusenmila flykter och massvandringar

öfver land och sjöar, öfver fjäll och haf, känner man därom

så godt som intet, och försöken till förklaring äro därför lika

talrika som stridiga. Man har, liksom i fråga om fåglarnas

flyttningar, satt den i samband med vanor från istiden och den

därpå närmast följande tiden, och några ha till och med ansett,

att de om våren åt norden dragande skarorna mot hösten

skulle söka sig söderut igen, ett antagande, hvartill dock icke

något skäl föreligger. Man har ansett, att elektriska spänningar

i luften eller andra meteorologiska faktorer väckt vandrings-

lustens nervösa oro i fjärilarnas blod. Man har rent af i sista

hand framhållit kosmiska inflytelser såsom de bestämmande

och sökt ställa massvandringarnas periodicitet i samband med

solfläckmaxima och-minima. Man har slutligen förmodat,

att näringsbrist dref utvandrarskarorna bort att söka sig bättre

utkomst i främmande land, och man har därvid stundom i
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fjärilsjäleii inlagt ett mystiskt förutseende af behofvet af näring

för en blifvande afkomma.

Måhända äro dessa åsikter dock icke så stridiga, som i

första ögonblicket kan synas; måhända innehålla de alla en

kärna af sanning. Som ofvan rörande tistelfjärilarna framhållits,

synes ju öfverbefolkning och däraf följande näringsbrist vara

den närmaste anledningen till emigrationen. Men den mass-

produktion, som resulterar i öfverbefolkning är säkerligen be-

tingad af klimatiska faktorer, hvilka de nu månde vara, och

att dessa i sin tur stå i samband med kosmiska företeelser,

är ju sannolikt. Vill man så kalla driften att vid näringsbrist

och öfverbefolkning emigrera för nervös oro, i de fall då den

skjuter öfver målet och drifver arterna långt utom existens-

villkorens gränser, så må det vara, för så vidt man med ner-

vositet blott menar en oändamålsenligt häftig yttring af en i

och för sig gagnelig instinkt.

Hela fenomenet förlorar onekligen något af sin säregenhet

om också icke af sin svårförklarlighet, då man ser att samma

vandringsdrift är inneboende hos de mest skilda djurslag. Så

har vårt land just i sommar haft besök af de sydosteuropeiska

stäppernas beryktade sträckgräshoppor, af hvilka flera individ

uppträdt i Härnösandstrakten och, enligt tidningarna, äfven

vid Gäfle.

Om det också torde dröja åtskilligt ännu, innan mass-

vandringarnas gåta blir slutgiltigt löst, så borde det däremot

icke vara någon omöjlighet att snart få klarhet om hvilka af

våra allmännare eller mera i ögonen fallande fjärilar som äro

svenska medborgare eller snarare hvilka som icke äro det.

Därför behöfves ju utom öfvervintringsförsök icke annat, än

att vinterfynd af de misstänkta arterna blifva samvetsgrant

inrapporterade till någon biologisk tidskrift, och att anteckningar

rörande dessa arters periodicitet under en följd af år göras

och tid efter annan publiceras. Det är bl. a. för att påpeka

detta behof, som denna uppsats tillkommit.

Fauna och Flora 1912. Haft. 6. 19



Några zoologiska iakttagelser i Jämtland
hösten 1912.

Af Alarik Behm.

: ^pr"'"lunder en semestervistelse sistlidne september

M^^\w^^^^m "^^"^^ P^ ^^" ' Storsjön belägna Norderön

ijgKrfcfyg^Ssij antecknades några iakttagelser ur djurlifvet

Sfflgl^^^S^fflj därstädes, hvilka härmed meddelas som ett

imnHlmmHIl^l^ bidrag till Jämtlands ännu oskrifna fauna.

^1W!!!?j^^!r^*:J*<??j M skulle ju kunna tilläggas äfven från det

lilla område som Norderön omfattar, men kommer jag då utom

tidsramen för de här gjorda anteckningarna.

Flädermöss. Flera ex. sågos, men kom jag aldrig i till-

fälle att bestämma arten.

Ekorre — Sciurus vulgaris L. — förekom denna höst yt-

terligt sparsamt på Norderön. På den tätt bredvid liggande

Verkön fanns den däremot mycket talrikt. Befolkningen skiljer på

den ljusare, röda ekorren, som går under namn af »talloxe» och

den mera grå, som här benämnes »granoxe». Ett flertal tim-

mertallar sågos på Verkön, på hvilka ekorrarna i trädens öfre

hälft hade gnagt utaf barken ett band rundt om stammen, hvil-

ket haft till följd att all? träden dött.

Husrdtta —Mus norvegicus Erxl. — 3 ex. fångades under

sept. på Norderön, där den förut aldrig iakttagits.

Kråka — Corvurs cornix L. — mycket allmän.

Skata — Pica pica (L.) — mycket allmän.

Nötskrika — Garrulus garrulus (L.) — allmän.

Stare —Sturnus vulgaris L. — häckar allmänt på Norderön
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och förekom nu i svärmar på tlera hundra fåglar. Iakttogs

hela månaden. Kallas »Starr».

Gulsparf — Emberiza citrinella L. - allmän. Kallas »se-

selskit».

Ortolansparf — Emberzia hortulana L. — några ex. sågos

dagligen vid Önsta gård under första veckan af sept.

Grdsparf — Passer domesticus (L) — häckar vid ett par

gårdar.

Pilfink — Passer montanus (L) — ett ex. sågs d. 14 sept.

vid Folkskolan.

Bergfink — Fringilla montifringilla L. — förekom talrikt

i rönnarna invid gårdarna hela månaden.

Bofink — Fringilla ccElebs L. — allmän under förra hälf-

ten af sept.

Mindre korsnäbb — Loxia curvirostra L. — små flockar

sågos dagligen i skogen.

Större korsnäbb — Loxia pytyopsittacus Borkh. — spar-

sammare än föreg. art.

Tallbit — Pinicola enucleator (L) — en gammal <^ sågs d.

3 sept.

Domherre — Pyrrhula pyrrhula (L) — förekom allmänt till-

sammans med bergfmkar m. fl. i rönnarna inne på gårdarna.

Grdsiska — Acanthis flammea (L) — förekom i stora floc-

kar. Hade ej tillfälle att undersöka, hvilken af formerna det var.

Grönfink — Chloris chloris (L) — flera ex. sågos inne på

gårdarna.

Talgoxe — Parus major L. — tämligen allmän.

Svartmes — Parus äter L. — sågs flera gånger, men en-

dast två eller tre fåglar i sällskap.

Tofsmes — Parus cristatus L. — En liten flock på 8 fåg-

lar sågs den 14 sept.

Kärrmes — Parus palustris L. — 8 fåglar sågos mest

hvarje dag vid Önsta gård på en mossäng bevuxen med sälg,

asp, smågranar och enrisbuskar.

Grdmes — Parus borealis Sel. Longch. — allmän.
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Stjärtmes — Aegithalos caudatus (L) — flera smärre floc-

kar sågos strykande genom skogarna.

Ladusvala — Chelidon rustica (L) — . Både ladusvalan och

hussvalan hade vid min ankomst till Norderö redan försvun-

nit, men återkommo vid återinträdande vackert väder den 5.

Båda arterna stannade kvar till den 12, då de åter flyttade bort.

Hussvala — Hirundo urbica L. — se ofvan. Att döma

efter antalet sedda bon, tyckes denna svala snarare ökat än

minskat på Norderön och Verkön sedan 1880-talet.

Gärdsmyg — Nannus troglodytes (L) — flera ex. sågos.

Sångtrast — Turdus philomelus Brehm — allmän.

Rödvingetrast — Turdus musicus L. — tämligen allmän.

Dubbeltrast — Turdus viscivorus L. — tämligen allmän.

Snöskata — Turdus pilaris L. — allmän.

Stenskvätta — Saxicola oenanthe (L) fanns allmänt kvar

hela månaden.

Rödhake — Erithacus rubecula (L) — allmän bland bär-

buskarna i trädgårdarna.

Svarthufvad sdrtgare — Sylvia atricapilla (L). En ungfå-

gel sågs i en rönn på Önsta gård den 27 sept.

Grå flugsnappare — Muscicapa ficedula L. — En ungfågel

sågs på Verkön den 12 sept.

Sädesärla — Motacilla alba L. — allmän hela månaden.

Lärka — Alauda arvensis L. — allmän. På f. m. den 27

sept. syntes talrika lärkor högt uppe i luften under lifligt kvit-

ter styra kosan söderut.

Spillkråka — Dryocopus martius L. — Sågs och hördes

dagligen.

Gråspett — Picus canus Gmel. — En fågel sågs d. 19 sept.

Ringdufva — Columba palumbus L. — allmän. Förekom

i början af månaden mera spridd, 3 eller 4 fåglar i sällskap; i

slutet af sept. hölls en flock på väl 100 fåglar på östra sidan

af ön, på västra samtidigt en svärm på ungefär halfva detta

antal.

Sillmås — Larus fuscus L. — Tre ungfåglar sågos utan-

för Önsta gård den 25 sept. Häckar bl. a. på Verkön.
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Orre - Lyriiriis tetrix (L). Ett par uiigorrar iakttogos.

Annars ha alla höiisfåglar försvunnit frän (ui, mest beroende på

hänsynslös snarning. Snarorna få stå ute året om. Medan

jakten på Norderön var utarrenderad, fanns där godt om både

hare och hönsfågel, synnerligast orre och rapphöns. Arrendet

fick ej förnyas med ofvan nämdt resultat.

Spar/hök — Accipiter nisus (L) — sågs dagligen.

Diifhök — Astur gentilis (L) — sågs dagligen.

Gräsand — Anas platyrhyncha L. — sparsam. Alla än-

der äro föremål för ifrig jakt och saluteras, hvarhelst de visar

sig vid öns stränder.

Knipa - Clangula clangula L. — Se ofvan om gräsanden.

Storskrake — Merganser merganser (L) — se ofvan.

Bergsimpa Cottus gobio poecilopus Heckel - allmän.

Kallas > Stengärs .

Elritsa — Phoxiiuis phoxinus L. - allmän. Kallas »blindsill».

Storröding — Salmo alpinus salvelinus (L) — tämligen

allmän. Praktfulla ex. på 3 å 4 kg. logos vid Verkön.

Laxöring — Salmo salar eriox (L) - ett ex. på nära 5

kg. togs på drag, mindre ex. på nät. Tämligen allmän.

Harr — Thymallus thymallus L. — allmän.

Storsik — Coregonus lavaretus maraena Block. — allmän.

En romstinn hona på 2V.s kg. togs i nät den 12 sept., hvilket

torde vara ovanligt tidigt.



De sista björnarna i Örebro län.

Af C. S.

jörnen är stadd i snabbt utdöende i Sverige.

Detta ledsamma faktum framgår tydligt af riks-

skottlistans obevekligt sjunkande siffror, men

är alldeles för litet uppmärksammadt, och det

är fara värdt, att vi icke komma oss för med

effektiva skyddsåtgärder, förrän det är för sent.

Den fredning, som bestås björnen inom nationalparkerna, är

säkert icke tillfyllestgörande, utan måste ett kraftigare skydd

nödvändigt beredas honom inom de nordliga länen, om arten

skall i vårt land kunna fortbestå.

Inom de flesta af rikets län är björnen sedan mycket länge

ett historiskt djur. Så är förhållandet inom Örebro län sedan

mer än femtio år tillbaka. Vid insamlandet af material för

Tivedstraktens historia och beskrifning har jag bl. a. sökt taga

reda på tiden för och omständigheterna vid vissa djurarters

utrotande, framförallt björnens, och har därvid gjort en del

anteckningar, som möjligen kunna intressera en vidare krets.

Det jag meddelar grundar sig delvis på samtida tidningsnotiser,

men hufvudsakligen på muntliga berättelser af personer, som

varit med, då de sista björnarna i Örebro län fälldes.

Tivedens sista björn.

Då man säger att björnen fordom talrikt förekommit i mel-

lersta Sverige, får nog begreppet talrikt så förstås, att endast

ett eller annat utvuxet exemplar pr kvadratmil förefunnits och

det blott inom de stora skogsområdena. Detta på grund af
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björnens natur. Han är ett odemarksdjur, som älskar frid (jch

ro, och hans förökning är relativt ringa. Äfvcn historiska

uppgifter synas bekräfta björnens glesa förekomst. Tyvärr äro

dylika underrättelser, som stå till buds beträffande Tivedssko-

garna, mycket magra. Dessa skogar omfatta mellan två och

tre hundratusen tunnland och ligga på båda sidor om gränsen

mellan Västergötland och Nerike. När den engelske ambassa-

dören B. Whitelocke år 1653 gjorde sin bekanta resa genom

Sverige, fick han vid Tivedens passerande anledning anteckna

i sin dagbok, att den uppgifna beräkningen af 20,000 vargar

utom björnar och andra vilddjur, som skulle fmnas på den

stora skogen, tycktes mindre säker.' Vid ungefär samma tid

eller närmare bestämdt år 1655 klagade pastor i Bodarne (pas-

toratet å Tivedens midt), att röfvare bestulit honom, ulfvar

och björnar uppätit en del af hans boskap o. s. v.- Dessa

notiser visa väl, att björnen tillhörde Tivedens fauna, men äro

föga upplysande i fråga om frekvensen. Tydligare i detta hän-

seende är en omkring hundra år senare lämnad uppgift. I en

ortsbeskrifning,'' som omfattar en stor del af nu ifrågavarande

trakt, säges att björn icke på många år varit synlig förrän

sommaren 1758, då tre stycken visat sig på Tiveden, där de

höllo tillgodo med fallrågen. Detta meddelande torde väl

dock böra så förstås, att björnen vid denna tid förekommit

mycket glest och periodvis varit borta från Tiveden, ty att

han redan då var nära utdöd i dessa skogstrakter vore

nog vågadt att påstå. Han var ännu hemmahörande på Ti-

veden år 1817, då i Bodarne ett slags ömsesidig försäkrings-

inrättning grundades mot skada af rofdjur, och år 1819, då

efter ett år med svår djurgång och en myckenhet rifna hem-

djur, skottpengar utsattes af socknemännen bl. a. för björn

dödad utan skallgång med 2 skillingar banko per hvarje i

socknen befintligt nötkreatur öfver ett år. Denna premie för-

1 Withelocke, B., A journal of the Swedisli aijibassy in the years 1653

and 1654. London 1855.

* Hagström, K. A., Strengnäs stifts herdaminne. IV. Strängnäs 1901.

^ Bergtjian, K. F., Ekonomisk beskrifning öfver Wadsbo härad. Uppsala

1759.
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ändrades år 1831 till in summa 12 riksdaler banko. Därefter

börjar björnen starkt aftaga, och när prof. Sven Nilsson år

1847 utgaf andra upplagan af Skandinavisk Fauna, var djuret

sällsynt i Nerike. På Tiveden uppträda dåmera endast en-

samma ströfvare, hvilka, så snart de visa sig, blifva föremål

för ifrigt förföljande af de jaktkunniga brukstjänstemännen. År

1860 fälldes den siste skogens konung härstädes, och det är

den enkla historien om dess kamp för lifvet och dukande un-

der, som nu skall lämnas.

Sommaren 1859 uppdöko flera gånger och på skilda håll

rykten om björnspår, hvilka rykten snart följdes af berättelser

att björn blifvit sedd. Under den påföljande vintern visade det

sig, att ryktet talat sant, ty icke mindre än tre björnar blefvo

därunder bolmade och skjutna. Den sista af dem hade haft

sitt sommartillhåll öster om sjön Ölen, där folket från gården

Rifallet flera gånger sett honom. Idet lyckades man aldrig

uppleta, men troligen hade han haft det i den tjocka skogen

på Axsjöåsen. En tidig morgonstund i april månad 1860 upp-

täckte masmästaren vid Svarta bruk, G. Nilsson, färska björn-

spår, ledande förbi hans bostad ned mot sjön Stor-Björken.

Han fick brådt att underrätta brukets jägmästare S. J. Jern, två

lodbössor laddades i hast, och båda skyndade att följa spåret,

hvilket ej erbjöd några svårigheter, då mycket snö nyss fallit.

Det visade sig, att björnen försökt taga vägen öfver sjön, men

misslyckats att komma ut på den landlösa isen. Tydligt såg

man huru han flera gånger med framtassarna sökt nå ut till

bärig is, men sjunkit igenom och fått draga sig tillbaka. Spåret

följde sjöstranden till gården Nordändan, där nalle kom inom håll.

De båda skyttarna sågo med en viss förfäran, att det var en

ovanligt storvuxen björn, som lufsade framför dem i den djupa

snön. »Med den skulle jag inte gärna vilja brottas», sade Jern

och redde sig att sända honom en bit bly, när han skulle

komma fram på öppen mark. Nästa sekund brann skottet,

men hållet var långt, och nalle visade blott sin minsta profil,

så att det blef bom. Björnen påskyndade nu sin galopp. Det

bar iväg söderut förbi den plats, där Svarta nuvarande dispo-
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nentbostad ligger, ned till Åråsbroii vid Svartåns utlopp i sjön

Toften, livilkcn bro björnen gick öfver. Här måste förföljandet

afbrytas. Till följande dag rustades ifrigt för jaktens fortsät-

tande. Ägaren af Svarta bruk, öfverstekammarjunkaren frili.

C. H. Leijonliielni, lät uppbåda dreffolk och sände bud efter

löjtnant Hampus von Post i Örebro, som var en väldig jägare,

samt efter de tre bröderna, majoren Hjalmar Holst, ryttmäs-

tarne Ingemar och Åke Holst, af livilka von Post och åtmin-

stone två af Holstarne följande morgon infunno sig, brinnande

af jaktifver. Björnen hade åter tagit vägen norrut, men bol-

mades snart i ett tätt skogshult. Hån skrämdes upp af dref-

folkets rop och bröt sig ut oskadd, ehuru flera skott affyrades

mot honom af några mindre säkra skyttar i skallkedjan. Be-

synnerligt nog lät han dock snart ånyo holma sig af det sakta

förföljande jaktsällskapet. Emellertid bröt han sig äfven nu ut,

och så skedde äfven efter en tredje holmning. Vid andra

dagens slut hade björnen, ehuru sårad, ännu nog friska krafter

att raskt löpa undan. Tredje dagen hade man spåret utefter

ett smalt skogsnäs mellan stora Gårdsjömossen och Sirsjön.

Skyttarna fördelade sig här efter hela näsets bredd, och man

väntade när som helst att stöta på nalle, då ett skott på af-

stånd hördes. Det visade sig sedan att detta skott härrörde

från en knippsmed Berglund från Svarta, hvilken ifrige skytt

på eget bevåg begifvit sig ut på spaning och, som han sade,

»af ren slump gått emot det förföljande jaktsällskapet och

därvid mött björnen, som af skottet svårt sårades. Ögonblick-

ligen kastade denne helt om och löpte emot skyttarna, af hvilka

den nyssnämnde masmästaren Nilsson, som gick fram närmast

Sirsjön, fick gifva björnen baneskottet. Det var ett nog så

spännande ögonblick. Då för tiden hade man ännu att räkna

med stor klickningsrisk ocii möjligheten att nödgas kämpa för

lifvet, ifall björnen behagade anfalla, hvilket ju icke var ovan-

ligt att en sårad björn gjorde. Emellertid var det ju knappast

tid att blifva nervös. Nalle kom med hvarje ögonblick när-

mare. Nilsson lade alltså an, tog säkert sikte och tryckte af

med det resultat, att björnen hejdade sig, ryckte till, gjorde en
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kullerbytta och blef liggande. Jägmästare Jern kom väl nu

hastigt framrusande och affyrade ännu ett skott på det döds-

skjutna djuret, men den, som fällde denna väldiga björn, det

var Nilsson, och man må icke förtänka honom, att han ännu

på ålderns dagar är stolt öfver sin jägarbragd, äfven om för

oss djurvänner vemodets slöja måste breda sig öfver minnet

och göra det dystert. Ty med detta skott var björnen för all-

tid struken ur provinsens fauna. — I triumf och vid facklors

sken fördes den fallne skogens kung till Svarta herrgård, där

han nedlades på gårdsplanen och beskådades af mycket folk.

Det var en gammal hane af ovanlig storlek. De, som voro

pojkar på den tiden, minnas ännu hans väldiga ramar och

grofva klor, det kraftiga hufvudet och de respektingifvande rof-

tänderna. Huden afdrogs och skänktes till läroverksmuseet i

Örebro, där Svartåbjörnen i uppstoppadt skick alltjämt utgör

en af de förnämsta prydnaderna. Fallen är numera urblekt

gråbrun. Om storleken får man en idé genom följande på det

konserverade djuret tagna mått: längd från nosspets till svans-

rot 190 cm. och höjd öfver bogarna 87 cm. Alltså ståtliga

dimensioner!

Den sista björnen i Karlskoga.

Karlskoga bergslag omfattar stora skogsvidder, hvilkas

nordliga, mera ödsliga delar tillhöra en björntrakt, där ännu

för ett par generationer sedan hvarken varg eller björn voro

sällsynta villebråd. Den sista björnen fälldes därstädes år 1857.

Huru därvid tillgick har berättats mig af en af de få kvar-

lefvande, som deltogo i jakten, Per August Ersson, en pigg och

minnesfrisk gammal man, nu kolmottagare vid Karlsdals bruk.

Något år före midten af 1850-talet började det talet gå vid

Karlsdal, att man sett björn på skogen. Vilda historier kommo

i omlopp, men de jaktkunnige satte icke tro till hvad som

sades. Många år hade förgått sedan man sist fällt en björn

i dessa nejder, och all anledning fanns att ställa sig tviflande.

Men allt flera blefvo de vallhjon och skogsvandrare, som be-
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dyrade, att de mött björnen. Bland dem var äfveii ofvaiiiuimnde

Per Ersson, som en sommardag, då han vallade sin lärs krea-

tur i skogen, helt plötsligt befann sig öga mot öga med sko-

gens fruktade herre. Björnen kom öfver ett risfall, Finnfallet

benämndt, och innan Per August märkte det, var han kom-

men honom så nära som bredden af en kolbotten. Gossen

blef vettskrämd, men först då björnen lomat af, kom han sig

för att ge hals. Och det gjorde han med sådant besked, att

björnen vände sig om och visade tänderna, berättar Ersson.

Men eljes var det ett ovanligt fromsint djur. Han blef allt-

mera hemmastadd på Karlsdals marker, där han förnämligast

höll till, vanligen på blott en half mils afstånd från bruket.

Aldrig ref han ett får eller slog ett kreatur och mot folk visade

han nästan ett sällskapligt sinnelag. Ej sällan såg man denne

enslige skogens åbo göra forböndernas långa rad sällskap, luf-

sande bakefter sista föran, och det berättas, fastän det låter

otroligt, att han till och med en gång gick mellan lassen. Till

sist var det icke många bland bruksbefolkningen, som inte sett

honom, och han räknades nästan till brukets stående inventa-

rier. Det föll ingen in att söka fälla honom, ehuru dylik jakt

.iu stod hvar man fritt och dessutom var förbunden med vackra

skottpengar. Men omsider var äfven hans stund kommen. Det

kunde nämligen icke nekas, att vissa olägenheter voro förknip-

pade med att hafva ett så rart zoologiskt åskådningsmaterial i

brukets närhet. Hästarna vädrade ofta björn, blefvo skygga och

oregerliga. Torparna lefde i ständig ängslan för sina betande

hemdjur, det blef svårt att få vallhjon, och ingen ville för resten

rätt gärna gå ensam i skogen. Bössor funnos den tiden, be-

rättar Ersson, blott en på milen, om man ej räknar flintlås-

gevären, men nu fann sig lite hvar behöfva anskaffa en knall-

hattsbössa för att freda sig, utifall af behof. Och detta innebar

en viss fara för fågel- och harjakten (ej för älgjakten, ty älg

fanns ännu ej på dessa sedermera så berömda älgmarker). Till

dessa olägenheter kom sommaren 1856, att björnen börjat få

smak för animalisk föda. Då ansåg brukspatron Karl Lind-

berg tiden vara inne att vid lämpligt tillfälle anordna björnjakt.
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I februari 1857 fann man af en ren slump björnens ide.

Han hade sökt sig vinterro på Alkvetterns skogsmark. En

fälld fura föll rakt öfver idet och väckte honom. Brummande

och sömnig steg han upp och betraktade de timmerfällande

fridsstörarna, hvarefter han i sakta mak begaf sig på vandring

för att söka en ny hviloplats. Skyttar från Karlsdal togo upp

spåret och skrämde upp honom flera gånger, men lyckades

icke få skott på honom. Senast hade detta skett den 23 feb-

ruari. Brukspatron Lindberg sände då bud efter öfverjägmästaren

P. R. Princencreutz i Örebro för att få björnen holmad på rätt

jägarmanér. Följande dag upptogs förföljandet vid torpet Björn-

dalen. Tobaksrökning förbjöds, ty björnen har fin näsa. Tyst

skulle man också vara, ty nyss väckt björn sofver icke hårdt.

Fyra gånger sökte man knäppa ring kring honom, men hvarje

gång träffades utspår. Först den femte ringen vardt sluten.

Den låg mellan Rapptjärn och Långtjärn, ungefär midt emellan

Karlsdals och Rockesholms bruk. Ringen gafs omkring 600

meter i genomskärning. Det var nu kväll och afjagningen

uppsköts till nästa dag den 25 februari. Från nyssnämnda

båda bruk anskaffades omkring 60 drefkarlar, hvilka tidigt på

morgonen den 25 februari infunno sig på utsatt plats. Som

skyttar deltogo i jakten utom öfverjägmästare P., som var

ledare, brukspatronerna Karl Lindberg på Karlsdal och P. Lager-

hjelm på Bofors samt förvaltarne K. Kjellmark på Alkvettern

och A. Aulin på Karlsdal. Sedan man förvissat sig om att

björnen ej under natten gått ut, började vid 1 O-tiden drefvet

gå i riktning söderut. Efter en kort stund uppstöttes björnen

af drefkarlen Petter Persson, och snart blef han synlig i »hålet»,

där brukspatron Lindberg, dock på alltför långt håll, brassade

på. Det visade sig emellertid sedermera, att kulan träffat i

vänstra låret. Dreffolket lyckades ånyo få björnen att vända

kurs mot skyttarna, och trots nya skott lät björnen äfven

en tredje gång skrämma sig mot det för honom farliga

»hålet . Tillsammans lossades omkr. 16 skott, och ehuru

dödligt sårad hade björnen mod nog att vid fjärde försöket

bryta sig igenom skallkedjan. Man såg nalle taga vägen öfver
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Gällsjön, och det beslöts att låta honom fa tid att ånyo lägga

sig, hvarför jakten för den dagen afblåstes. Två hemvändande

drefkarlar, hvaraf den ene var försedd med bössa, kunde emel-

lertid ej låta bli att följa spåret, och efter cirka 3 kilometers

promenad funno de björnen liggande utsträckt i snön. Så

pläga icke björnar ligga, och de båda männen, Per Samuel

Andersson och Anders Ersson i Jungfruboda, togo för afgjordt,

att lian var död. Per Samuel var modig och sparkade till

björnen. Men det skulle han låtit bli, ty björnen rusade upp

och bet honom svårt i benet. I nästa ögonblick var väl Anders

Ersson framme och gaf nalle ett så hårdt slag af bössan att

kolfven sprang af, men björnen släppte ändå ej sitt tag. Då

körde Ersson in bösspipan i gapet på björnen och formligen

bröt upp käkarna på konom, så att Per Samuel ändtligen kom

loss. Ett raskt och kraftigt dråpslag af dennes yxa kom björ-

nen att tumla om och efter några ytterligare hugg, som kros-

sade skallen, var björnen död. Detta hände på Backberga

skogsteg, numera tillhörig Karlsdals bruk.

Per August Ersson, som såg björnen, när den fraktades

fram till bygden, beskrifver den som en gammal hane, »så stor

att den fyllde en rotsläde och ändå räckte med hufvudet öfver

framstammen». Hufvud och öron voro svarta, rygg och sidor

svartbruna, buken gråbrun, bakdelen svart. Hufvudet var kort

och bredt med kort nos och liten »näsa». De lyckliga jägarna

sålde detta ståtliga jaktbyte till en bruksherrgård i trakten för

femtio riksdaler, och man fick sedan i ett flertal år se den

vackra pälsen som slädfäll på en brukspatronssläde.

Båda de ofvan omhandlade björnarna voro gamla hanar.

Det ser ut, som vore det regel att, sedan björn ej längre är

fast bosatt och fortplantar sig i en trakt, gamla hanar dock

genomströfva området, i början årligen, sedermera med längre

mellantider, tills omsider björntrakten alldeles öfvergifves.

Den, som med ledning af jaktstatistiken vill taga reda på,

när den sista björnen sköts inom Örebro län, skall finna upp-
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gifvet, att detta inträffade så sent som år 1875. Då emellertid

detta årtal föreföll alldeles omöjligt och en utfrågning bland

äldre jägare inom länet gaf det bestämda svar, att någon björn

ej blifvit skjuten sedan 1860, var det af intresse att taga reda

på huru den nämnda uppgiften kunnat inflyta i landshöfdinge-

ämbetets 5-årsberättelser. Genom af landshöfding Karl J. Berg-

ström publicerade handlingar har ådagalagts,^ att verkligen

skottpengar år 1875 af statsmedel utbetalts för en skjuten

björn, men enligt upplysningar från annat håll var denna nalle

en tambjörn, som af något skäl måste af sin ägare afdaga-

tagas. Händelsen inträffade på Sanna hed. En säker skytt

anlitades, »jakt» anordnades, huden uppvisades för ortens läns-

man, som afskar öronen, skottpengar utbetaltes utan invänd-

ning, och så kom björnen in i landshöfdingeämbetetets 5-års-

berättelser.

1 Fauna och Flora, 3:dje h. 1912.



Om fågelfjädrarnas morfologi i samband
med ruggningen.

Af Rudolf Söderberg.

häfte 5, 1912, af denna tidskrift har en af

vårt lands främste kännare af det svåra kapit-

|>||2 let om fåglarnas dräkter sammanställt en del

iakttagelser öfver »olikheter i fjädrarnas form,

färg och teckning hos våra andarter».

Förf. påpekar bl. a. (i öfverensstämmelse

med Meves' och L. Ch. Brehms undersökningar), att stjärtpen-

norna hos årsungar af änder visa ett egendomligt afstötnings-

eller afnötningsfenomen af spetsen. Han framhåller vidare, att

denna stympning, som icke förekommer hos de äldre, säker-

ligen beror på en viss svaghet hos de först anlagda stjärt-

pennorna. Af de angifna skälen för denna tolkning framgår

ju också, att förklaringen ej gärna kan vara någon annan.

Förf. har själf fört på tal ett fenomen, som undertecknad

ägnat en god del undersökningar icke på svenska fåglars dräk-

ter men på sådana tillhörande den australiska faunan.

En likartad stympning af fåglarnas fjädrar förekommer

äfven här, men hos helt andra fåglar än simfåglarna, och upp-

träder öfverallt på dräkten. Den är af samma karaktär i så

måtto, att en rent mekanisk process äger rum vid själfva bort-

stötningen (bortslitningenj, fastän orsaken ej kan eller behöf-

ver vara densamma som hos årsungarna af änderna.

Utan att behandla ämnet vidlyftigate har jag här endast

velat lämna de mest i ögonen fallande exemplen i afsikt att

belysa saken ifråga och fästa uppmärksamheten därpå än en
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gång. Däraf kan ju ytterligare framgå, att ämnet är af intresse

och värdt att studeras af våra fågelkännare.

Calyptorhynchus macrorhynchiis är namnet på Australiens

största kakadua, korpsvart till färgen och försedd med en hög,

prydsam fjädertofs på hjässan. Könen skilja sig från hvar-

andra därigenom, att honan har buk- och bröstpartiernas fjäd-

rar samt stjärtpennorna försedda med breda, gula band, hvar-

jämte den svarta manteln, hufvudet och den stora svarta hjäss-

tofsen äro vackert beströdda med smärre gula fläckar, liknande

ett pärlstänk öfver dräkten. Hannen saknar alldeles gul in-

blandning, men har i stället ett bredt

scharlakansrödt tvärband öfver stjär-

ten.

I de i hög grad torra och heta

bälten, som dessa fåglar bebo, för-

siggår deras ruggning eller dräktom-

byte under regntiden, d. v. s. i dec,

jan. eller febr. Då uppträda tillika

följande egendomliga företeelser hos fjädrarna.

Honans gula fläckar och tvärband hos de gamla fjädrarna

angripas tidigt af total förödelse. I allmänhet börjar fjädern

alltmer förlora den glans och färgstyrka, den ägde från bör-

jan. Det blåsvarta försvinner och blekes till en glanslös,

svartbrun färg, samtidigt som det sker en uppslitning af brä-

met. Detta hos båda könen. Så börjar honans gula fläckar

utsättas för en afstötningsprocess, så att fanstrålarna liksom

afklippas i en linje, som noga följer gränsen för det gula

i fjädern. Resultatet blir ett strålfritt, tomt parti, motsvarande

fläckens eller bandets utsträckning, eller också bortfalla äfven

yttre partier af fjädern, så som bilderna närmare visa.

Här några prof på afstötningsprocessen:

Fig. 1 visar tre fjädrar från samma fågel; a och e tillhöra

den gamla dräkten och de gula partierna ha afstötts; b är en

nykommen fjäder intill a och visar den gula fläckens utseende

(g). På ett exemplar, som var partiellt färdig med sin rugg-

ning såtillvida, att öfre delen af kroppen företedde en ren
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Fig.

dräkt, medan stjärtens och

ryggens fjädrar ännu voro

stadda i ombyte, hade nå-

gra gamla stjärtpennor

undergått följande föränd-

ringar. Hvarje gult band

i fjädern (på tig. 2 A, ut-

märkt genom ett prickadt

fält g°) har blifvit föremål

för en liknande förstöring

som de gula fläckarna på

öfre delen af kroppen.

Slutligen kvarstår blott ett

tandadt midtparti af fjädern

(det skuggade partiet).

Fig. 2 B, visar ytter-

ligare en afstötningsprocess hos en vingpenna af en papegoja,

den i bur vanliga Melopsittaciis undiilatiis.

Fig. 3 är en fjäder från hjässan af den stora kungsfiska-

ren Dacelo cervina. Här synas tydligt två afstötningszoner,

en vid a och en vid b.

Hos den stora nattskärran Podargus återfinnes en lik-

nande afstötningsprocess hos fanstrålarna. Men det resultat,

som här ernås, är i visst afseende motsatt det förras. Hos

Podargus sker nämligen en afstötning (eller af-

slitning) endast af fanstrålarnas spetsar, spetsen

(med sin fjäderspole) kvarstår. Det parti, som

isoleradt persisterar, är den svarta längsspringan

i spetsen. Det är denna, som ger Podargus dess

strimmiga och £Mfa/>'/>/«sstammarnas sprickiga

bark härmande teckning. Hos den nytillkomna

fjädern är detta spolstreck fullt utveckladt, men

når i början ej utom spetsbrämet. (Se fig. 4.)

Det ligger ju nära till hands att tänka sig, att denna af-

slitningsprocess med kvarlämnande af den svartfärgade fjäder-

penseln är en tillpassning för bibehållande af skyddsfärgen.

Fauna och Flora 1912. Haft. 6. 20

b

Fig. 3.
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Fig. 4.

Detta förutsätter en särskild styrka hos de fanstrålar, som

bilda denna pensel.

Hvad nu den förra typen af strålstympning angår, är det

värdt att framhålla, att här är fråga om en mycket utpräglad

afstötningsprocess. Man kan jämföra

förhållandet med hvad man kallar

brämfällning hos fåglarna, fastän denna

senare tillhör en yngre fjäder än den

förra, en frisk nykommen sådan, alltså.

Fig. 4 visar en nyutvuxen fjäder, i

spetsen svart eller blå, därunder hvit.

Det mörka partiet är i afstötning (bräm-

fällning), d. v. s. vissa strålar ha redan

afstötts. Nu är att märka, att detta

sker för att den hvita färgen hos fjädern skall komma till

synes. Härigenom framkallas hos fågeln en hvit ring kring

nedre delen af halsen öfver ryggen. Likadan brämfällning sker

hos ungfåglar på bröstet, där först ett mörkt band uppträder,

som senare nära nog försvinner genom denna brämfällning.

Utan tvifvel är en sådan spetsstympning en mycket gam-

mal företeelse hos fåglarnas fjädrar. Det kan här tilläggas,

att det t. o. m. ser ut, som om vissa fjädrar vid

sin utväxning genomlöpte en slags färgrekapitula-

tion, innan den slutliga färgen blefve persisterande.

Så t. ex. med denna halsfjäder hos en kungsfiskare.

Den uppträder först med svart eller blått i spet-

sen, men genom brämfällning uppkommer en hvit

halsring. Nu finnas denna art mycket närstående kungsfiskare

i malayiska arkipelagen, som icke äga någon hvit halsring, men

väl svart (och blått fält i st. f. det hvita bandet). Mycket

antagligt är, att den australiska kungsfiskaren utgått från en

sådan ursprungsform och därför först uppträder med denna

spetsfärgade fjäder.

Man kan också häraf antaga, att strålstympning är en

gammal företeelse hos fåglarnas fjädrar. Hvad dess uppträ-

dande under ruggningstiden hos den årsgamla (»torra») fjädern

Fig. 5.
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angår (de gula Häckarna lios de svarta kakaduorna), kan det

nog sägas, att densamma påskyndar den nya dräktens expo-

nering, men om man kan påstå, att detta resultat åsyftas, är

en annan sak.

Här har som sagdt endast varit meningen att framdraga

några ytterligare exempel på stympningsföreteelser hos fåglar-

nas fjädrar. Att dessa förhållanden förtjäna uppmärksamhet

är otvifvelaktigt, ty de äga ju i vissa fall ännu sin betydelse,

äfven om denna måhända en gång varit ännu större.



Om Vicia pisiformis förekomst i Väster-
götland.

Af

Johan Erikson.

O.
[tskilliga små uppsatser om Vicia pisiformis'

förekomst i Östergötland ha i årgångarna 1911

och 1912 af denna tidskrift publicerats, hvari

1 äfven den önskan uttalas, att iakttagelser af

._^
I

: växten från senare år i Sverige måtte med-

|S|„ 7.."..v;1!i^i delas. Då undertecknad är en af de, som

jag antager, få personer, som iakttagit och insamlat Vicia

pisiformis i Västergötland, bör jag väl också, fastän i sista

timman, draga mitt strå till enquéten. Det var sommaren

1875, som 3 natursvärmande scholares, tillhörande olika kläs

ser i Vänersborgs h. allm. läroverk, begåfvo sig till Turlen för

att genomforska den väster om kyrkan belägna för örtrikedom

berömda Fristorps hage. Anledningen till besöket var lokal-

uppgiften för växten i fråga i A. Saléns Vänersborgs flora, där

det heter: »Stenbundne bergssluttningar r., t. ex. nära klefvan

vid östra ändan af Fristrops hage på halfva affallets höjd.»

Det sökande botanistsällskapet utgjordes förutom undertecknad,

som var högst i klasserna (5:te kl.) af min aflidne broder och

n. m. lektorn K. V. Brusevitz i Stockholm. Vi sökte först lite

här och där utan resultat, och vi hade redan nästan beslutat

att gifva den berömda baljväxten på båten, då till oss sällade

sig en i ståtligt helskägg utstyrd göteborgare. Han syntes ha

•ett ännu större intresse för växten än någon af oss, och det
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beslöts i vårt krigsråd att göra åniiii en expedition genom ha-

gen. Med florans uppgift i friskt minne gaf jag rådet, att vi

skulle fördela oss på jämna afstånd, så att vi kunde bestryka

hela affallet med våra skarpsynta blickar, och hade förstås äfven

den krigslisten att inställa mig själf på ungefär affallets halfva

höjd. Efter några minuters vandring hade jag också turen att

hitta 2 exemplar af vår eftersökta Vicia. Ett upphäfdt krigs-

tjut församlade sällskapet i beundran kring de manshöga kläng-

växterna. Strax efteråt fann Brusevitz ett mindre exemplar af

växten. Vi fördelade så på bästa sätt de funna exemplaren,

men läto de nedre partierna stanna i jorden. Göteborgaren

blcf högst förtjust öfver att få en vackert blommande topp

af det största exemplaret. I mitt herbarium ligger ännu kvar

de därpå följande internodierna. Han kvitterade sedan sin tack-

samhet genom att upplysa oss, att Juncus co?iglo?neratus icke

var någon Scirpus, som vi i vår oskuld förut förmenat och hvil-

ket förstås vållat konfusion vid examineringen.

När jag på hösten återvände till skolan, väckte fyndet sen-

sation bland de botaniskt intresserade lärjungarna, och jag

minnes särskildt, hur n. m. lektor J. Skärman kom och gratu-

lerade mig: »Du har ju funnit Vicia pisiformisf»

Möjligen lefver växten ännu kvar på denna lokal.
"^

^ Den bör i sådant fall skvddas mot utrotnine. Red.



Smärre meddelanden.

Anmärkningsvärd tillpassning hos getingar?

Öfre listen kring takfönstret å min vind hade af getingar ut-

setts till fäste för ett bo.

Då fönstret stått pä glänt var ju ej på minsta vis egendomligt,

att dessa under sistlidna >^getingsommar>^ sökt sig in på vinden,

under hvars plåttak rådde en värme, för oss nästan outhärdlig, för

getinuarna synbarligen härlig.

Vid några centimeters storlek var

boet af vanligt utseende med ingångs-

hålet midt underst. Men allt efter som
det tillväxte i storlek och dess understa

del kom i skugga, observerade jag att

hålet så att säga vreds uppåt den be-

lysta sidan. (Se bifogade foto.) Genom
denna anordning blef också tillträdet

till bostaden, som i detta fall ej var

utsatt för regn, bekvämare.

Boet — 25 cm. i diameter — som
ännu kvarsitter orubbadt, är för mig

och de mina ett litet vemodigt minne af våra rastlösa, nu döda
sommargäster, invid hvars surrande svärm vi ofta stodo, utan att

vänskapen någonsin bröts.

Härfågel på 63° 40" n. br.

I byn Norrby i Fjällsjö socken af Västernorrlands län iakttogs

en härfågel sistlidne september af inspektören T. Larsson, som fel-

skjöt fågeln, hvarvid en del stjärtpennor stannade på platsen.

Exemplaret hade under flera veckors tid uppehållit sig vid

gårdarna och gifvetvis ådragit sig uppmärksamhet.

En lekatt, som 'tog för sig'.

Vi hade vittjat näten och förvarat fångsten — 50 sikar om c:a

Vi kilo — i en öfvertäckt låda ett litet stycke ut i vattnet vid sjö-

stranden.

Vid afhämtning följande dag saknades emellertid 32 fiskar,

men, då ett tunt snölager fallit, var det lätt att räkna ut, att en

ekatt var tjufven.
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Förmodande att tjufgodset stode alt återvinna, började jag en

afsyning af häligheter pä stranden, men pä den korta tid, som stod

till buds, kunde endast 4 fiskar anträffas — alla fullt oskadade.

Locket å ladan hade ej slutit till bättre, än att lekatten med
börda kunnat passera. Äfven om han haft hjälp af någon kamrat,

hade under natten utförts ett styft arbete.

Backe oktober 191 2.

]'ikior Olofsson.

Lu ined öfvertaliga tänder.

Nyligen sköts i Dorotea la])pmarkssocken en fullvuxen lohona,

hvars skalle jag har i min ägo. Denna visar i afseende å tand-

byggnaden den egendomligheten, att 8 framtänder

funnits i öfverkäken. En af dessa (närmast vänstra

hörntanden, se fig.) har emellertid brutits af, då V^IP
den ej 'makat åt sig' för underkäkens hörntand. V^..,^

Underkäkens högra hörntand har fallit in \ LM^Jvyrf
mellan yttersta och näst yttersta framtanden i V

/

öfverkäken. Den undre vänstra hörntanden åter, \\

som af den nu afbrutna framtanden blifvit riktad

snedt utåt, har följt innersidan af öfverkäkens hörntand.

I underkäken finnes dessutom en liten knöltand.

Vår härdigaste sångare.

Om svarthättan (Sylvia atricapilla) heter det i allmänhet i våra

ornithologiska arbeten, att den är den bland Sylvia-arterna, som an-

länder till våra nordliga bygder först om våren och lämnar oss sist

om hösten. I > Nordens fåglar» af Kolthoff och Jägerskiöld om-
nämnes, att den stundom kvarstannar här ända till långt in i ok-

tober, och att den en gång observerats (vid Uppsala) så sent som
den 9 november. Vid Trondhjem uppgifves den ha iakttagits till

och med ännu senare, nämligen den 26 december.

Det torde kunna förtjäna här meddelas, att undertecknad såg

en svarthätthona den 15 sistlidne november vid Experimentalfältet

(Stockholm), uppehållande sig tillsammans med mesar och domherrar
i en oxel, hvars bär den lät sig väl smaka.

Det är naturligtvis omöjligt att afgöra, huruvida den obser-

\erade lilla sångaren ännu befann sig på flyttning eller var en öfver-

vintrande fågel, men det senare förefaller mig troligare, isynnerhet

som ^i redan tidigare i år haft en rätt hård förkänning af vintern

med snö och kyla, som väl borde ha påskyndat alla försenade flytt-

fåglars afresa till blidare luftstreck.

Experimentalfältet den 17 november 1912.

Pehr Bolin.

Ett stort huggornisanihälle

anträttades i medio af oktober i år vid upprensning af ett gannnalt

täckdike å arrendatorn Harald Karlssons egendom i Skrea (Halland).
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I diket, som var igenfyllt med sten, voro invånarna väl förskansade,

och det blef därför ett rätt drygt arbete med att döda alla djuren,

ty de voro oaktadt den sena årstiden rätt rörliga och gjorde allt

hvad de kunde för att försvara sig. De utgjorde ett antal af 89
stycken och alla nästan fullvuxna exemplar.

H. M.

Om äldre förekomst af abnormt häckande skogsdufvor i

Blekinge.

I det 6:te häftet af denna tidskrift för ar 191 1 förekommer en
uppsats af H. Granvik med titeln »Något om skogsdufvan», i hvil-

ken omtalas denna dufvas häckning i en klippskrefva på holmen
Högskär i Ronneby skärgård. En dylik häckningsmetod af denna
fågel i Blekinge är dock redan iakttagen af fyrmästaren M. Petters-
son på Hanö på 1880-talet. Professor C. R. Sundström upptog under
en följd af år uppgifter från olika håll i Sverige angående trakters

ornitologiska förhållanden, och en af hans meddelare var ofvan-

nämnde fyrmästare. Uppgifterna publicerades i Bihang t. K. Sv.

Vet. Akad. Handl. under titeln »Ornithologische Angaben. Mitthei-

lungen der ornithologischen Komitees der Königl. schwedischen Aka-
demie der Wissenschaften.» Hanös ornitologiska förhållanden omtalas
i 14 bandets 2:dra del för år 1889. Uppgiften gäller för året 1880.

Det heter här angående fågeln i fråga. »Columba oenas, lilådufva.

»

»Hat friiher sehr allgemein gebriitet. Einzelne Paare in Steinmauern
und Felsenspalten. Vertrieben durch die Bosheit der Jugend. Ge-
braucht das Nest mehr als einmal. Brutet in 20 Tagen.» Då det

gäller en så pass stor instinktförändring hos ett djur, förtjänar denna
tidiga iakttagelse ju att påpekas.

Jag vill heller icke lämna osagdt, att i min broschyr om Hal-

lands Väderö 1905 också omnämnes skogsdufvans vana att på denna
ö häcka i stengärdesgårdar och stenrösen, en iakttagelse, som först

gjorts af Red. S. Hallberg.
Då jag i våras i fotografiskt syfte besökte Valberget nära Karls-

hamn, hördes beständigt skogsdufvekutter från afsatserna, hvarför

jag tror, att där nu är häckplats för denna dufva liksom förr i tiden

för pilgrimsfalken, af ortens befolkning kallad »valhöken».

Johan Erikson.

En rördrom

har skjutits i okt. af Nils Persson i Hagestad.

(Från Skog och Sjö.)

Ett gräfsvln,

en stor hane sköts i okt. i Stigsjö socken 2 V2 niil väster om Härnö-
sand enl. »Från Skog och Sjö». Detta är en ovanligt nordlig före-
komst för denna djurart, ehuru den i enstaka fall iakttagits t. o. m.
i norra Jämtland.
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Mn fjällripa

i full vinterdräkt luir enl. Frän Skog och Sjö'> den 3 nov. skjutits på
en liten holme kallad Lurö Bratt, liggande ungefär inidt i Vänern.

Denna märkliga förekomst torde möjligen stå i förbindelse med
ripornas till följd af torkan i fjällen under sommaren oroliga lif och
flyttande från sina vanliga hemvist.

Ett aiiinärkiiiiigsvärdt fynd af cii sällsynt Mungos i Ost-Afrika.

År 1852 beskref den tyske zoologen Fihers ett nytt rofdjurs-

släkte, som sades i allmänhet öfverensstämma med mungos-släktet

(Mu>i(:;os I. //crpcs/es) men skilja sig från detta hufvudsakligen däri-

genom, att det hade fyra tär både i)å fram- och bakfötterna. Peters
urskilde tvenne arter, B. cnissicauda och />'. puisa. Dessa voro dock
mycket lika hvarandra och skulle egentligen blott skilja sig på olika

dimensioner af svansen. Senare författare ha varit benägna att

sammanslå dem till en art, hvilket är desto mera sannolikt det rätta

som båda äro frän Mozambique. Tre år senare beskref fransman-

nen PucHER.AN en annan art af samma släkte från Gabun och
Angola i Väst-Afrika Denna fick namnet B. iiigripcs. Slutligen

så sent som ii)o8 erhöllo engelsmännen Thomas och Wroughton en
Bdepgale från Zanzibar ön, som de kallade Bdcogale tennis, emedan
den var liten och kortsvansad. Zauzibar, som ligger omkring 6

breddgrader söder om ekvatorn, var den nordligaste fyndorten för

en Bdeogalc i östra Afrika. Jag blef därför ganska förvånad, dä i

en liten samling af naturalier från Kismayu, som hemskickats till

Riksmuseum af den svenske missionären därstädes Pastor 'i'H. Eng-
DAHL, funnos trenne skinn, som olvifvelaktigt voro af en Bdcogalc.

Kismayu ligger nämligen vid Juljaflodens mynning och helt nära
ekvatorn.

Tyvärr hade kranierna till dessa skinn utom till ett helt ungt

exemplar gått förlorade, och det är därför svårt att med säkerhet

afgöra, till hvilken art Kismayuexemplaren skola hänföras. Dimen-
sionerna j)å det största skinnet öfverensstämma emellertid ganska
nära med dem, som uppgifvas för />. tennis. Från nos till svansrot

är det omkring 45 cm., och svansen är blott 18 cm. (alldeles som
hos typexemplaret af B. tennis). Det näst största exemplaret har

blott 15 cm. läng svans.

Till färgen liknar denna Bdeogale rätt mycket en iller. Den
har nämligen en tät grågul bottenull, som endast ofullständigt täckes

af de mörkbruna stickelhåren. De senare äro dock ej så länga som
hos en iller, och hela i)älsen är mycket sträfvare hos Bdeogale.

Dessutom äro håren hos den sistnämnda delvis försedda med ljusa

ringar nära spetsen, sä att djuret blir något finsprärkligt. Fötterna

äro hos dessa exemplar mörkbruna, under det att de hos B. tennis

sägas vara brungula. Svansen är mörkbrun till svartbrun.

Angående dessa djurs lefnadssätt vet man ännu endast, att de

bo i jordhålor. Förmodligen äro de i öfrigt lika en del andra
smärre mungoslika rofdjur, som förekomma i Afrika.

Einar Lönnberg.



Litteratur.

Danmarks fauna. I2. TcBger af A. C. Jensen-Haamp.

Ännu ett häfte af denna värdefulla serie har utkommit. Titeln

torde för svenska läsare vara något svårbegriplig, ined »Tasger»

menas skinnbaggar (Hemiptera Heteroptcraf Innehållet i boken
erbjuder emellertid ej sådana svårigheter som titeln. Det är utar-

betadt efter liknande plan som sina föregångare. Först en öfver-

sikt öfver djurens byggnad och därpå en systematisk framställning

af hela gruppen med bestämningstabeller för familjer, släkten och

arter jämte talrika illustrationer. Den torde kunna vara af bety-

dande värde för dem, som intressera sig för denna insektgrupp

äfven i Sverige.

Paul Rosenius: Min jakt med kamera. A. -B. Ljus Stock-

holm 1 91 2.

En mycket vacker och tilltalande bok, i hvilken författaren

med sin äfven för denna tidskrifts läsare väl kända stil lifligt skild-

rar sina jakter med kameran. Äfven en dylik jakt har sina spän-

nande episoder och kräfver för att kunna idkas med framgång stor

skicklighet och ihärdighet hos sina utöfvare. Ett rikt omväxlande
och fint »jaktbyte» har också fallit på Dr. Rosenius' lott, det fin-

ner man af den präktiga samling af här återgifna utmärkt vackra

fotografier, som ger intressanta inblickar särskildt i våra fåglars

lifshistoria i skilda delar af landet från Måkläppen i Skåne till

Lappmarkens fjälltrakter.

Bengt Berg : Måseskär. P. A. Norstedt & Söner Stockholm 191 2.

Omedelbart efter det ofvannämnda bok riktat vår litteratur med
värdefulla men spridda skildringar från vår fågelvärld, kom också

detta arbete ut. Herr Berg har föredragit att lämna en monografi

af fågellifvet på en enda plats, som han valt att beteckna som
»Måseskär», men man förstår, att därmed menas det lilla fågelpara-

diset Kåreholm. — Tänk om denna vackra monografi skulle kunna
ha den verkan, att denna intressanta plats blefve efifektivtskyddad!

Då skulle dess värde blifva än större! — Såsom en inledning läm-

nar förf en liflig skildring af fågellihet på 'Måseskär» därvid före-

trädesvis uppehållande sig vid Ijrushanarnes tornerspel. Därefter

följer ej mindre än 123 utmärkt vackra planscher återgifna efter
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fotografier. Några af dessa äro fiirgfotografier, som torde vara ny-

heter i vårt land åtminstone i ornithologiens tjänst. Att ingå på
någon längre redogörlsee för dessa l)ilder tillåter ej utrymmet. Må
det vara nog sagdt, att de alla äro utmärkta och lämna en för-

tjusande öfversikt öfver »Måseskärs^> vingade bebyggares lif och

kif såväl som deras idyller och föräldraomsorger.

Karl R. Hknnicke: Jlainibiuii des l'i\i^cist/iufzcs. Creutz'sche

Verlagsbuchhandlung, Magdeburg 191 2.

Redan vid ett föregående tillfälle har i denna tidskrift om-

nämnts en mindre bok öfver liknande ämne af samme författare.

Nu föreligger ett större arbete på ej mindre än 468 sidor text och

med talrika illustrationer. Det är en stor rikedom af intressanta

meddelanden, som här äro samlade, och det är omöjligt att redo-

göra härför i korthet. Bokens första afdelning handlar om fågel-

skyddets nödvändighet och för att visa detta, framlägger förf. bevis

för fåglarnas starka aftagande. Hvad vi i dagligt tal kalla kultu-

ren har genom en mängd olika åtgärder och inrättningar starkt bi-

dragit härtill. Därnäst kommer man till fåglarnas aftagande till

följd af direkt förföljelse i syfte att använda fåglarna till föda, för

modeändamål, till burfåglar eller annat, eller slutligen af rent okynne

och råhet. En mängd intressanta fakta framläggas här. Vi få t. ex.

en liten aning om, hvad italienarna förinta af våra flyttfåglar, då

de gå så långt, att de räkna äfven kungsfäglar, mesar, löfsångare

o. s. v. som mat! Huru många sädana gå på ett mål, kan man
med skäl fråga. Modedamernas (eller -dockornas) syndaregister be-

lyses likaså. Det är kanske mera påfallande än något annat. Att

det snart nog kommer att sluta med åtskilliga arters fullständiga

utrotning, är ju uppenbart, om man Ijlott ser på några siffror. På
ett år såldes i London fjädrar af 290,700 hvita hägrar^ (samma år

öfver 300,000 dylika i Paris!), 33,870 paradisfåglar, 37,602 kolibris,

18,853 krondufvor o. s. v., o. s. v. Ett annat exempel på af mode-

nyckerna orsakade blodbad är, att på vinterhalfåret 1909— 10 in-

fördes i Hamburgs frihamn 4,000 kilo i Elbemynningen dödade

måsar, förutom alla andra måsar, tärnor m. m., som i)reparerades på
närliggande ställen.

Den andra afdelningen lämnar en framställning af skälen för

fågelskydd. Dessa äro ingalunda blott af etisk och ästetisk art,

utan fåglarna göra i många fall så ofantligt stor nytta, att deras

skyddande därigenom är fullt påkalladt. De små insektätande

fåglarna såsom t. ex. kungsfåglar och mesar äta dagligen, om de få

tillfälle därtill, i torrsubstans 24— 28 % af sin egen vikt. Om man
tänker sig denna vikt samman])lockad af skadliga insekters ägg,

larver, puppor etc, så finner man. huru väl en dylik fågel »betalar

för sig». Af stort intresse är den omfattande sammanställning, som

' Detta är vuxna häi^rar skjutna vid boet. så att äfven ägg och ungar för-

därfvas. De senare svälta förstås ilijäl. Skulle det ej vara lämpligt, om de

ägrettbärande damerna, ville vara goda att tänka litet på den saken?

Ar det underligt, att Schii.lin'GS säger: »en förbannelse livilar på livarje

ägretl-hatt!»
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gifves af hittills gjorda underhökningar rörande mellaneuropeiska

fåglars näring. Man måste dock naturligtvis akta sig för alt fatta

denna sak schablonmässigt.

Den tredje afdelningen handlar om, huru man i praktiken,

skall omsätta och förverkliga fågelskyddet. Härvid behandlas in-

rättandet af häckningsplatser af olika slag, fridlysningSområden

o. s. v. I samband med det sistnämnda namnes hvad som i den sa-

ken gjorts i olika länder. Nord-Amerikas Förenta Stater intager här-

vidlag främsta platsen. Äfven i Tyskland har man en hel del frid-

lysta områden längs kusterna för sjöfåglarnas skull, och däraf be-

höfde vi också här i landet mera!

x\tskilliga andra punkter af betydelse för fågelskyddet genom-
gås ytterligare, och till sist får man en sammanfattning af fågel-

skyddets historia liksom äfven en öfverblick öfver lagstiftningen r

ifrågavarande syfte i Europas länder.

Med dessa rader har nu blott lämnats en antydning om bokens
innehåll, men det torde stå klart för en hvar, att här bjudes (för

det billiga priset af Mk. 6,50) ett såväl mycket intressant som också

värdefullt arljete.

Karl Neunzig: Dr. Karl Russ' Einheimischc Stubciivögcl.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg 191 2.

Detta är den 5:te upplagan af ifrågavarande arbete i betydligt

utvidgad form, omfattande 573 sidor med något öfver 200 text-

figurer och 20 färgj^lanscher. Hallandet af burfåglar är i Tyskland

vida mera ulbredt än hos oss, och man har hunnit mycket längre

i tekniken, så att säga, där. Den som ej har kännedom om den

saken blir därför helt säkerligen förvånad, då han finner, att till

»Stubenvögel» räknas nära nog hela fågelfaunan, åtminstone tät-

tingar, klätter- och skärrfåglar. Dä det lämnas beskrifning af nästan

hvarje omtalad art, får man alltså en handbok öfver större delen

af Tysklands fågelvärld. För hvarje art omtalas äfven, huru den

skal) skötas i fångenskap, hvad slags föda, som skall bjudas, och

andra kraf. Det säges också ifrån, hvilka former som ej låta tämja

sig utan vantrifvas i fångenskap och alltså »nur Miihe, aber keine

Freude machen».
Naturligtvis meddelas huru man skall tillreda olika slags fågel-

föda, inrätta burar, bota sjukdomar hos fåglarna o. s. v. Bildma-

terialet är till öfvervägande del godt, och en del af de kolorerade

taflorna äro riktigt vackra och lämna bättre föreställning om fåg-

larnas verkliga utseende än månget verk, som framträder med större

anspråk. Hela bokens pris är Mk. 9,00, hvilket den är väl värd.



Till salu finnes hos Björck & Börjesson Antik v. Bokhandel,

62 Drottninggan, Stockholm:

Skandinaviens fiskar
Målade efter lefvande exemplar och ritade pä sten af W. von WRIOHT.
Beskrifna af B. FRIES, C. U. EKSTRÖM och C. SUNDFVALL. Andra

upplagan. Bearbetning och fortsättning af F. A. SMITT.

Med SS helsidesplanscher upptagande 207 naturtroget kolorerade

afbildningar samt 380 illustrationer i texten och 1239 sid. text'

2 delar. 1892 — 95. Stort kvartforniat. Inb. (text och planscher hvar

för sig) i 4 solida band med ryggar och hörn af äkta chagrin.

Har kostat Kr. 225:—. Säljes nu tör Kr. 125:—.

Med detta verk erhöll den naturvetenskapliga världslitteraturen tillskott af

ett monumentalt jättearbete, som i utförlighet, vetenskaplig noggrannhet och

bildernas korrekta utförande öfverglänste allt, som man ditintills varit van att

se. — Ett arbete så i alla afseenden enastående, att man med blicken ut öfver

världsbokhandeln kan säga, att ett dylikt högst hvart femtionde år ser dagen

En skatt och prydnad för det förnämare privathiblioteket. För alla läro-

verks- och seminariebibliotek ovärderlig, då arbetet erbjuder ett ojämförligt

material för åskådningsundervisningen.

Aktiebolaget Fredr. Wagner
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ALLM.
8 11, 9 22 och 9181
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